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Abstract
Energy consumption in vehicles is challenging from an environmental standpoint as well as
an economical one. This study is investigating the possibility of implementing regenerative
damping in vehicles. With traditional shock absorbers, the vertical linear motion is dampened
by converting the kinetic energy into heat. The purpose of regenerative damping is to convert
the kinetic energy into electricity instead. The electricity can then be used to charge batteries
or power various systems in the vehicle. Since the authors study mechanical engineering, this
project mostly involves different concepts and the mechanical aspect of the system. A
literature study, experiments, interviews and observations were performed to acquire a
theoretical foundation. Five different concepts were then developed, one of them was
determined the best and further developed. The result of this thesis is that regenerative
damping is not yet mature enough to be used in vehicles. The technology is not justifiable as
it does not save enough energy, compared to how much more it would cost to develop and
build a regenerative shock absorber and the challenges associated with it.
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EXAMENSARBETE - Regenerativ Stötdämpning

Sammanfattning
Denna rapport undersöker möjligheten att utvinna energi ur stötdämpningssystemet hos
fordon. Dagens traditionella stötdämpare verkar genom att omvandla energin hos den
vertikala rörelsen till värme. Regenerativa stötdämpare omvandlar istället energin hos den
vertikala rörelsen till elektricitet som sedan kan användas för att ladda fordons batteri eller
driva strömförbrukare i fordonet. Författarna till denna rapport studerar maskinteknik, och
därav kommer rapporten främst att fokusera på det maskintekniska. I rapporten genomförs en
litteraturstudie, intervjuer, experiment samt observationer för att bygga en teoretisk grund.
Utifrån den utvecklas fem olika koncept på regenerativa stötdämpare, varav ett väljs ut som
det bästa och vidareutvecklas. Resultatet i rapporten visar dock att ett regenerativt system inte
är lönsamt eftersom den energi som går att utvinna inte innebär lönsamhet. Stötdämparen blir
helt enkelt för dyr och den besparing som uppstår vid regenerering av energi är för liten i
dagsläget.

Nyckelord: bussning, cylinder, design, effekt, ekonomi, elektricitet, energi, fordon, miljö,
regenerativ, stötdämpare, tillverkning, tätning, koncept
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1 Introduktion
Här introduceras bakgrunden och problemformuleringen till varför energiåtervinning hos
fordon är viktigt. Därefter förklaras de fördelar och implikationer som kan uppnås med
effektivare fordon. Slutligen presenteras syfte och de frågeställningar som rapporten ska
besvara.

1.1 Bakgrund
Tillgången på energikällor är ändliga. Fordon idag drivs i huvudsak av el eller fossila
bränslen. Fossila bränslen är icke-förnybara. Elektrisk energi kan däremot komma från
klimatneutrala, förnybara källor, exempelvis vindkraft (BMW Efficient Dynamics, 2016).
Transportsektorn står för en betydande del av den negativa miljöpåverkan vår planet utsätts
för, därför är det av stort intresse att konstruera fordon med låga utsläpp och höga
verkningsgrader (Naturvårdsverket, 2020). Elfordon har delvis tillgodosett dessa intressen,
men en viss del av energin under normal drift hos även ett elfordon går förlorad. Ett sätt att
minska ett fordons miljöpåverkan och samtidigt göra fordonet mindre kostsamt under drift är
att minska dess energiförluster.

1.2 Problembeskrivning
Eldrivna fordon blir allt vanligare i dagens samhälle. Ett stort problem med eldrift är den
begränsade räckvidden, och för att kunna köra så långt som möjligt utan att ladda måste
effektförluster minimeras. Vid inbromsning av fordon som drivs av en förbränningsmotor
används skiv- eller trumbromsar där fordonets rörelseenergi omvandlas till värme genom
friktion. De flesta el- eller hybridfordon använder idag regenerativ bromsning i kombination
med friktionsbromsning, där bilens motor agerar som generator vid inbromsning och
omvandlar bilens rörelseenergi till elektrisk ström (BMW Efficient Dynamics, 2016).
Stötdämparna hos fordon delar likheter med traditionella bromsar, där fordonets rörelseenergi
i höjdled omvandlas till värme genom intern friktion i en vätska (Hart, Lee A. 2013). Om
energiförlusterna ska bli så små som möjligt bör energin tas vara på i stötdämpningen istället
för att låta den konverteras till värme, detta resulterar i fordon med mindre klimatpåverkan,
bättre räckvidd och lägre driftkostnader, därför är forskning om regenerativa metoder viktigt.

1.3 Syfte
Rapporten skall undersöka för- och nackdelar med regenerativ stötdämpning och
möjligheterna för implementering i personbilar.
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1.4 Frågeställningar
1. Vilka vinster inom ekonomi, räckvidd, prestanda och miljö kan nås genom att

implementera regenerativ stötdämpning i fordon?
2. Hur kan en regenerativ stötdämpare konstrueras så att den fungerar i praktiken?
3. Vilka andra för- och nackdelar kan denna teknik medföra?

1.5 Avgränsningar
Undersökningen kommer att fokusera främst på den mekaniska konstruktionen och teorin
kring den. Utveckling av mjukvara, elektriska komponenter, styrenheter och fysisk prototyp
kommer inte att genomföras. Detta främst på grund av att det inte ryms inom projektets
ramar, men även eftersom författarna vill fokusera på sitt huvudområde, maskinteknik.
Eftersom ett fulländat system inte kommer utvecklas kommer det heller inte göras några
tester på detta system i verkliga sammanhang. Däremot kommer verkliga experiment utföras
på traditionella stötdämparsystem. Konstruktionen av konceptuella regenerativa stötdämpare
kommer endast ske digitalt.
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2 Teori
I detta avsnitt behandlas väsentlig vetenskaplig teori som studien grundar sig på och redogör
för det aktuella kunskapsläget inom området. Teorin som presenteras baseras på utförd
litteraturstudie. Härledningar och matematiska ekvationer är referentgranskade.

2.1 Stötdämparens funktion
Dagens landgående fordon som rullar på hjul är oftast anslutna till ett fjädrings- och
stötdämparsystem. Detta system består av fjädrar samt svängningsdämpare. Fjädrarna är
vanligtvis konstruerade i metall, exempelvis en spiralfjäder eller en bladfjäder, alternativt
trycksatt gas (Hall-Geisler & Harris, 2018). Fjärdingens uppgift är att bära fordonets vikt och
på ett smidigt sätt följa vägens ojämnheter, dels för att ge en behaglig och mindre stötig färd,
men även se till att alla hjul har liknande tryck mot vägytan. Utan ett stötdämparsystem, det
vill säga om alla hjul är fast monterade på chassit utan möjlighet att röra sig i höjdled. För det
första hade alla ojämnheter i vägen fortplantat sig genom hela fordonet och skapat
våldsamma skakningar vid varje gupp eller grop i vägen. För det andra skulle det innebära att
om ett hjul åkte över en upphöjning i vägen så skulle hela fordonet lyftas upp, och ett eller
flera andra hjul skulle riskera att tappa kontakt med vägbanan.

Att bara utrusta fordon med fjädrar skulle dock innebära stora problem. Fjädrar har en
egenskap som gör att de svänger i en sinuskurva efter komprimering eller utdragning
(Hall-Geisler & Harris, 2018). Utan stötdämpare skulle fordonet frisläppa den energi som
absorberas vid ett gupp på ett okontrollerat sätt, och hela fordonet skulle riskera att sättas i
svängning. Därför utrustas alla fjädringssystem med stötdämpare som har till uppgift att
eliminera svängningar på ett mjukt och effektivt sätt.

En traditionell stötdämpare är principiellt uppbyggt av en oljefylld cylinder och i denna löper
en kolv med hål i som oljan kan passera genom, se figur 1. När dämparen trycks ihop eller
dras isär tvingas oljan att passera genom hålen på kolven. När oljan passerar genom hålen
uppstår friktion mellan oljan och hålens väggar, samt internt i oljan, vilket frigör energi i
form av värme. Hos de flesta fordon innefattar stötdämparens kompressionscykel mer
motstånd än extensionscykeln. Hos vissa stötdämpare kan ventiler som oljan löper genom
justeras elektroniskt för att kunna justera dämpningen vilket medför att dämpningssystemet
blir adaptivt (Hall-Geisler & Harris, 2018).
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Figur 1: Principiell funktion av traditionell stötdämpare (Nacivet, 2013).

2.2 Potentiell och kinetisk energi hos fordon (Mekanik)
Hur mycket energi som absorberas av stötdämparna beror på flera faktorer, främst fordonets
massa, hastighet och hur ojämn vägen som fordonet färdas på är. Energi i dämparna genereras
inte bara när fordonet kör över ojämnheter, utan även vid acceleration, inbromsning eller när
fordonet svänger (Gao et al. 2018). Därför är det svårt att avgöra hur mycket energi som
faktiskt går att utvinna, eftersom det skiljer sig mycket för olika fall och situationer. En tungt
lastad lastbil som kör på en ojämn och kurvig väg genererar exempelvis mycket mer energi
än en liten personbil som körs på en jämn landsväg. De luftfyllda däcken har också en
fjädrande samt dämpande verkan, men ignoreras i denna studie då de har liten inverkan i
förhållande till stötdämparna. Oavsett hur en regenerativ stötdämpare är konstruerad är det
intressant att veta hjulupphängningens vertikala rörelse, då denna rörelse är nödvändig för en
komfortabel och säker färd. För enkelhetens skull definieras den oscillerande rörelse
hjulupphängningen uppvisar som en sinusfunktion:

(1)𝑣(𝑡) = 𝑣
𝑖
𝑠𝑖𝑛(2π𝑓𝑡)

där är dämpningshastigheten som funktion av tiden, är hastighetsamplituden i𝑣(𝑡) 𝑣
𝑖

förhållande till den fjädrade massan hos fordonet för stötdämparkolven, f är stötdämparens
frekvens och är tiden i sekunder. Medelhastigheten för stötdämparkolven, om negativa𝑡
hastigheter ignoreras, (eftersom elektrisk effekt kan genereras oavsett) blir:

(2)𝑣
𝑖−𝑎𝑣

=
2𝑣

𝑖

π
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Stötdämparkolvens medelhastighet är intressant eftersom det är den effektiva rörelse som kan
translateras till roterande eller linjär rörelse för generatorn. Den potentiella effekt som kan
utnyttjas per stötdämpare kan uttryckas:

(3)𝑃 = 2ζ𝑚ω
𝑛
𝑣
𝑖−𝑎𝑣
2

där är dämpningskoefficienten, som beror på fordonet och stötdämparen i fråga, ärζ 𝑚
massan för fordonet är fordonets naturliga frekvens och uttrycks:ω

𝑛

(4)ω
𝑛
= 𝑘/𝑚

𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛/𝐷

där är fjäderkonstanten för en fjäder och är totalt antal stötdämpare hos fordonet𝑘 𝐷
(Khoshnoud et al. 2015).

2.3 Ellära
För att kunna konceptualisera en fungerande prototyp krävs förståelse för ellära. Främst
behövs grundläggande förståelse för hur en generator fungerar, eftersom den kommer att
ligga till grund för återskapandet av energi ur stötdämparen. Förståelse för elektrisk
regenerering krävs också, då det är centralt för det som efterforskas.

2.3.1 Generatorn
En elektrisk generator är en apparat som konverterar mekanisk rörelse till elektrisk energi i
form av växelström och växelspänning (Franzén & Lundgren, 2013). Denna rörelse är ofta
roterande, i samma riktning, antingen medsols eller motsols. Generatorn utnyttjar
induktionsprincipen - då en elektrisk ledning (spole) rör sig i förhållande till ett magnetfält
uppstår en inducerad elektrisk spänning och ström i spolen som sedan kan föras vidare via
glidande släpkontakter. Spolen består av koppartrådslindningar, där fler lindningar innebär en
högre utspänning (Pernstål, 2019). Eftersom en elektrisk generator alstrar växelström måste
den konverteras till likström, då bilens elmotor och övriga elsystem matas med likspänning.
Detta görs med hjälp av en likriktare, en elektrisk komponent bestående av sammankopplade
dioder (Franzén & Lundgren, 2013). Fordonets fjädring oscillerar upp och ner, detta spelar
dock inte någon roll i fallet, eftersom generatorn ändå genererar växelström som ska
konverteras till likström. Eftersom generatorn konverterar rörelseenergi till elektrisk energi så
besitter den en egen tröghet, vilket kan utnyttjas till att efterlikna stötdämparens motstånd till
rörelse.

2.3.2 Regenerering
Regenerering syftar i denna rapport på tillvaratagandet av energi (oftast i form av kinetisk
energi) som annars hade gått förlorad hos fordon (oftast i form av värmeenergi). Energin som
tas tillvara på skall brukas för att framföra fordonet och/eller bistå med energi till fordonets
andra funktioner, exempelvis luftkonditionering. En vanlig metod för regenerering idag är
bromsregenerering, där fordonets kinetiska energi fångas upp av batteriet med hjälp av

5



EXAMENSARBETE - Regenerativ Stötdämpning

elmotorn som agerar generator i fallet inbromsning. Utan denna regenerativa teknik hade
bilens kinetiska energi gått förlorad i form av värme, då friktionskrafter uppstår hos fordonets
bromssystem. Teorin bakom regenerativ stötdämpning är att ta vara på fordonets linjära
lodräta rörelse och konvertera denna till användbar elektrisk energi. Ekvationen som
beskriver den elektriska effekt som kan utnyttjas är

(5)𝑃
𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣

= 𝐼2𝑅
𝐿
= 𝑈2/𝑅

𝐿

där I är den exciterande strömmen, R är den påkopplade resistansen på generatorn och är𝑈
den exciterande spänningen  (Ball et al. 2016).

2.4 Sensorer
En sensor är en enhet som detekterar och omvandlar ett fysiskt fenomen till en signal som
sedan kan avläsas eller användas i olika system. Det finns en rad olika typer av sensorer som
används för att mäta olika fysiska fenomen. En typ av sensor är den optiska sensorn som
används för att detektera närvaro eller frånvaro av objekt eller avstånd mellan två olika
objekt. Sensorn fungerar genom att sända ut en ljusimpuls som sedan studsar mot en reflektiv
yta. Sensorn detekterar den reflekterade ljusimpulsen och mäter tiden det tar för ljuset att
återvända till sensorn. Med denna information kan sedan avståndet beräknas (Smith, 2020).

2.5 Miljö
För att minimera miljöpåverkan från fordon är det av stor vikt att minimera energiförlusterna.
Hos eldrivna fordon innebär alla besparingar av energi att fordonet får längre räckvidd.
Genom att återskapa energi från dämpningen kan man uppnå upp till 8% energibesparing
(Ball et al. 2016). Det är dock inte enbart eldrivna fordon som kan dra nytta av
energiåterskapande stötdämpare. Även fordon med förbränningsmotorer eller hybridfordon
kan få en lägre bränsleförbrukning. Detta på grund av att den energi som återvinns kan
användas för att driva lampor, vindrutetorkare eller ladda fordonets batteri istället för att låta
den vanliga generatorn, som drivs av förbränningsmotorn, göra det arbetet.

2.6 Ekonomi
De vanliga oljefyllda stötdämpare som används idag är mycket enkla till konstruktionen och
billiga att tillverka. De består i princip av en oljefylld cylinder och en kolv med små hål i
(Hall-Geisler & Harris, 2018). En dämpare som kan återskapa energi blir betydligt mer
komplex. Dels så behöver dämparen konstrueras på ett sådant sätt att den även kan generera
ström på ett eller annat sätt, och utöver det så behövs det någon form av mjukvara för att
övervaka dämparen. Dessutom krävs det hårdvara och elektronik för att kunna överföra den
genererade strömmen till ett batteri eller andra funktioner. Detta blir naturligtvis betydligt
dyrare än en traditionell dämpare. I det långa loppet är det dock möjligt att kunden sparar
pengar genom att välja ett fordon med energiåtervinnande stötdämparsystem, eftersom det
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minskar energiförluster vilket leder till minskade kostnader för att ladda eller tanka fordonet
(Gao et al. 2018).

2.7 Konceptuella idéer och konstruktionsmetoder
Det finns olika konceptuella idéer om hur regenerativa stötdämpare kan konstrueras. Ett sätt
är en kuggstång som vid linjär rörelse driver en generator via ett kugghjul på generatorns
huvudaxel (Gao et al. 2018). Ett annat sätt är att konstruera dämparen som en linjär generator.
Ett tredje sätt är att konstruera dämparen som en omvänd hydraulpump, där en
hydraulcylinder förflyttar oljan och leder den genom hydraulpumpen som då agerar
generator.

2.7.1 CAD (Computer aided design)
CAD, computer aided design, kallas på svenska datorstödd konstruktion. CAD är en typ av
datorprogram vars syfte är att möjliggöra digital tredimensionell design och konstruktion.
Solidworks är ett CAD program där även andra funktioner och tillägg finns tillgängligt,
exempelvis ritningsskapande och hållfasthetssimulationer (Solidworks, 2022).

2.8 Tidigare forskning
Även om regenerativ stötdämpning inte ännu finns implementerat i fordonssektorn har det
forskats kring området sedan ett tiotal år tillbaka. Ett patent på ett koncept lämnades in 2005
(Goldner & Zerigian, 2005), se figur 2. Detta patent beskriver en linjärgenerator utformad
som en stötdämpare för bruk i fordonssektorn. Studien Journal of Vibration Engineering &
Technologies, A Comprehensive Review on Regenerative Shock Absorber Systems utforskar
och utvärderar olika koncept kring denna teknik (Gao et al. 2018). Studien är omfattande och
ligger delvis till grund för denna studie.

Figur 2: Illustration av patent nr: US  6,952,060 B2 (Goldner & Zerigian, 2005).
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3 Metod
I metodavsnittet beskriver författarna hur de i denna studie besvarar studiens syfte och
frågeställningar. Validiteten, reliabiliteten och etiska ställningstaganden tas även upp här.
Studiens design härrör från det som efterforskas, det vill säga konceptgenerering och
evaluering av ny teknik.

3.1 Design av studien
Denna studie besvarade syftet och frågeställningarna både kvantitativt och kvalitativt.
Numeriska värden analyserades och beräkningar utfördes. Kvalitativa evalueringar gjordes
även, exempelvis utvärdering av olika konstruktioner av stötdämpare. Inledningsvis
införskaffades relevant teori och kunskap, därefter utfördes experiment och baserat på detta
gjordes en teoretisk evaluering om hur nyttigt ett regenerativt stötdämparsystem kan vara.
Detta besvarade studiens första frågeställning. För att vidare besvara studiens andra
frågeställning om huruvida regenerativa stötdämpare kan konstrueras och designas skapades
ett antal koncept på regenerativa stötdämpare enligt flödesschemat i figur 3. Därefter
studerades befintliga koncept och prototyper som har skapats av andra för att söka inspiration
och för att förbättra studiens koncept. För att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras
på ett tillfredsställande vis behövdes utöver konceptgenerering relevant datainsamling. Denna
insamling bestod av litteraturstudie, intervjuer, observationer, experiment och beräkningar.
Efter analys av insamlad kvalitativ data, framför allt intervjuer, kunde den tredje
frågeställningen besvaras eftersom personer med diverse expertis fick möjlighet att ge olika
infallsvinklar angående för- och nackdelar med denna stötdämparteknik.

Figur 3: Flödesschema över utredningsprocessen.

3.2 Datainsamlingsmetod
Datainsamling sker främst via befintlig litteratur, studier och artiklar, men även andra former
av datainsamlingar användes. För att analysera det insamlade materialet utfördes beräkningar
och kvalitativ utvärdering. I avsnitt 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3 beskrivs datainsamlingsmetoderna
närmare.
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3.2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudiens främsta syfte var att införskaffa god förståelse för det studerade området
och den relevanta teoretiska referensramen. Det sekundära syftet var att få inspiration till
konceptgenereringen och evaluering av dessa koncept. Studiens begränsningar gjorde det
omöjligt att testa alla konstruktionslösningar i en verklig miljö, här kan tidigare utförda
studier besvara funderingar kring lämpligheten av ett koncept. En genomförd litteraturstudie
medför även en överblick om det teknologiska nuläget (Säfsten & Gustavsson, 2019).

3.2.2 Intervju
Intervjuer genomfördes med kunniga personer inom huvudområdena maskinteknik,
elektroteknik, tillverkningsteknik och produktutveckling. Målet med intervjuerna var att
samla in kvalitativ data inom de olika områdena och bidra med kunskap som författarna inte
har. Samtliga intervjuer var semi-strukturerade, vilket betyder att ett antal förutbestämda
frågor ställdes till respondenterna, med möjlighet till följdfrågor, vidareutveckling och
sidospår (Säfsten & Gustavsson, 2019). Detta för att få en mer nyanserad datainsamling som
kan leda till en bredare och djupare förståelse för ämnet. Intervjuer genomfördes via internet,
telefon eller fysiskt på plats. Respondenterna fick de aktuella frågorna skickade som e-post
två dygn innan intervjun ägde rum, så att de kunde förbereda givande svar och för att de fick
tid för att läsa på om kunskap som inte ligger färskt i minnet.

Marcus Berg är universitetslektor vid institutionen för elektroteknik, elektricitetslära. Syftet
med intervjun var att införskaffa mer kunskap om generatorer, vilka typer av generatorer som
passar för regenerativ stötdämpning samt vilken typ av koncept personen anser är lämpligast.
Allmänna utmaningar kring regenerativ stötdämpning togs även upp vid intervjun.

Kristofer Gamstedt är professor i tillämpad mekanik vid institutionen för materialvetenskap,
tillämpad mekanik. Syftet med intervjun var att få en bättre förståelse över den mekaniska
aspekten, om regenerativ stötdämpning kan efterlikna hydraulisk stötdämpning samt att
bekräfta ekvation 3 som presenterades i teorikapitlet.

Jonas Jarlmark är expert inom området fordonsdynamik och arbetar hos
stötdämpartillverkaren Öhlins. Syftet med intervjun var att få bättre förståelse om varför
regenerativ stötdämpning inte finns implementerat hos fordon i dagsläget.

3.2.3 Experiment
För att uppskatta den energi som är möjlig att återvinna undersöktes en riktig bil under drift i
varierande förhållanden för att observera och mäta stötdämparnas beteende i en verklig miljö.
Detta gjordes genom att montera en kamera samt en mätreferens på en bil. Därefter kördes
bilen och dämpningens rörelse filmades i förhållande till bilen. Filmen analyserades sedan i
för att mäta hur långt samt hur snabbt dämpningen rörde sig. Utifrån dessa mätvärden och
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bilens parametrar kunde dämpningens maximala återvinnbara energi beräknas med hjälp av
ekvation (3).

3.2.4 Observation
Direkt observation skedde via demontering och undersökning av en fysisk, traditionell
stötdämpare. Observationen hjälpte till att på ett praktiskt och visuellt sätt konceptualisera
olika lösningar. Frågor som besvarades genom observationen är:

● Var och hur kan en generator anslutas till en stötdämpare?
● Var finns konstruktionsmässiga svagheter och styrkor hos en traditionell stötdämpare?
● Hur kan ett traditionellt stötdämparsystem eventuellt omkonstrueras för att bättre

passa ett regenerativt system?

3.2.5 Beräkningar
För att kvantifiera värdet av regenerativ stötdämparteknik krävs matematiska modeller och
beräkningar. Följande kräver matematiska modeller:

● Den ekonomiska nyttan. Här beräknades den ekonomiska vinning som kan uppnås
baserat på komponentens tillverkningskostnad, dess livslängd och hur mycket
användbar energi den genererar. Detta vägdes in med hur mycket motsvarande energi
hade kostat att köpa externt och jämförs med kostnaden av produkten.

● Den elektriska effekt som genereras av stötdämparen.
● Den teoretiska effekt som går att utnyttjas från fordonets rörelse i lodrät led.

3.3 Konceptgenerering
Under studiens gång genererades olika koncept. Som första steg gjordes en brainstorming,
där olika idéer och koncept diskuteras och skissas fram utifrån de data som samlats in
(Säfsten & Gustavsson), 2019). För att kunna skapa bra koncept finns vissa aspekter som bör
beaktas, främst kundbehov och målspecifikationer. Koncepten utvärderades och en
konceptsållning gjordes för att välja de bästa koncepten att gå vidare med. För att sålla bland
koncept användes två metoder; Pughs konceptvalsmatris och konceptpoängsättning (Ulrich &
Eppinger, 2012).

Pughs konceptvalsmatris utgår från ett referenskoncept. Sedan jämförs de olika koncepten
med referensen i en matris där olika egenskaper hos koncepten jämförs. Om en egenskap hos
ett koncept anses vara bättre än referensen, får detta koncept ett pluspoäng. Om det däremot
anses vara sämre än referensen får konceptet ett minuspoäng. Därefter summeras poängen
hos de olika konceptet, där det som får flest poäng anses vara vinnare (Ulrich & Eppinger,
2012).

Konceptpoängsättning fungerar på liknande sätt, där alla koncept och olika egenskaper listas i
en matris. Varje egenskap hos varje koncept poängsätts (normalt från 1-5 poäng). Sedan
summeras totalpoängen och det koncept med flest poäng anses vara det vinnande konceptet
(Ulrich & Eppinger, 2012).
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En konceptgenereringsmetod, femstegsmetoden, består av fem delar (Ulrich & Eppinger,
2012):

1. Klargöra problemet. För att lösa ett problem är det viktigt att förstå det och kunna
bryta ner problemet i mindre delproblem.

2. Söka externt. Detta innebär att söka information från användare.
3. Söka internt. Att söka internt innebär att gruppmedlemmar använder sin egen kunskap

och erfarenhet för att lösa problem och generera koncept.
4. Utforska systematiskt. Systematisk organisation innebär att olika typer av verktyg

används för att utvärdera, jämföra och analysera olika lösningar på ett strukturerat
sätt. I denna studie kommer Pughs konceptvalsmatris och konceptpoängsättning att
användas.

5. Reflektera över lösningar och processen. Detta för att se vilka områden som kan
förbättras och vad som kan göras annorlunda, dels för att kunna iterera, gå tillbaka
och göra om, och dels för att underlätta framtida projekt.

Konceptutveckling är en kreativ process där det inte finns några rätta eller fel svar. Däremot
kan dessa olika verktyg vara hjälpsamma för teamet, eftersom de erbjuder en större struktur
på processen och därmet kan hjälpa teamet att se lösningar ur olika vinklar för att få en bättre
överblick om vad som är bra och dåligt med ett specifikt koncept (Ulrich & Eppinger, 2012).

3.4 Validitet
För att uppnå validitet är det viktigt att studera rätt saker (Säfsten & Gustavsson, 2019). För
att studien ska uppnå hög validitet valdes passande teori och metoder för datainsamling och
generering. Exempelvis användes semistrukturerade intervjuer för att ge möjlighet att ställa
följdfrågor samtidigt som det innebar möjlighet för djupare eller angränsande kunskap som
kan vara av intresse. Den utvalda teorin lade grunden för att kunna besvara frågeställningarna
på ett lämpligt sätt, och metoden lade grunden för vägen dit. De studier som låg till grund för
detta arbete var publicerade vetenskapliga artiklar som dessutom var referentgranskade.

3.5 Reliabilitet
Eftersom produktutveckling är en kreativ process finns det inte några exakta svar eller
lösningar och troligtvis beror resultatet av konceptgenerering och andra aspekter mycket på
vem som utfört en studie. För att öka reliabiliteten för denna rapport användes exempelvis
olika verktyg för konceptsållning för att öka strukturen och därmed reliabiliteten. Intervjuer
är ett viktigt hjälpmedel under datainsamling, och för att intervjuerna skulle ge så bra och
konkreta svar som möjligt lades intervjufrågorna upp på ett tydligt sätt. Det som efterforskas
kunde till stor grad beskrivas med väl etablerad mekanisk och elektrisk teori. Experiment
utfördes med reliabilitet i åtanke; noggranna mätinstrument, repeterbara
försöksuppställningar, god laboratoriepraktik och ordentlig dokumentation (Säfsten &
Gustavsson, 2019).
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3.6 Etiska ställningstaganden
Inspelningar från intervjuerna raderades efter att studien var genomförd och godkänd. Alla
personer som omnämns i rapporten, förutom källhänvisningar har tillfrågats utifrån
samtycke- och konfidentialkrav. Företaget där arbetet utfördes, Syntronic AB har uppgett att
studien inte är sekretessbelagd. De krävde inte anonymitet eller konfidentialitet.
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4 Förstudie
I förstudien samlas värdefull information in. Intervjuer och experiment genomförs för att få
en bättre förståelse för stötdämparens funktion. Denna information används sedan för att
formulera konceptkrav och för utveckling av koncept.

4.1 Intervjuer
De intervjuer som genomfördes i denna studie hjälpte till att besvara rapportens
frågeställningar. Transkribering tas inte upp i denna rapport, eftersom intervjuerna var
semistrukturerade och långa. Refereringar till intervjuerna tas löpande upp i rapporten för att
hänvisa till viktiga och relevanta delar.

4.2 Experiment
I studien utfördes ett experiment för att ta reda på hur mycket energi som genereras i
stötdämpare hos en vanlig bil. Med hjälp av en filmkamera, mätinstrument samt ekvationer
kan energin bestämmas. I detta avsnitt presenteras detta experiment.

4.2.1 Effekt i dämpningssytem
För att ta reda på hur mycket energi och effekt som potentiellt kan genereras behöver först
den vertikala medelhastigheten hos stötdämparen klargöras. Denna information kan
tillsammans med det dämpade och fjädrade systemets övriga parametrar tala om hur mycket
effekt som genereras per stötdämpare. Detta kan göras enligt ekvation (3).

För att mäta stötdämparens rörelse byggdes en enklare testrigg som monterades på en Volvo
740 (personbil) enligt figur 4. Testriggen bestod av en actionkamera som monterades på
bilens stänkskärm med hjälp av en magnet och riktades mot hjulet. På stänkskärmen
monterades även en linjal för att användas som mätreferens enligt figur 5. Sedan kördes bilen
i olika situationer och hjulets rörelse i förhållande till stänkskärmen filmades. Filmen
spelades in med 60 bilder per sekund. Sträckan som hjulet rör sig kan mätas med hjälp av
fälgens kant i förhållande med linjalen. Tiden för denna rörelse kan bestämmas eftersom att
en bildruta i filmen varar i 1/60 sekund. Med dessa två värden kan medelhastigheten
bestämmas i ett givet tidsintervall, 1/60 sekund. En felkälla som uppstår är att små rörelser
inte registreras på grund av kamerans begränsade bildfrekvens, vilket resulterar i att den
beräknade medelhastigheten är mindre än den verkliga. Detta är särskilt tydligt vid körning
på jämn landsväg, där uppfattar inte kameran de små vibrerande rörelser stötdämparna fångar
upp. Andra felkällor är att mätinstrumentet inte ligger exakt mot fälgens kant, vilket ger
upphov till en synvilla som gör att mätutslagen blir mindre känsliga, samt oönskade rörelser
hos mätinstrumentet och kameran. Experimentet har flera felkällor och mätningarna är inte
särskilt exakta. Önskvärt vore att använda finare och mer exakt utrustning, exempelvis en
avståndsmätare med laser eller någon typ av accelerometer för att med större precision kunna
mäta den relativa rörelsen mellan fordon och fälg. Dessvärre fanns denna typ av utrustning
inte att tillgå vid tillfället för experimentet.
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Figur 4: Testrigg monterad på en bil.

Figur 5: Skärmdump från den inspelade filmen.
Den insamlade datan analyserades och utifrån den med hjälp av ekvation (3) framställdes sex
olika diagram. Tre diagram visar stötdämparens position över tid för olika situationer; jämn
väg, ojämn väg samt farthinder, se figur 6-8. Resterande tre diagram visar effekt över tid för
de olika situationerna, se figur 9-11. Tidsrymden hos dessa diagram är en sekund. Denna
tidsrymden är slumpmässigt vald för ojämn väg samt jämn väg, dock är tidsrymden för
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farthindret vald för den tid som bilen rörde sig över farthindret.

Figur 6: Positionsdiagram stötdämpare relativt den fjädrade massan - Jämn väg medelhög
hastighet, 50 km/h.

Figur 7: Positionsdiagram stötdämpare relativt den fjädrade massan - Farthinder låg fart, ca
2 km/h.
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Figur 8: Positionsdiagram stötdämpare relativt den fjädrade massan - Ojämn väg medelhög
hastighet, ca 50 km/h.

Figur 9: Effektdiagram - Jämn väg.
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Figur 10: Effektdiagram - farthinder i låg hastighet.

Figur 11: Effektdiagram stötdämpare - Ojämn väg.
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4.3 Observation
I detta avsnitt utförs reverse engineering. Detta är för att få en bättre förståelse hur en
traditionell stötdämpare är uppbyggd. Informationen kring detta kan sedan användas vid
konceptgenerering.

4.3.1 Reverse engineering traditionell stötdämpare
För att få en bättre förståelse över hur en traditionell stötdämpare är uppbyggd och dess
ingående komponenter utfördes så kallad reverse engineering. En förbrukad stötdämpare (se
figur 12) togs isär och analyserades för att bättre förstå konstruktionen, men främst för att
undersöka hur stötdämparstången är lagrad (radiell fixering), då det är en av utmaningarna
vid framtagandet av stötdämparkoncept. De ingående komponenterna förklaras i figur 13.

Figur 12: En komplett stötdämpare.

18



EXAMENSARBETE - Regenerativ Stötdämpning

Del nr: Beskrivning:

1 Låsmutter

2 Gummibussning/Genomslagsgummi

3 Stötdämparstång

4 Kolvenhet

5 Inre cylinder

6 Ventilenhet

7 Yttre cylinder

8 Läpptätning

9 Bussning/tätningshållare

10 Glidbussning

11 Avsågat lock

Figur 13: Ingående delar i en stötdämpare.
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Stötdämparnstången är radiellt stabiliserad främst via stötdämparkolven (se figur 14). Den
stabiliseras även med hjälp av en glidbussning i mjuk metall (se figur 15). Extra stabilitet och
täthet uppnås med hjälp av en gummibussning samt en läpptätning.

Figur 14: Stötdämparkolv med kolvring.

Figur 15: Glidbussning.
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5 Konceptgenerering och val av koncept
I denna del av rapporten utvecklas fem olika koncept efter användar- och
produktkravsspecifikation. Koncepten togs fram med hjälp av brainstorming samt med
inspiration från befintlig litteratur. Koncepten utvärderas och det bästa konceptet väljs ut att
gå vidare med för fortsatt utveckling.

5.1 Användarkravspecifikation
För att kunna generera bra koncept behövs en användarkravspecifikation som talar om vilka
gränssnitt eller funktioner som behövs hos en stötdämpare. Genom analys av datainsamling,
intervjuer, tidigare erfarenheter och reverse engineering skapades en
produktkravspecifikation, se tabell 2. Stötdämparens huvuduppgift är att dämpa stötar för att
skapa en bekväm och säker färd. Eftersom tanken bakom regenerativ dämpning är att utvinna
och ta vara på så mycket energi som möjligt är en hög verkningsgrad viktig. För att
ytterligare öka bekvämligheten och säkerheten under färd kan det vara fördelaktigt att kunna
justera dämpningen, exempelvis beroende på lastens vikt i fordonet eller vägunderlag. Vikten
och storleken har också betydelse, eftersom en för stor dämpare skulle bli svår att montera i
de ofta trånga utrymmen där stötdämpare sitter monterade. Andra viktiga faktorer är pris,
hållbarhet, reparerbarhet, samt vatten- och dammskydd. Detta är för att dämparen ska bli mer
attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv för kunden.

Tabell 1: Produktkravspecifikation med användarkrav, metrics samt ideala värden.

Användarkrav Enhet Idealvärde Betydelsefaktor 1-5

Bekväm och säker
färd

Dämpningskoefficient 0,2-0,3 5

Hög verkningsgrad % >30 3

Justerbarhet Steg för
dämpningskoefficient

3 2

Inte för dyr
(konsument)

Kronor <10 000/st 4

Lång hållbarhet Mil >10 000 4

Reparerbar/kan
servas

Ja/nej Ja 3

Inte för tung kg <10 1

Liten diameter mm <80/beror på
applikation

2

Ska tåla damm och
vatten

IP-klass IP66 5
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5.2 Konceptgenerering

Med hjälp av brainstorming, analys av intervjusvar, datainsamling och tidigare kunskap och
erfarenhet har fyra olika koncept genererats med produktkravspecifikationen i åtanke.
Koncepten bygger på olika principer och ser väldigt olika ut. Gemensamt för alla dessa
koncept är att slaglängden och dess hastighet är begränsad och kan därför behöva någon typ
av utväxling. En utväxling är däremot förknippat med effektförluster i form av värme och
friktion. En annan aspekt som behöver tas i åtanke är att motståndet i dämpningen ska vara
större vid komprimering än när dämparen extenderas. Miljön under ett fordon är väldigt
påfrestande för komponenter och delar, eftersom de utsätts för smutspartiklar, vätska och
korrosiva ämnen. Särskilt rörliga delar är utsatta. Därför är det viktigt att konstruktionen är
tålig och robust, samt att den går att kapsla in för att skydda komponenterna. För att
stötdämparen ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt med en intern tröghet,
det vill säga, rörelsemotstånd (Hall-Geisler & Harris 2018).

5.2.1 Koncept 1
Det första koncept som genererades är ett koncept som bygger på användning av en linjär
generator. Idén till detta koncept kommer främst från brainstorming men även från en intervju
med M. Berg, 1a april 2022. Den linjära generatorn består av en spole av koppartråd, och i
denna spole löper en magnet. När magneten rör sig genom spolen induceras en ström genom
spolen, samtidigt som rörelsen bromsas av de magnetiska krafterna. Se figur 16.

Figur 16: En magnetisk kolv rör sig i en cylinder bestående av kopparlindningar.

5.2.2 Koncept 2
Det andra konceptet baseras på en hydraulisk lösning, där en cylinder fylls med vätska. I
cylindern löper en kolv som kan röra sig upp och ner, likt en traditionell stötdämpare. Längst
upp och längst ner i cylindern finns öppningar med slanganslutningar. När kolven rör sig
uppåt trycks vätska ut genom det översta hålet, och vätska sugs in genom det undre hålet. När
kolven rör sig nedåt sker det omvända. Slangar ansluts till dessa öppningar, och vätskan leds
genom slangarna i ett ventilsystem till en hydraulisk generator/turbin. Ventilsystemets uppgift
är att se till att vätskan alltid flödar åt samma håll genom turbinen. Det åstadkommes genom
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ett system backventiler. Se figur 4. När vätskan passerar genom pumpen genereras en ström,
detta tillsammans med pumpförluster bidrar till stötdämpning. Själva turbinmekanismen kan
vara av kuggtyp, vingpumptyp eller turbinbladstyp, exempelvis Francis-turbin eller
Kaplan-turbin. Se figur 17-20.

Figur 17: Första utkastet av ett hydrauliskt system med konstant flödesriktning för vätskan
genom turbinen.

Figur 18: Kuggpumpens funktion (Pumpportalen, 2022).

Figur 19: Vingpumpens funktion (Encyclopaedia Britannica, 2022).
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Figur 20: Andra utkastet. Vätskans riktning spelar ingen roll, den kan röra sig åt båda håll.

5.2.3 Koncept 3
Det tredje konceptet innebär att en kuggstång löper längs ett kugghjul som är anslutet till en
generator. Generatorn är fast monterad och när kuggstångens rör sig över kugghjulet roterar
generatorn. Denna rotation skapar en ström och bromsar rörelsen. Se figur 21.

Figur 21: En kuggstång löper längs ett kugghjul som är anslutet till en generator.

5.2.4 Koncept 4
Det fjärde konceptet påminner mycket om koncept 3, men istället för en kuggstång används
en kulskruv, vilket är en slags gängstång med en kullagrad mutter på. Se figur 22. När den rör
sig upp eller ner kommer gängstången att rotera, vilket i sin tur roterar generatorn. För att
minimera friktion och låsning så bör en gängstång med hög gängstigning användas, vilket
innebär att den inte kommer att rotera särskilt snabbt och därmed behöver någon slags
utväxling. Se figur 23.
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Figur 22: Kulskruv i genomskärning (Abraham, 2016).

Figur 23: Skiss över koncept 4.

5.2.5 Koncept 5
Det femte konceptet bygger också på en turbin som drivs av hydraulik. Skillnaden mot
koncept 2 är att turbinen är integrerad i kolven som löper inuti den oljefyllda cylindern. När
cylindern rör sig upp och ner passerar oljan genom kolven och driver turbinen som i sin tur är
kopplad till en generator. Se figur 24.

Figur 24: Koncept 5, hydraulturbin integrerad i cylindern.
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5.2.6 Variabelt motstånd hos stötdämparen
Samtliga koncept tar i denna fas inte hänsyn till att dämpningsmotståndet bör vara olika
beroende på om det råder kompression eller extension. För att lösa detta finns det två
huvudsakliga metoder. Den ena är via elektronisk styrning där lasten varieras och den andra
är mekaniska lösningar, exempelvis via strypventiler för det hydrauliska konceptet. En
nackdel med den sistnämnda metoden är att utnyttjbar energi går förlorad. För att variera
lasten, det vill säga det elektriska motståndet som fordonets strömförbrukare genererar
behövs något sorts styrsystem. Även om författarna till stor del avgränsar sig från det
elektrotekniska föreslås en principiell lösning som kan implementeras på samtliga koncept.
Förslaget innebär att systemet har två separata laster som kan skiftas mellan via
mjukvarustyrning. Den ena lasten har högre motstånd vilket medför hårdare dämpning, och
den andra lasten har mindre motstånd och därför mjukare dämpning. En induktiv
närhetssensor känner av om dämparen komprimeras eller extenderas. Vid kompression
används det lägre motståndet, och vid extension används det högre motståndet. På så vis
uppnås olika dämpningsmotstånd vid kompression och extension. För att lasterna ska vara
förutsägbara föreslås användandet av kondensatorer, vilka lagrar den elektriska laddning som
sedan används till att ladda fordonets batterier. De två kondensatorerna lagrar energin olika
fort, vilket leder till hårdare eller mjukare dämpningsmotstånd beroende på kompressionstakt
eller extensionstakt. Se figur 25.

Figur 25: Principiell skiss över varierbart motstånd.

5.3 Val av koncept
För att gå vidare med ett koncept måste koncepten utvärderas. Pughs konceptvalsmatris
används för att hitta det bästa konceptet. Koncepten utvärderas även analytiskt på ett
kvalitativt sätt.

5.3.1 Pughs Konceptvalsmatris
För att utvärdera koncepten användes Pughs Konceptvalsmatris. De olika kategorierna
grundar sig i produktkravsspecifikationen, se tabell 2. Som referens användes koncept 1, den
linjära generatorn. Betygssättningen sträcker sig från -2 som innebär mycket sämre än
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referenskonceptet till 2 som innebär mycket bättre än referenskonceptet. Betyget för varje
kategori multipliceras med betydelsefaktorn och slutligen summerades resultatet, vilket kan
ses i tabell 3. Betygsättningen baserar sig på författarnas kunskapsläge, som i sin tur kommer
från erfarenhet, utbildning, litteraturstudie, observation och intervjuer. Komfort samt IP-klass
är svårt att förutspå i detta skede. Därför räknas inte dessa kategorier in i denna tabell. Enligt
denna matris är det bästa konceptet referensen, det vill säga koncept 1.

Tabell 2: Pughs Konceptvalsmatris.

Betydelse
-faktor

Koncept 1
(Referens)

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

Koncept
5

Komfort 5 - - - - -

Verkningsgrad 3 - -2 -1 -1 -1

Justerbarhet 2 - -1 -1 -1 -1

Pris 4 - +1 +1 +1 -1

Hållbarhet 4 - -1 -1 -2 -

Reparerbarhet 3 - -1 +1 - -1

Vikt 1 - -1 - +1 -

Diameter 2 - - - +1 -1

IP-Klass 5 - - - - -

Summa + - +4 +7 +6 -

Summa - - -16 -9 -12 -12

Total summa -12 -2 –6 -12
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5.3.2 Konceptpoängsättning
Poängsättningen i denna matris sträcker sig från 1-5, där 5 är bäst och 1 är sämst. Även i
denna matris multipliceras poängen med betydelsefaktorn och slutligen summeras resultatet.
Komfort och IP-klassning är svårt att förutspå i detta skede och utvärderas därför inte.
Resultatet kan ses i tabell 4. Anledningen till varför både Pughs konceptvalsmatris och
konceptpoängsättning används är för att få ett säkrare resultat. Även i denna matris vann
koncept 1, och resterande koncept fick liknande resultat som i Pughs konceptvalsmatris,
vilket tyder på att resultatet är säkert.

Tabell 3: Konceptpoängsättning.

Betydelse
-faktor

Koncept
1

Koncept
2

Koncept
3

Koncept
4

Koncept
5

Komfort 5 - - - - -

Verkningsgrad 3 5 2 3 3 3

Justerbarhet 2 4 3 3 3 3

Pris 4 3 4 4 4 3

Hållbarhet 4 4 3 3 3 2

Reparerbarhet 3 3 3 4 4 2

Vikt 1 3 2 3 2 3

Diameter 2 3 3 3 4 2

IP-Klass 5 - - - - -

Summa poäng 69 57 64 65 48

5.3.3 Analys av koncepten
Nackdelen med koncept 1 är att tillverkningen och konstruktionen är relativt komplex
eftersom det i princip är en generator som skall utvecklas. De övriga koncepten kretsar mer
kring den mekaniska konstruktionen, och det går nästan att anta att själva generatorn kan vara
en redan existerande standardgenerator. Fördelen med koncept 1 är att det inte blir
effektförluster genom friktion som övriga koncept lider av på grund av hydraulolja i
ledningar, växellådor eller kuggar. Koncept 1 är mer direktverkande eftersom rörelsen inte
behöver omvandlas till en annan rörelse eller växlas upp eller ner. Koncept 2 är en relativt
enkel lösning där lättillgängliga standardkomponenter kan användas, exempelvis slangar,
backventiler och turbin. En annan fördel är att generatorn kan placeras på lämplig plats där
miljön inte är lika aggressiv som i hjulhuset. Nackdelarna är friktion- och pumpförluster hos
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vätskan, samt ökad risk för läckage. Koncept 3 har en mycket enkel konstruktion och även
här kan vanligt förekommande standardkomponenter användas. Eftersom konstruktionen är
av transmissionstyp återfinns förknippade effektförluster. Koncept 4 har en något mer
komplicerad konstruktion och lagertypen för gängstången anses vara känslig. Vidare behövs
någon form av utväxling för att undvika låga rotationshastigheter, vilket är förknippat med
effektförluster. Koncept 5 är konceptuellt enkel, men innebär att kabeldragningen till
turbin/generatorn måste vara rörlig och tätad mot utsidan. Vid för stora stötdämparslag kan
detta vara ett problem.

5.4 Vidareutveckling av koncept
Det koncept som kommer att vidareutvecklas är koncept 1, den linjära generatorn. Genom
Pughs Konceptvalsmatris och konceptpoängsättning samt via intervjuer, erfarenhet och
kunskap bedöms linjärkonceptet bäst lämpad för implementering i fordon. En utmaning som
finns med koncept 1 är hur stötdämparen ska stabiliseras radiellt. Eftersom stötdämparen
utsätts för krafter både från magnetism och fordonets rörelse är det viktigt att alla
komponenterna är fixerade linjärt och inte kan röra sig åt sidorna. Ett förslag på lösning är att
använda glidbussningar med liknande funktion som den stötdämpare som monterades isär
under reverse engineering. Dessa bussningar är hållbara och orsakar inte för mycket
friktionsförluster, samtidigt som de är bra på att motstå radiella påfrestningar. Andra
utmaningar är hur stötdämparen ska uppnå alla krav som specificerats i
produktkravsspecifikationen. Stötdämparens viktigaste uppgift är att dämpa stötar och
vibrationer för att åstadkomma en säker och komfortabel färd, vilket innebär att det är den
viktigaste egenskapen att uppnå.

Det linjära generatorkonceptet (koncept 1) innebär att en spole placeras i en cylinder.
Innanför denna spole löper en släde som består av permanentmagneter. När dessa magneter
rör sig i spolen induceras en spänning. En trefasig lösning på spolen är den bästa lösningen
(Berg, 2022). Med trefas blir rörelsen jämn och mjuk, till skillnad från en enfaslösning, där
rörelsen skulle bli ryckig och ojämn på grund av de växelvisa spänningarna. Spolen behöver
alltså ha tre separata lindningar, en för varje fas, där strömmen sedan likriktas för att kunna
användas i fordonets elsystem. Ju fler lindningar av koppartråden för varje lindning desto
högre blir utspänningen. Därför behöver spolen innehålla många lindningar, och avståndet
mellan magneterna och spolen bör vara så litet som möjligt. Figur 26 illustrerar ett första
utkast för koncept 1. Konceptet är framtaget med hjälp av CAD. Figur 27 illustrerar de olika
komponenterna vilka presenteras närmare i tabell 5.
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Figur 26: Första utkastet av koncept 1 i genomskärning samt utvändig.

Del nr: Beskrivning:

1 Nedre fäste

2 Cylinder/Hölje

3 Hållare för bussning och tätning

4 Övre fäste

5 Stötdämparstång

6 Permanentmagneter

7 Kopparlindningar

Figur 27: De ingående delarna i första utkastet av koncept 1.
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5.4.1 Design med hänsyn till tillverkning och miljö
Konceptet är framtaget med hänsyn till tillverkningsteknik och miljöpåverkan (Ulrich &
Eppinger 2014). Stötdämpare monteras linjärt och enkelt, enligt figur 28, vilket minskar
monteringstiden. Inga högresurskrävande eller toxiska material används. Det är möjligt att
montera isär stötdämparen med enkla verktyg för reparation eller återvinning. Enkla
geometrier innebär att tillverkning sker med beprövade och relativt kostnadseffektiva
metoder. Konceptet är utformat till stor del efter standardkomponenter, exempelvis
glidbussning, läpptätning, gummilagring och stång. Konceptet har en robust konstruktion
med få rörliga delar, vilket förhoppningsvis resulterar i lång hållbarhet.

Figur 28: Snittad sprängskiss.

5.4.2 Genomgång av de ingående komponenterna
Figur 29 illustrerar hur det nedre fästet är konstruerat. I öglan pressas en gummilagring in,
syftet med denna är att ta upp vibrationer från vägen så att de inte fortplantar sig till fordonets
kaross. En stålhylsa är fastsatt i gummilagringens centrum, denna fästes till fordonets chassi
med hjälp av en skruv. Fästet gängas fast i stötdämparens cylinder. I den övre delen av det
undre fästet kan en hålighet observeras. I denna monteras en tjock gummiplatta, syftet med
denna är ett sista nödstopp om stötdämparstången skulle bottna vid extrem kompression. Det
övre fästet fyller samma funktion, men har vissa konstruktionsmässiga skillnader, framför allt
så har det övre fästet invändiga gängor för att fästas direkt på stötdämparstången.

Figur 29: Nedre fäste (genomskärning).
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Figur 30 illustrerar hur hållaren för glidbussningen och läpptätningen (röd) är konstruerad.
Glidbussningen som är av självsmörjande typ stabiliserar stötdämparstången radielt.
Läpptätningen förhindrar smuts och vägsalt från att tränga in i stötdämparens interna
utrymme.

Figur 30: Hållare med glidbussning och läpptätning i genomskärning.

Figur 31 illustrerar hur huvudcylindern är konstruerad. Det nedre stötdämparfästet skruvas
fast direkt i cylindern via invändiga gängor. Efter det kan vi se en urfräsning för en spårring
för att förhindra bussningshållaren från att röra sig axiellt (till vänster enligt figur 30). Den
nedre bussningshållaren hindras att röra sig axiellt åt andra riktningen eftersom
lindningspaketet är i vägen. I andra änden av cylindern är hållaren greppassad och ligger mot
klacken som syns till höger av cylindern i figur 30.

Figur 31: Cylinder i genomskärning.

Figur 32 illustrerar hur stötdämparstången tillsammans med magneterna är konstruerad och
ihopsatt. Magnetpaketet som består av permanentmagneter och järnbrickor lagda vartannat
sitter fast på stötdämparstången med hjälp av spårringar, stålbricka och gummiplatta.
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Gummiplattans syfte är att skapa förspänning så att magnetpaketet inte kan vibrera axiellt på
stången. Stångens ena ände är gängad så montering av övre fäste är möjligt.

Figur 32: Stötdämparstång med permanentmagneter.

5.5 Slutgiltigt koncept
Under vidareutvecklingen av konceptet upptäcktes vissa punkter som behövde förbättras eller
förändras för att uppnå en bättre presterande stötdämpare. Vid varje fas av vidareutvecklingen
utvärderas och analyseras konceptet, därav kan potentiella brister identifieras och förslag till
förbättringar och ändringar kan göras. Detta är en iterativ process. Det slutliga konceptet
presenteras här, se figur 33.

Figur 33: Slutgiltigt koncept av stötdämparen.

I det första utkastet visades spolen i stötdämparen som en homogen del, men som tidigare
nämnts i rapporten bör generatorn vara trefasig. Därför har spolen ritats om för att illustrera
tre separata lindningar, se figur 34. Denna illustration är endast illustrativ och speglar inte
nödvändigtvis hur den verkliga generatorns lindningar kommer att se ut eftersom denna
rapport i enighet med avgränsningarna främst fokuserar på det maskintekniska och inte det
elektriska. Lindningarna och magneternas utformning är inte uträknad utan visar alltså
snarare hur de kan se ut rent principiellt.
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Höljet där lindningarna lindas har spår för varje lindning. Lindningarnas tre faser illustreras
av tre olika färger där rött är den första fasen, blått den andra och gult den tredje. Utanpå
höljet finns fyra spår för dragning av kablar. Kablarna kommer ut ur den nedre delen av
höljet, träs genom hål i bussningen och vidare in till kontaktstycket.

Figur 34: Lindningar för tre olika faser, rött, blått och gult.

I Figur 35 syns även en sensor längst ner till vänster, monterad i ett hål i bussningen med två
muttrar. Detta är en ljussensor som skickar en ljusimpuls mot magneterna för att kunna mäta
magneternas avstånd till sensorn. Sensorn skickar denna ljusimpuls många gånger per sekund
och därför kan magneternas position beräknas. Utifrån detta kan även magneternas
färdriktning beräknas, vilket är nödvändigt för att kunna styra dämparens variabla motstånd
beroende på om den komprimeras eller extenderas. Med hjälp av denna sensor kan även
dämparens rörelse dokumenteras i realtid och med hjälp av en styrdator kan därmed
dämparens rörelse justeras vid behov under färd, vilket medför att systemet blir adaptivt.

Figur 35: Sensor för information om magneternas färdriktning.

I det slutgiltiga konceptet har det även tillkommit en skyddande gummidamask som ger ett
extra skydd mot smuts, damm och vätska som annars riskerar att ta sig in i dämparen, men
framför allt för att skydda den polerade stötdämparstången, se figur 36.
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Figur 36: Skyddande gummidamask i genomskärning.

Det har även tillkommit ett kontaktstycke i nedre delen av dämparen som kablarna från
lindningarna samt sensorn går in i. Kontaktstycket gör att ett kablage kan anslutas från
dämparen till en styrdator i fordonet. I tidigare koncept satt den nedre bussningen monterad
med en spårring, men eftersom spårringar kräver ett spår i höljet så innebär det en
försvagning av höljet. Därför undersöktes möjligheten att istället använda en rördistans
mellan nedre fästpunkten och bussningen. När kontaktstycket designades upptäcktes det att
det faktiskt var möjligt att integrera distansen i kontaktstycket. Kontaktstycket är därför
designat som en halvmåne som går hela vägen från bussningen ner till fästpunkten som
gängas in i höljet. För att kunna klämma åt kontaktstycket ändrades även designen av
genomslagsgummit så att det även går in mellan distansen och nedre fästpunkten. På så sätt
kläms gummit ihop något vid montering av kontaktstycket för att säkerställa att
kontaktstycket sitter fast ordentligt. Se figur 37.

Figur 37: Kontaktstycke och distans.
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5.6 Hållfasthetsanalys
Det färdiga konceptet utvärderas. En hållfasthetsanalys utförs för att säkerställa att de
kritiska komponenterna håller för de krafter som stötdämparen kan utsättas för. De
komponenter som är av intresse är stötdämparstång och stötdämparcylinder.

De komponenter som är särskilt utsatta för höga belastningar är framför allt
stötdämparstången och stötdämparcylindern. En hållfasthetsanalys enligt finita
elementmetoden (FEM) utfördes med hjälp av programvaran Solidworks. Cylindern utsätts
främst för axiella krafter, framför allt vid kompression. Figur 38 illustrerar maximal spänning
som uppstår vid en homogent utspridd axiell kraft på 10 000 N, vilket är långt över de krafter
en stötdämpare tar upp vid normal till hög belastning (Gao et al. 2018). Stålet som testades
var S275JO.

Figur 38: Maximal spänning i Pascal vid 10 000 N kompression.

Den maximala spänning som uppstår är 34,32 MPa, vilket är långt under hållfastheten hos
stål som används för mekanisk konstruktion (Björk, 2019). Även stången prövades vid
kompression (10 000N). Stången provades också vid radiell belastning, (1000 N) för att
säkerställa att det finns tillräckligt med frigång mellan magneter och spole. Figur 39 och figur
40 illustrerar resultaten. Prototypen har en frigång på 1 mm mellan magneter och spole, vilket
är mer än 0,287 mm, som är den maximala deformation simulationen visade.
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Figur 39: Maximal spänning i Pascal vid 10 000 N kompression.

Figur 40: Deformering vid 1000 N radiell belastning i mm (överdriven representation).
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6 Resultat
I detta kapitel presenteras rapportens resultat. Resultaten presenteras utifrån rapportens
frågeställningar. Rapportens resultat jämförs även med tidigare studier.

6.1 Frågeställning 1: Vilka vinster inom ekonomi, räckvidd,
prestanda och miljö kan nås genom att implementera
regenerativ stötdämpning i fordon?

6.1.1 Ekonomi
Kostnaden för att utveckla och tillverka regenerativa stötdämpare överstiger den besparing
som tekniken ger under dess livslängd. Total besparing per stötdämpare är 30 kr, se bilaga 2.
Kostnaden för en stötdämpare till slutkund är 7000 kr, se bilaga 3.

6.1.2 Räckvidd
Studiens experiment visar att räckvidden för elbilar kan förlängas med ca 0,1 %, se bilaga 2.
Enligt tidigare forskning kan räckvidden teoretiskt förlängas maximalt 8 % (Gao et al. 2018).
Räckvidden är direkt proportionell mot den ekonomiska besparingen.

6.1.3 Prestanda
Enligt studiens intervjuer och litteratursökning bör regenerativa stötdämpare delvis kunna
efterlikna karaktären och komforten hos traditionell stötdämpning, men det är svårt att helt
efterlikna karaktären hos traditionell stötdämpning. Dämpningskoefficienten hos elektroniskt
styrd regenerativ stötdämpning kan justeras stegvis eller steglöst när som helst under
användning.

6.1.4 Miljö
Enligt studiens experiment regenererar en stötdämpare 20 kWh energi under sin livslängd, se
bilaga 2. Detta är energi som annars hade kommit från andra källor. Fordonets elektriska
komponenter kan dimensioneras i relation till den energibesparing förknippat med
regenerativa stötdämpare.

6.2 Frågeställning 2: Hur kan en regenerativ stötdämpare
konstrueras så att den fungerar i praktiken?
Utifrån de fem olika koncept som genererades i denna rapport valdes koncept 1 att gå vidare
med. Detta koncept bygger kring en linjär generator som används för att dämpa stötar och
vibrationer. En magnetisk kolv löper genom en spole av kopparlindningar, i det här fallet tre
separata lindningar för att få ut ström som trefas. Detta är på grund av att trefas ger en
jämnare rörelse vilket medför en jämn och linjär dämpning, och eftersom fordons elsystem
drivs av likström måste strömmen ändå likriktas innan den kan användas i fordonet (Berg,
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2022). På generatorn kopplas en last, förslagsvis någon form av laddning av fordonets
batterier eller direkt drivning av fordonets elektriska komponenter. Eftersom dämparen ger
många stora strömspikar är det klokt att först koppla dämparen till exempelvis
superkondensatorer innan den kopplas vidare på fordonets elsystem. Detta är för att kunna
jämna ut spikarna och få en jämn spänning ut till fordonets elsystem. Dämparen styrs av en
styrdator för att kunna justera dämning beroende på om dämparen komprimeras eller
extenderas, eller beroende på lastvikt hos fordonet eller vägunderlaget.

6.3 Frågeställning 3: Vilka andra för- och nackdelar kan
denna teknik medföra?
En regenerativ stötdämpare går att styra elektroniskt. Den kan justeras och styras med hjälp
av en dator för att uppnå snabb och precis adaptiv stötdämpning. Regenerativa stötdämpare är
sämre på att absorbera stötar och vibrationer jämfört med traditionella stötdämpare (Jarlmark,
2022). Regenerativ stötdämpning bygger kring en generator som även kan användas som
motor, vilket medför att stötdämparen kan användas för att öka eller minska fordonets
markfrigång. Tekniken som används i denna typ av stötdämpare kan även användas för att
utvinna energi ur andra typer av linjära rörelser (Berg, 2022).
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7. Analys
I detta avsnitt analyseras de resultat som framkommit i rapporten. En sammanfattande
presentation av för och nackdelar med konceptet ges. Även en analys av ekonomiska och
prestandamässiga aspekter ges. Även i detta kapitel svarar texten mot studiens
frågeställningar.

7.1 Aspekter kring ekonomi, räckvidd, prestanda och miljö
hos regenerativ stötdämpning
Att konstruera ett regenerativt stötdämparsystem är troligtvis fullt möjligt. Dock är det utifrån
det resultat som presenterats i denna rapport inte ekonomiskt försvarbart. Den ekonomiska
vinsten som uppstår av mindre energiförbrukning väger inte upp kostnaden för tillverkning
eller slutpris till kund för dessa dämpare. Att få 30 - 3675 kr returnerat i form av återvunnen
energi är mindre än kostnaden för att tillverka en stötdämpare. Alltså innebär det i princip att
man förlorar pengar på att använda detta system. En liten vinst i räckvidd uppstår, som mest
upp till 8 % enligt tidigare forskning (Gao et al. 2018). En viktig aspekt i marknadsföring av
elfordon är räckvidden, där fordonstillverkare strävar efter att ha den längsta räckvidden. I
praktiken är det dock inte säkert att en ökning med 8 % räckvidd är väldigt användbar. De
flesta resor med personbilar är kortare sträckor där räckvidden inte spelar någon större roll.
Vid längre resor är dock räckvidd viktigare, men eftersom det byggs fler och snabbare
laddstationer så finns fler och bättre tillfällen att ladda sin elbil under en resa, vilket innebär
att räckvidden får mindre betydelse. Studien baserar resultaten till stor del på rådande
variabla tillstånd, exempelvis elpriset. Framtiden är osäker, om elpriset ökar kraftigt kan det
ändra uppfattningen om huruvida tekniken är värd att implementera eller inte.

Tekniken kan även användas hos fordon som är bränsledrivna. Tidigare studier nämner att
besparingen kan uppnå 2,5 % (Gao et al. 2018). Det förutsätter dock att det finns tillräckligt
med aktiva strömförbrukare. Om fordonet för tillfället förbrukar lite ström och startbatteriet
är fulladdat spelar det mindre roll om stötdämparna genererar elektricitet.

Under stötdämparens livslängd minskar den energikonsumtionen hos fordonet, som kan
kompensera för energin som krävdes för att tillverka stötdämparen. Att stötdämparen
återskapar energi som annars gått förlorad innebär också att fordonet inte behöver laddas eller
tankas lika mycket. Den energi som besparas vid varje tankning eller laddning är alltså energi
som annars hade kunnat komma från icke förnybara energikällor. Det kan alltså finnas
miljömässiga fördelar med regenerativa stötdämpare.

Prestandamässigt går det troligtvis att efterlikna traditionella stötdämpare någorlunda med
regenerativ dämpningsteknik. Vanliga stötdämpare är dock väldigt välutvecklade och
prestandan är extremt hög i dagsläget. Det är alltså inte säkert att det är möjligt att tillverka en
regenerativ dämpare som är både billigare och bättre ur ett prestandaperspektiv än vanliga
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dämpare. Traditionella stötdämpare kan även de vara adaptiva via variabla ventiler. Även om
prestandan och energiutvinningen gör det oförsvarbart för praktisk användning kan den
positiva nettoeffekten ur miljösynpunkt vara ett argument för implementering.

7.2 Konstruktion av en regenerativ stötdämpare
Det utvecklade konceptet har en stor fördel i sin simplicitet. Dämparen innehåller få delar,
varav endast ett fåtal av dessa är rörliga vilket medför en driftsäker dämpare som är enkel att
konstruera, demontera och reparera vid behov. Vid reverse engineering upptäcktes dock att
trots att en vanlig oljefylld dämpare är enkel i sin princip så finns det många olika delar.
Troligtvis skulle mer vidareutveckling av den regenerativa dämparen innebära att det
tillkommer flera olika delar för olika funktioner. Alltså, den färdiga fungerande dämparen
skulle troligtvis vara betydligt mer komplex än det nuvarande slutgiltiga konceptet.

En nackdel är att konceptet är något större än normala stötdämpare. Tanken bakom detta
bygger kring att de generativa komponenterna måste vara tillräckligt starka för att kunna
dämpa stora krafter. Vidare måste stötdämparen kunna rymma magneterna och lindningarna
som måste vara av tillräcklig storlek för att kunna generera en användbar ström. Slutligen är
det svårt att i detta skede avgöra hur stötdämparen av denna konstruktion skulle fungera i
praktiken utan att faktiskt testa den. Det är därmed svårt att analysera förbättringsområden.

7.3 Övriga implikationer med linjär regenerering

Denna teknik kan medföra en snabb och precis form av adaptiv stötdämpning. Det är dock
inte säkert att det går att efterlikna traditionell stötdämpning med regenerativa dämpare.
Stötdämpare med regenerativ effekt riskerar att bli mer stötiga och sämre på att absorbera
vibrationer (Jarlmark, 2022). Eftersom regenerativa dämpare bygger kring någon slags
generator som även kan användas som en motor, kan andra fördelar uppstå. Exempelvis kan
dämparna eventuellt användas för att hissa fordonet upp och ner för att justera markfrigång,
eller hissa upp endast ett av hjulen för att underlätta byte av hjul vid exempelvis punktering
eller byte från sommar- till vinterdäck. Grundprincipen bakom regenerativa stötdämpare är
dock att utvinna energi ur linjära rörelser. Därför kan tekniken användas i andra
sammanhang, exempelvis för att utvinna energi ur vågkraft. I dessa sammanhang är det dock
inte stötdämpningen som är det huvudsakliga syftet, vilket innebär att precis och säker
stötdämpning inte är lika viktigt.
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8. Diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion kring regenerativa dämpare. En kort metoddiskussion ges
där studiens metod diskuteras. Slutligen ges förslag kring fortsatt forskning och utveckling av
koncept.

För att undersöka möjligheterna med regenerativ stötdämpning krävs vetskap om den
potentiella energi som går att utvinna. När detta bestäms experimentellt erhålls mycket olika
resultat beroende på vilka omständigheter som råder, vilka mätinstrument som används,
variabler och vilka antaganden som görs. Analys av tidigare forskning visar stor varians när
det kommer till utnyttjbar energi hos stötdämpare. Vissa studier kan tyckas vara för
optimistiska i sina antaganden och andra studier kanske är för pessimistiska. Exempelvis kan
antagandet göras att vägunderlaget är mer ojämnt än vad det egentligen är i genomsnitt.
Författarna har sett antaganden om att generatorer kan generera elektrisk energi även vid små
rörelser, som stötdämpare ofta uppvisar. Efter intervjuer och litteratursökning kan det fastslås
att detta inte nödvändigtvis är fallet, eftersom generatorer inte kan inducera tillräcklig
induktans vid för små rörelser. Det allmänna intrycket av tidigare forskning är en stark tilltro
inför regenerativ stötdämpning, eftersom experiment visar potentiellt höga effektspikar.
Däremot visar analys vid körning under “normala” förhållanden ganska låga medeleffekter.
Endast lite information har hittats om hur regenerativ stötdämpning påverkar karaktären hos
ett fordons fjädring och stötdämpning ur ett säkerhets- och komfortperspektiv. Detta är trots
allt huvudsyftet med stötdämpningen hos ett fordon, -att bidra med ökad säkerhet och
komfort. Därför anser författarna att motsvarande säkerhet och komfort som hos traditionell
stötdämpning är en direkt förutsättning för införandet av regenerativ stötdämpning.
Förslagsvis föreslår författarna att regenerativ stötdämpning integreras hos en bilmodell
avsedd för konsumentmarknaden, där energigenereringen hos stötdämparna kan övervakas.
Endast då kan en säker och objektiv utvärdering göras.

8.1 Metoddiskussion
Studien har undersökt möjligheterna med regenerativ stötdämpning.
Datainsamlingsmetoderna bestod av; litteratursökning, analys av tidigare forskning,
intervjuer, experiment och tidigare kunskap och erfarenhet. Metoderna har varit adekvata för
att besvara studiens frågeställningar och för att satisfiera studiens syfte. Resultaten har varit
till största del praktiska. Författarna har via praktiska experiment visat att det går att utvinna
energi från ett fordons stötdämpning samt har bidragit med semi- utvecklade koncept som
kan utnyttjas för framtida forskning. Tidigare forskning visar också att det finns potentiell
energi att utvinna från fordons stötdämpning, det som framför allt särskiljer denna studie är
hur resultatet tydligt uttalar sig om huruvida regenerativ stötdämpning är en bra idé eller inte.
Eftersom intervjuerna i denna studie var semistrukturella fanns risk för utsvävande svar,
vilket kan vara både bra och dåligt. Det positiva är att respondenten kanske bidrog med viktig
information som intervjun i sig inte inte hade gjort om den var helt strukturerad. Det negativa
var att en semistrukturerad intervju inte är lika strukturerad som en strukturerad intervju och
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därmed ökade risken för att samla in information som inte är relevant. Det ledde till en
svårare process vid transkribering och analys av intervjuerna.

Studien begränsas delvis av inadekvata mätinstrument och försöksuppsättningar. Experiment
4.2.1 hade uppvisat mer noggranna resultat om den relativa rörelse mellan den ofjädrade
massan och den fjädrade massan mättes med hjälp av optiska mätinstrument med kortare
tidsintervaller. Studien är även tidsbegränsad vilket omöjliggör byggandet av en verklig
prototyp, vilket hade varit av intresse då fysiska tester och mätningar kan utföras för att få en
bättre förståelse för hur nyttig tekniken kan vara.

8.2 Förslag på fortsatt utveckling av koncept
Eftersom rapporten främst fokuserar på det maskintekniska har det inte lagts mycket fokus på
det elektriska. För att dämparen ska kunna fungera optimalt krävs det att magneterna och
lindningarna har rätt proportioner. Dessutom krävs en bra styrdator för styrning av dämparen
(med hjälp av sensorer i dämparen). Den utvecklade stötdämparen är alltså inte i närheten av
att vara en fullt fungerande komponent i ett fordon och för att den ska kunna bli fungerande
krävs mer forskning kring det elektrotekniska, samt en mängd olika tester.
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9. Slutsatser
I detta avsnitt sammanfattas rapporten. Frågeställningarna sammanfattas var för sig. En
summering ges sedan av vad författarna kommit fram till. Slutligen ges förslag på fortsatt
forskning.

Syftet med denna studie var att undersöka fördelar- och nackdelar hos regenerativa
stötdämpare, samt möjligheten att implementera dessa i fordon. För att på ett tydligt sätt
undersöka studiens syfte användes tre frågeställningar. Dessa frågeställningar besvarades
genom en litteraturstudie, experiment, konceptgenerering samt beräkningar. Resultaten
presenterades och analyserades för att besvara frågeställningarna och uppnå syftet.
Frågeställningarna sammanfattas nedan.

Vilka vinster inom ekonomi, räckvidd, prestanda och miljö kan nås genom att implementera
regenerativ stötdämpning i fordon?

Denna studie har visat att regenerativ stötdämpning medför mycket små vinster inom
ekonomi, räckvidd, prestanda och miljö. Regenerativa stötdämpare är mer komplicerade än
traditionella stötdämpare, vilket medför högre tillverkningskostnad. Den energi som kan
återvinnas är så pass liten att den besparade energikostnaden knappt väger upp mot kostnaden
för stötdämparen. Eftersom energibesparingen är så pass liten blir det inte heller någon stor
vinst gällande räckvidd hos eldrivna fordon, och av samma anledning blir det heller inte
någon stor vinst kring miljöaspekten. Traditionella stötdämpare är bättre på att absorbera
stötar och vibrationer jämfört med regenerativa stötdämpare, vilket innebär att prestandan hos
fordonet blir lidande vid användning av regenerativa stötdämpare.

Hur kan en regenerativ stötdämpare konstrueras så att den fungerar i praktiken?

I kapitel 5 presenteras konceptgenerering, val av koncept, vidareutveckling av slutgiltigt
koncept. Det vinnande konceptets konstruktion var likt en generator av linjär typ, se avsnitt
5.5. Att en stötdämpare skulle fungera i praktiken kan konstateras via studiens experiment,
intervjuer och litteraturstudie. En regenerativ stötdämpare av denna typ kan efterlikna ett
traditionellt hydrauliskt stötdämparsystem, dock med sämre prestanda och komfort.

Vilka andra för- och nackdelar kan denna teknik medföra?

Andra potentiella implikationer kan fastslås, se avsnitt 7.3. Tekniken kan medföra andra
fördelar så som elektroniskt justerbar dämpning och justerbarhet i fordonets markfrigång.
Studien tar även upp hur tekniken kan användas för att absorbera energi i andra sammanhang,
exempelvis i vågkraftverk.
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Att implementera regenerativ dämpning är inte troligt i dagsläget eftersom det inte innebär
någon direkt vinst varken ur ekonomiskt eller prestandamässigt perspektiv. Tekniken är för
dyr i förhållande till hur lite energi som går att utvinna (Jarlmark, 2022). Att öka räckvidden
eller minska energiförbrukningen hos eldrivna fordon kan med större fördel göras på andra
sätt, exempelvis genom att göra fordonet mer aerodynamiskt, installera solceller på taket eller
minska vikten, vilket är både billigare och enklare än att utveckla ett helt nytt
stötdämparsystem. I framtiden kanske det ser annorlunda ut. Någonstans finns det en gräns på
hur mycket vikten hos ett fordon kan minskas, fordonets aerodynamiska egenskaper kan
förbättras, verkningsgraden hos elmotorer kan ökas eller batterier förbättras. När den gränsen
är nådd krävs andra sätt att förbättra elektriska fordon. Här kan regenerativ dämpning vara ett
alternativ, förutsatt att tekniken fortsätter att utvecklas till den mån att det kan bli fördelaktigt.
Traditionell stötdämpning är mycket välutvecklad och förfinad. När försök till att ta till vara
på energin görs, leder det till försämrad komfort och sämre dämpningsegenskaper (Jarlmark,
2022). Höga krav ställs på dagens fordon när det kommer till fjädring och stötdämpning. Att
fullt utveckla denna teknologi för bruk i fordon skulle kräva stora resurser och lång tids
utveckling. Fjädringen har två huvudsakliga uppgifter; säkerhet och komfort. Det är inte
säkert att regenerativ stötdämpning kan efterlikna traditionell hydraulisk stötdämpning fullt ut
till skillnad från regenerativ bromsning där målet endast är att bromsa in rotationsrörelse.
Stötdämpning är mer utmanande att efterlikna eftersom det är dynamiskt. Författarna har
alltså efter denna studie kommit fram till slutsatsen att regenerativ stötdämpning inte är värt
att utveckla och implementera, åtminstone inte i dagsläget.

9.1 Förslag på fortsatt forskning
Denna studie och övrig forskning är till stor del teoretiskt utforskande. Författarna ser gärna
att de koncept som har presenterats konstrueras och tillverkas i verkligheten för att kunna
testas och utvärderas i riktiga förhållanden. Om regenerativa stötdämpare kan tillverkas
enkelt och billigt i kombination med att elpriser och bränslepriser ökar kan det vara lönsamt
med dessa typer av dämpare. Fortsatt forskning kring generatorer som kan utvinna energi ur
linjära rörelser kan också vara fördelaktigt, exempelvis för användning inom vågkraftteknik.
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EXAMENSARBETE - Regenerativ Stötdämpning

Bilagor

Bilaga 1: Huvudsakliga mått koncept 1 utsträckt läge



EXAMENSARBETE - Regenerativ Stötdämpning

Bilaga 2: Beräkningar och underlag
Ekonomisk/miljömässig och räckvidd vinst - Koncept 1
Enligt studiens experiment erhölls en genomsnittlig effektgenerering på ca 10 W per
stötdämpare. Energiförbrukningen hos ett elfordon är ca 2 kWh/mil och genomsnittliga
elpriset är ca 1,5 kr/kWh (Djerf, 2022). Anta att genomsnittshastigheten är ca 50 km/h hos en
personbil och att en regenerativ stötdämpare håller i 10 000 mil. Detta ger en besparing på 30
kr/stötdämpare. Studiens uppskattade prediktion är att en regenerativ stötdämpare av linjär
typ tillsammans med all kringutrustning skulle kosta 7000 kr/stötdämpare i teknikens tidiga
fas. Enligt (Gao J., Wang, R., Zheng, P., 2018) är det möjligt, åtminstone teoretiskt utvinna
400 W i regenerativ energi per stötdämpare, vilket ger en total ekonomisk returnering på
1600 kr/dämpare. Dessa siffror utgår ifrån ett fordon som enbart körs på eldrift. Ett
bränsledrivet fordon kan nå energibesparingar upp till 2,5 %, vilket innebär en besparing på
3675 kr under stötdämparens livslängd, enligt beräkningar baserat på 400W/dämpare och
bensinpriset i Uppsala län 2022-05-16. Den förbättrade räckvidden baserar sig på
ovanstående parametrar. Miljövinsten och den totala energibesparingen härleds även från
ovanstående parametrar, närmare bestämt från dämparens livslängd i drifttid och medeleffekt.

Uträkning ekonomisk besparing:
(100000km)/(50km/h) = antalet timmar i drift för dämparen = 2000h.
Total mängd energi som dämparen genererar under sin livslängd = 0,01kW 2000h = 20kWh.∗
Total besparing = 20kWh 1,5kr/kWh = 30kr.∗

Uträkning ökad räckvidd:
Mängd energi som dämpare genererar per mil = 20kWh/10000mil = 0,002kWh/mil
(0,002kWh/mil)/(2kWh/mil) = 0,1%

Uträkning miljömässig vinst (energibesparing):
Total mängd energi som dämparen genererar under sin livslängd = 0,01kW 2000h = 20kWh.∗
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Bilaga 3: Kostnadsuppskattning för koncept 1
Kostnadsuppskattning (slutpris avser marknadspris till slutkund) - Koncept 1
Bussning utan hål = 100 kr
Bussning med hål = 120 kr
Läpptätning x2 = 30 kr/st
Glidlager x2 = 50 kr/st
Axel = 200 kr
Cylinder = 250 kr
Spole = 400 kr
Magneter = 400 kr
Damask = 50 kr
Ögla nedre = 200 kr
Ögla övre = 150 kr
Gummibussning = 70 kr
Lackering = 100 kr
Styrenhet = 800 kr
Kontaktstycke/distans = 100 kr
Genomslagsgummi = 50 kr
Sensor och kablar = 200 kr
Fästelement = 100 kr
Montering = 400 kr
Frakt = 200 kr
Marginalpåslag = 2950 kr
Totalt = 7000 kr


