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Abstract 
 
Want to help making the world a better place? Do it with HypOCycle! 
 
HypOCycle is a bachelor thesis that started in September 2007. The project is owned by 
Lars-Johan Hjertz and Erik Westerlund. 
 
HypOCycle is probably the only bike in the world that has a linear pedal movement. The 
movement comes from a new engine technique that hasn’t even been brought to the 
market yet. The motion is called hypocycloid, hence the name. 
 
In today’s engines there is a lot of problem because of a phenomenon called piston bank. 
This emerges when the piston’s linear motion is being transformed to a rotating motion 
trough the connecting rod that is going to drive the crankshaft around. When the 
connecting rod is creating a rotating motion it is creating side forces up in the cylinder. 
These forces are creating friction and wear on the piston and the cylinder. Today’s 
engines have an efficiency loss in total of 70%. 30 % is lost in the cylinder. Solving this 
problem could result in a heavy increasing of the efficiency. 
 
The group has under this project solved this problem with a hypOCycloid motion. After 
presenting the idea to ALMI the group received a scholarship that was used to have 
AWA patent make a news search for us. Caroline Isaksson at AWA patent found similar 
patents concerning the hypocycloid. Fortunately the patent concerns only one cylinder. 
Test has been made on these models and they show that the fuel consumption has 
decreased with 50%. 
 
The group had ideas concerning several cylinders. After discussing these ideas with 
Wärtsilä among others the group realized that these kinds of project would cost too much 
and be too advanced to proceed with at this stage without a company backing us up.  
The group took the decision to continue developing this motion and illustrate it on a 
bicycle. The bike has at linear pedal motion and therefore the pedals can be resembled as 
pistons.  
 
HypOCycle is now the only bike of its kind and we are very proud of our result. 
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Sammanfattning 
Vill du vara med och påverka miljön i framtiden? Gör det genom HypOCycle! 
 
HypOCycle är ett examensprojekt som pågått i ett helt läsår. Projektgruppen består av 
Lars-Johan Hjertz och Erik Westerlund. 
 
Tramprörelsen härstammar från en ny motorteknik som inte hunnit ut på marknaden än. 
Rörelsen bygger på en såkallad hypocyckloidrörelse, därav namnet.  
 
I dagens insprutningsmotorer har man stora problem med ett fenomen som kallas för 
kolvbank. Kolvbank uppstår när kolven ska driva vevaxeln runt med hjälp av vevstaken. 
När vevstaken rör sig skapar den sneda krafter upp i cylindern, vilket resulterar i stor 
friktion och mycket slitage upp i cylindern. I dagens insprutningsmotorer har man en total 
effektförlust på cirka 70%. Av dessa 70% försvinner 30% på grund av friktion i 
cylindern. Att försöka lösa problemet med kolvbank skulle därför resultera i en stor effekt 
vinst. Vevstaken är den del i motorn som överför kolvens raka rörelse till den roterande 
rörelse som driver runt vevaxeln. Gruppen har under detta projekt försökt lösa detta 
problem genom att överföra kolvens raka rörelse till en roterande genom en 
Hypocyckloid rörelse. Den lösning som gruppen kommit fram till resulterar i att 
vevstaken som skapar sneda krafter upp i cylindern inte behövs.  
 
Efter att gruppen erhållit stipendium från ALMI företagspartner gjordes valet att spendera 
dessa pengar på en nyhetsgranskning på AWA-patent  i Göteborg. Caroline Isaksson på 
AWA-patent fann ett patent som liknade vår lösning. De patent som finns kring detta 
berörde dock endast enkelcylindriga varianter. Tester som gjorts på dessa enkelcylindriga 
varianter visar att man faktiskt kan halvera bränsleförbrukning med en lösning som 
denna. Gruppen blev därför inspirerad att ta de tankar kring flercylindriga idéer vidare. 
Efter att ha bollat våra idéer med bland annat Wärtsila, som är en av världens största 
tillverkare av stora diesel motorer till fartyg, började gruppen inse att det skulle bli för 
dyrt och avancerat att ta vidare dessa idéer på examensnivå utan ett företag i ryggen. 
 
Projektgruppen tog dock beslutet att fortsätta utforska rörelsen och valde att applicera 
lösningen på en cykeln för att lättare kunna illustrera motoridén. Tramprörelsen på cykeln 
är nu helt linjär och tramporna kan liknas vid kolvar i en motor. Tanken är att en del av 
försäljningsintäkterna ska gå till en fond. Pengarna i fonden  kan fungera som prispengar 
i tävlingar där innovatörer och uppfinnare har nya idéer och lösningar kring nya 
miljövänligare lösningar i motorer. 
 
HyPOCycle är förmodligen den enda cykeln i världen som har en linjär tramprörelse. 
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Förord 
Under tredje året på utbildningen till Utvecklingsingenjör läser eleverna under höst och 
vårtermin kursen Nyproduktutveckling där eleverna gör sitt examensarbete. Projektet går ut 
på att ta fram en helt ny produkt. Gruppens projekt har skett i egen regi. Under projektet har 
flertalet kontakter knutits som kan vara början till ett betydande framtida nätverk för oss. 
Dessa kontakter har även förmedlat sin expertis utan någon form av ersättning, vilket vi 
också är oerhört tacksamma för. Kontaktnätet är en viktig del i vårt steg ut i näringslivet, 
efter projektets slut. Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade som bidragit till att vi 
kunnat genomföra projektet: Cecilia Anderberg (Dr och forskare på Volvos 
motorutvecklingsavdelning), Sten-Harald Söderström (Utvecklingsingenjör), Conny Nilsson 
(Almi Företagspartners), Lennart Haraldsson (chefsingenjör Wärtsilä). Men även våra 
sponsorer: Bengt Olsson ägare till Sannarps Mekaniska Verkstad AB som har lagt ner väldigt 
mycket tid och resurser för att projektet skulle uppnå ett så bra resultat som möjligt, Biltema 
som sponsrade med cykel, NordicFlake med customlack, Nya plåt med laserutskurna delar, 
HIFAB med kullager, Mekanex med kugghjul och OffsetOnline med rapportutskrift och 
visitkort men även Joakim Tell som varit vår handledare och mentor under hela resans gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________   _____________________ 
      Erik Westerlund       Lars-Johan Hjertz 
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1. Inledning 
 
1. 1 Bakgrund 
I dagens läge pågår forskning kring hur man kan öka effekten i motorer för att erhålla så 
liten miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att motorerna ska dra så lite bensin som 
möjligt och därmed minimera utsläpp. En vanlig insprutningsmotor har en effektförlust 
på ungefär 70%. Den största förlusten sker i cylindern där  15-30% förloras. ( Se bilaga 
4)En stor del av dagens forskning rör därför hur man ska kunna minska friktionen i 
cylindern. Gruppen försökte finna grunden till problemet. Det visade sig att den stora 
friktionsförlusten uppstår på grund av att vevstaken skapar sneda krafter upp i cylindern. 
Vevstaken är den del i motorn om förvandlar kolvarnas raka rörelse till en roterande 
rörelse som i ett senare skede ska driva vevaxeln runt. Problemet var alltså att komma på 
hur kan man förvandla en rak rörelse till en roterande utan att skapa sneda krafter (se bild 
1). 
 
När problemet var formulerat på detta mekaniska sätt rådfrågade gruppen Dr. Lars 
Westerlund från Chalmers tekniska högskola. Han hade sedan länge haft en lösning på 
detta problem som han trodde skulle fungera, men han hade inte brytt sig om att utveckla 
den vidare. Idén var i detta stadiet bara en teori om att man eventuellt skulle kunna 
använda en hypocykloid rörelse för att lösa problemet. Gruppen valde att försöka ta sig 
an idén. 
 
Efter ett par månaders utveckling av idén när potentiella fullständiga motorlösningar 
uppkommit sökte gruppen bidrag från ALMI för att kunna nyhetsgranska idén. 
Bidragsansökan beviljades och nyhetsgranskningen resulterade i att AWA-patent fann ett 
patent som kommit in i december 2006. Patentet liknade till stor del den idé som gruppen 
hade. Detta patent täckte en enkelcylindrig lösning gruppen hade varianter på 
flercylindriga möjligheter. Det skulle dock bli för komplext och avancerat att ta vidare 
dessa idéer angående en flercylindrig motor utan ett företag i ryggen. Gruppen valde dock 
att fortsätta utforska rörelsen genom att försöka illustrera den på en cykel.  
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1.2 Syfte/mål 
Gruppen hade som mål att försöka minska koldioxidutsläppet genom att minska 
friktionen i cylindrarna i en vanliga insprutningsmotorer och därmed få en effektivare 
motor. Efter att ha hittat liknande patent på motoridén kring rörelsen sattes nya mål upp. 
Dessa mål var att på slutredovisningen ha ett helt nytt koncept där man använder 
morgondagens motorteknik för att driva en cykel. Cykeln ska drivas med kroppens egna 
kraft i en linjär tramprörelse som kan jämföras med den tidigare nämnda kolvrörelsen.  
 
1.3 Problembeskrivning 
I dagens motorer har man en sidokraft i cylindrarna som 
kallas ”kolvbank”, denna står för 15-30% av den totala 
effektförlusten i dagens insprutningsmotorer (se bilaga 
4). Sidokraften uppstår när omvandling från linjär till en 
roterande rörelse sker. När vevstaken rör sig upp i 
cylindern uppstår ”kolvbank”, där den stora 
effektförlusten uppkommer.  På grund av kolvbanket  
slits cylindrarna över en lång tid till en mer oval form. I 
detta projekt har gruppen försökt lösa detta problem 
genom att göra en linjär rörelse cirkulär utan att få 
sidokrafter vid omvandlingsmomentet. 
 
Då projektgruppen valt att ge sig in i cykelbranschen uppmärksammade gruppen att 
trampmekanismen är densamma på vilken sorts cykeln man än väljer. Den enda 
alternativa lösningen till dagens traditionella trampmekanismer är den ovala 
kuggkransidén där hävarmseffekten ökar i förhållande till en cirkulär kuggkrans. Det 
finns alltså ingen lösning i dagens läge där man har en lika stor hävarmseffekt genom 
hela rörelsen, dessutom finns inget alternativ till dagens roterande trampmekanismer. Det 
var många decennier sedan något nytt och revolutionerade hände inom cykelns 
utveckling. Det finns många teknikintresserade där ute som saknar något nytt 
fortskaffningsmedel med rätt imagevärde. 
 
1.4 Krav 
Huvudkravet i detta projekt var till en början att ta bort eller radikalt förminska 
sidokrafterna i cylindern. Underkrav till detta var att minska motorhöjden och totalvikten 
som i sin tur ger en längre kostnad för motorn. Andra delkrav var att minska utsläppen 
och få cylindrar och kolvar att hålla längre. 
 
Då projektet tog en ny inriktning förändrades även kraven. Gruppen satte nu som krav att 
på slutredovisningen ha ett helt nytt koncept klart för ett nytt fortskaffningsmedel. 
Fortskaffningsmedlet skulle drivas framåt av muskelkraft och trampas fram med hjälp av 
framtidens motorteknik. Produkten skulle fungera som ett alternativ till skateboard 
inlines och cyklar och därmed få fler att färdas med egen kraft istället för att ta bilen. 
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Detta tror gruppen är en bra lösning till dagens miljöproblem och det kan dessutom 
resultera i att befolkningen lever sundare. 
 
1.5 Målgrupp 
Motoridén skulle resultera i en effektökning i alla typer av insprutningsmotorer. 
Målgruppen hade alltså kunnat vara alla motortillverkare runt om i världen.  
 
Gruppens nya produkt inriktar sig främst emot sportiga människor med ett stort 
teknikintresse men även den miljömedvetne. 
 
1.6 Avgränsningar 
Gruppen har avgränsat projektet till att utnyttja rörelsen på en cykeln. Cykel är anpassad 
till vuxna människor med ett stort teknik intresse, men även för de som vill göra en insats 
för miljön. 
 
1.7 Referenser 
Under projektets gång har ett flertal företag, professorer, doktorander och allmänt 
tekniskt kunniga personer varit delaktiga i form av hjälp med beräkningar, patent, 
nyhetsgranskning och sponsring av material. I rapporten är företagen nämnda i texten där 
de varit delaktiga. För att få veta mer om de personer och företag som hjälpt gruppen 
hänvisas ni till referenslistan i slutet av rapporten. 
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2.0 Projektplan 
2.1 Projektplan 
I inledningen av projektet sattes en projektplan upp för att gruppen enkelt under arbetets 
gång hela tiden kunde se vad som behövde göras. Projektplanen bidrar till att alla 
inblandade strävar mot samma mål detta för att resultatet skall bli så bra som möjligt.  
 
2.2 Projektorganisation 
Gruppen som består av Lars-Johan Hjertz och Erik Westerlund är ägare till projektet. 
Under projektet har gruppen handletts av Joakim Tell som hela tiden fått ta del av hur 
projektet framskridit. Förutom de tidigare nämnda har gruppen involverat ett antal 
företag, professorer, doktorer och allmänt tekniskt kunniga personer. 
 
2.3 Budget 
För att få en uppfattning om hur mycket projektet skulle kosta gjordes en budget i ett 
tidigt stadium (Se bilaga 2). Resultatet landade på 28341kr  
 
2.4 Finansiering 
Gruppen bedriver projektet i egen regi och finansieras därför till stor del av Halmstad 
Högskola och de stipendium gruppen har vunnit. För att ha råd med en nyhetsgranskning 
sökte gruppen stipendium hos ALMI som också beviljades. De var så intresserade att det 
bara krävdes en dag för ALMI att bestämma sig trots att de egentligen bara ger ut pengar 
vid speciella tillfällen. 
 
2.5 Tidsplan 
Ett GANTT-schema gjordes tidigt i projektet. (Marttalla 1999) Schemat ger en bild av 
hur lång tid de olika arbetsmomenten skall ta och vilka som överlappar varandra. Det är 
viktigt att förstå att GANTT-schema inte följs slaviskt då det skulle dra ner på projektets 
kvalité. Gruppen arbetar filosofin dynamisk produktutveckling och schemat fungerar mer 
som en riktlinje för att hjälpa gruppen (Ottosson 1999) (Se bilaga 11). För att se den tid 
gruppen har lagt ner på projektet se bilaga 12.  
 
2.6 Intressenter 
Intressenter till projektet är de personer, grupper, företag eller institutioner som på något 
sätt är involverade och påverkar slutresultatet. Dessa är viktiga att identifiera innan ett 
projekt påbörjas. Gruppen gjorde därför en intressentanalys under inledningen av 
projektet (se bilaga 6).  
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De intressenter som involveras mest under projektet är användare och tillverkare. 
Användare är de intressenter som främst påverkar projektets resultat. Enligt Stig Ottosson 
i boken Dynamisk produktutveckling är det viktigt för det dynamiska innovationsklimatet 
att hela tiden ha kunden i fokus när produkten utformas. Under gruppen användare i vårat 
projekt hamnar vuxna människor med ett stort teknikintresse. Tillverkare är de 
intressenter som tillför kunskap till projektet. De ser till att rätt material väljs och att 
produkten håller den prestanda som krävs av användaren. 
 
2.7 Riskanalys 
I början av projektet gjordes en riskanalys på gruppens motoridé (se bilaga 5). Det var 
den analysen som ledde gruppen in på den nya idén. Nedan har gruppen staplat upp 
vanliga problem som ofta uppstår i projekt. Efter att ha staplat upp problemen på detta 
sätt kunde gruppen lättare ta hänsyn till dem.  
 
Likviditetsproblem 
Den nya idén omfattar inte en lika het marknad och kommer dessutom inte kräva lika 
många investerare för att få projektet att uppnå ett bra resultat alltså ett mindre kapital 
krävs. Den största kostnaden som uppkommer är dock i form av alla delar då arbetet till 
stor del utförs på egen hand. Svårast kommer det vara att finansiera kuggar som 
eventuellt kommer att få specialbeställas, dessutom kommer själva cykeln vara svår att få 
tag i till ett bra pris. Övriga kostnader är i form av transportkostnader, telefonkostnader 
och smådelar. De sistnämnda är dock små i sammanhanget och utgör inte så stor risk. 
Kunskapsbrist 
Den tekniska höjden på lösningen är så pass stor att det kommer att krävas att gruppen tar 
in professionell hjälp för det praktiska arbetet. Gruppens del i projektet är att fungera som 
projektledare för denna tekniskt avancerade lösning då mycket av arbetet kommer att 
utföras av utomstående företag och personer.  
Kommunikation  
Projektet kräver många inblandade och kommunikation är en vital del i projektets 
framgång. Det är därför viktigt att gruppmedlemmarna ser till att kommunikationen 
fungerar felfritt genom hela projektet. Kommunikationen mellan gruppmedlemmarna 
mellan ses inte som någon stor risk. Den stora risken är att kommunikationen mellan 
sponsorer och projektgrupp inte fungerar som den ska. Troligt är att gruppen får ta till 
specialhjälp vid monteringen av produkten och det är då speciellt viktigt att 
projektgruppen lyckas förklara tydligt vad som ska uppnås med produkten och hur den 
skall utformas. Detta är den största och med vitala risk ur kommunikationsaspekten. 
Materialval 
Materialvalet är en väsentligt del då hela mekanismen kan brista om inte kugghjulen har 
rätt hållfasthet. Dessutom måste delarna noggrant anpassas till varann för att kunna 
svetsas samman. Det kommer bli en balansgång att välja ett material som håller som 
dessutom kan införskaffas till rätt pris. Till själva prototypen spelar vikten på delarna en 
mindre roll men till en slutgiltig modell gäller det att varje del väger så lite som möjligt 
men samtidigt håller den hållfasthet som krävs av produktens användningsområde. 
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Försening 
Produkten kräver ett flertal moment för att färdigställas. Gruppen bygger inte sin prototyp 
själva. Därför krävs det många specialister inom flera olika områden där varje har sin 
ordinarie verksamhet att ta hänsyn till vid projektering. Fler moment resulterar i fler 
möjligeter till fel och förseningar.   
 
2.8 Potential 
Produkten kan tas i bruk världen över och har därför en stor potential. Gruppens första 
fokusering kommer att ske på enbart Sverige där cruiser-cyklar just nu säljer som aldrig 
förr. Då cruiser-cyklar är den nya trenden är det mer och mer vanligt förekommande. I 
Halmstad finns uppskattningsvis 30000 cyklar då gruppen räknat med att var tredje 
Halmstadbo äger en cykel varav ungefär var 20de är en cruiser detta resulterar i att det 
finns 1500 cruisercyklar bara i Halmstad. Halmstad antas vara en ”cykeltät” stad, men då 
Halmstad räknas som Sveriges 19de största stad  och  Sveriges två absolut ”cykeltätaste” 
städer Lund och Uppsala är med i topp 10 på Sveriges största städer anser gruppen att 
marknaden är långt över 100000 potentiella kunder. Räknar man dessutom in att 
miljömedvetna människor är potentiella kunder, är marknaden ännu större. 
 
2.9 Sekretess 
Projektgruppen har upprättat ett sekretessavtal som skall användas då utomstående 
personer och företag blir inblandade i projektet (se bilaga 3). Det har även skrivits ett 
sekretessavtal med studiekamrater på skolan. 
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3. Metodval 
För att få lämplig struktur på projektet har gruppen valt att använda sig av dynamisk 
produktutveckling (Ottosson 1999). Det innebär att gruppen har arbetat efter en 
översiktlig långsiktsplanering och detaljerad kortsiktsplanering. Långsiktsplaneringen har 
upprättats i form av ett Gantt-schema (Se bilaga 11) medan kortsiktsplaneringen har skett 
löpande med hjälp av veckorapporter och anteckningar på arbetsgruppens 
whiteboardtavla. För att på ett så effektivt sätt som möjligt komma fram till den ultimata 
lösningen på problemet, tillämpas ett antal metoder som fungerar som hjälpmedel på 
vägen. Det är en fördel att blanda metoder och det finns många olika att välja mellan,  
alla har sina för- och nackdelar. Det gäller dock att veta varför man tillämpar en viss 
metod och när den skall användas för att nå bästa resultat.  
 
3.1 Idégenerering 
Under projektets gång har arbetsgruppen använt sig av flera olika metoder för att uppnå 
ett så bra resultat som möjligt. Här nedan är några av de metoder gruppen använt sig av. 
 
BAD-Brain Aided Design 
Med hjärnan som redskap skapas idéer. Idéflödet kan redovisas på olika sätt genom 
brainstorming där idéerna sammankopplas på exempelvis en mindmap. Oftast sker BAD i 
grupp där inga idéer skall förkastas eller hånas, istället uppmuntras tokiga utsvävningar 
och galna idéer för att i ett tidigt projektstadium komma med så många löningar som 
möjligt. Detta har haft stor betydelse för projektet då en produkt som denna ger utrymme 
åt tokiga idéer och faktiskt är viktigt för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt.  
 
PAD-Pencil Aided Design 
Med hjälp av penna och papper skissas nya idéer som på ett enkelt och konkret sätt går 
att presentera. Det är lätt att vidareutveckla egna och andras idéer när man ser dem 
framför sig. Denna metod används ofta i startgroparna på ett projekt då idén inte är helt 
färdigutvecklad. Med en komplex lösning som vårat projekt innehållit har det varit 
väsentligt för oss att kunna uttrycka våra tankar med papper och penna. Detta har för 
gruppen varit det snabbaste och enklaste sättet att förklara för varandra tankarna och 
idéerna som gruppmedlemmarna kommit fram till under projektets gång.  
 
MAD-Model Aided Design 
Med hjälp av MAD kan man simulera hur den slutliga produkten kommer att se ut. Det är 
lätt att bedöma storlek, struktur och känsla när man tagit fram en modell. Görs dessutom 
en funktionsmodell så går det att testa om idén fungerar i verkligheten. Vid MAD 
används två sinnen, syn och känsel, vilket är viktigt för att få en helhetsuppfattning om 
produkten. Gruppen gjorde här en enkel plastmodell för att enklare kunna förklara tänkta 
vidareutvecklingar och även simulera rörelsen på ett tydligt sätt. 
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CAD-Computer Aided Design 
Datorstödd konstruktion används för att rita upp produkten i 3D-format på datorn för att 
kunna måttsätta och få fram fullständiga ritningar som senare används i produktionen. 
Gruppen har också använt sig av 2D CAD, då det ofta kan vara lättare att se vissa detaljer 
i 2D. CAD har varit viktigt för gruppen vid redovisningar för utomstående. Utan dessa 
modeller kan det vara för utomstående att förstå vad som menas. 
 
Benchmarking 
Benchmarking är ett verktyg att ta till då man till exempel vill jämföra och undersöka den 
befintliga marknaden. Man tar reda på utbudet av liknande produkter och kan då förkasta 
eller förbättra befintliga lösningar när man utvecklar sin produkt. Benchmarking är ett 
kraftfullt verktyg som ger en bra blid av verkligheten. 
 
3.2 Marknadsundersökning 
Gruppen gjorde en ganska omfattande marknadsundersökning på motoridén. Först 
kontrollerades personbilar för att se hur stor effekt det skulle ge på en bilmotor. Dr 
Cecilia Anderberg som jobbar på Volvos motorutvecklingsavdelning berättade då att de 
som var i stort behov av nya lösningar var stora lågvarviga diselmotorer precis sådana 
som Wärtsilä och B&W Man tillverkar. Gruppen ansåg att lågvarviga motorer skulle 
passa bättre då högre varvtal på motorn behöver mer precision för att uppnå samma 
resultat i en prototyp. 
 
En ny marknadsundersökning gjordes då studenterna valt att arbeta vidare med lösningen 
HypOCycle. Gruppen gjorde en undersökning där cruisercykel-ägare förfrågades varför 
de just valt denna cykeln. Detta gjordes för att lättare kunna nischa vår produkt mot rätt 
marknad (se bilaga 7).  
 
Det visade sig att cruisern är mer en imageprodukt. Man väljer den inte för att cykla så 
effektivt och snabbt som möjligt mellan punkt A och B utan snarare att göra det på rätt 
sätt. Produkten skulle kunna jämföras med en finare bil t.ex. Audi S8 där kunden lika 
gärna skulle kunnat köpa en Volvo s40 som hade uppfyllt kraven att transportera ägaren 
på ett behagligt sätt. Trots detta betalar konsumenter hundra tusentals kronor extra bara 
för att behålla rätt image. Jämförelsevis är kunderna i vårat fall villiga att betala flera 
tusenkronor mer för att åka på rätt sätt. I nuläget är HypOCycle den enda i sitt slag det är 
därför svårt att klargöra exakt vilken som är dess största konkurrent och vad 
konkurrenten har för precis. Det som står klart är att konsumenter betalar mycket pengar 
för att vara unika och först med nya trender. 
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3.3 Faktainsamling  
När gruppen bestämde sig för att ta sig an projektet kring motorer var båda inte särskilt 
insatta i ämnet. Det var därför viktigt för gruppmedlemmarna att försöka lära sig mycket 
om hur motorer fungerar, vilken forskning som bedrivs och vad för olika sorters 
lösningar som finns i dagsläget. Området kring motorer är enormt och på ett sätt var det 
en fördel att inte veta så mycket om motorer eftersom detta kunde låst gruppens 
dynamiska tänkande. De som forskar och försöker utveckla motorer i dagsläget vet så 
mycket att de ofta är låsta i tankar som andra redan vart inne på. För att få lite kött på 
benen kring motorernas värld kontaktade gruppmedlemmarna professor Bengt-Göran 
Rosén. Han är högt ansedd och sägs kunna det mesta om maskinkonstruktion. Bengt-
Göran är en mycket upptagen man och hänvisade oss vidare till hans doktorand Cecilia 
Anderberg. Cecilia såg därför till att båda gruppmedlemmarna fick mer kunskap om 
motorer än vad de tidigare haft. Cecilia som forskar kring friktion på cylinderns insida, 
hade under sitt arbete ofta tagit hjälp av Sten-Harald Söderström. Han är anställd på 
Halmstad Högskola som allt i allo, han sitter inne på mycket intressanta kunskaper. När 
han gick Utvecklingsingenjörsprogrammet gjorde han ett examensarbete där han och en 
klaskamrat uppfann en ny motor. Gruppen hade många möten med Sten-Harald och 
Cecilia, där gruppen skissade och visade upp idéer som resulterade i kunskap och kött på 
benen för båda gruppmedlemmarna. Feedbacken från Sten-Harald och Cecilia var 
ovärderlig och gjorde det möjligt för gruppen att ta projektet vidare i rask takt. 
 
När gruppen valde att visa sin motoridé på en cykel började de fundera på om rörelsen 
kunde vara givande i medicinskt syfte. Gruppen började därmed kontakta sjukgymnaster, 
biomekaniker och läkare. Gunnar Weber som är lärare på Halmstad Högskola i 
Biomekanik, hjälpte oss med uträkningar för rörelsen. 
 
3.4 Kravspecifikation och Funktionsanalys  
En kravspecifikation upprättas i ett tidigt stadium för att tydligt sätta upp de krav som 
gruppmedlemmarna har på sin slutgiltiga produkt (se bilaga 17). Kravspecifikationen är 
också en god hjälp när produkten skall utsättas för tester framöver. För att tydliggöra 
produktens funktioner kan en kravspecifikation brytas ner ytterligare i en 
funktionsanalys, där listas de funktioner som produkten kommer att innehålla. Detta görs 
för att inte låta äldre och tidigare uppfattningar styra produktens utveckling utan man 
fokuserar istället på produktens funktioner. 
 
3.5 Nyhetsgranskning 
I ett tidigt stadium av projektet utfördes en nyhetsgranskning  av motoridén med hjälp av 
AWA-Patent i Göteborg. Detta sponsrades av ALMI företagspartner som gillade 
gruppens idé så mycket att de lyckades få fram ett stipendium redan någon dag efter 
projektgruppen hade varit där. Patentsökningen resulterade i att AWA hittade ett patent 
som stred emot gruppens motoridé. Patentet gällde enbart för enkelcylindriga motorer. 
Gruppen ansåg att gå runt patentet skulle kräva stor erfarenhet samt mycket kapital. 
Istället valdes cykeln in för att lättare kunna demonstrera idén. Den tekniska lösningen till 
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trampmekanismen är alltså nyhetsgranskad av AWA-Patent, en professionell patentbyrå i 
Göteborg(se bilaga 10).    
 
3.6 Benchmarking  
Stig Ottosson beskriver benchmarking på följande sätt: "Enkelt uttryckt är benchmarking 
en metod att lära av goda förebilder, i syfte att uppnå egna förbättringar. Andra lösningar 
bör granskas när man tror att man hittat en teknisk lösning på sin produkt och det är på 
grund av detta som benchmarking genomförs. Det är farofyllt att genomföra 
benchmarking före idégenereringen då man kan blockera sin kreativitet. HypOCycle 
kommer att innebära ett helt nytt sätt att transportera sig på. Detta medför att det blir svårt 
att jämföra HypOCycle med de redan befintliga produkterna. Arbetsgruppen har därför 
valt att utföra benchmarkingen på Cruisercyklar som kommer vara gruppens största 
konkurrent i samma bransch. 
 
3.7 Hållfasthetsberäkningar 
Produkten har genomgått ett antal beräkningar exempel på detta är vilken innerkugg och 
ytterkugg som ska användas eftersom det är en vital del i konstruktionen. Detta har 
Kennet Thor på GETRAG FORD Transmissions Sweden AB. hjälpt oss att beräkna (se 
bilaga 1), men även Wärtsilä har varit delaktiga i arbetet. Wärtsilä beräkningar gjordes på 
en speciell vevaxel utformning som gruppen tog fram enbart för cylindertekniken. 
Wärtsilä gillade idén så pass mycket att de tog upp den på deras huvudkontor i Finland. 
Där kritiserades idén dock lite för just denna utformning, men i övrigt uppskattades det 
nya sättet att förändra kolvrörelsen. Kritiken var välbehövlig då de tydliggjorde vilka 
problem som kan uppstå med just denna sortens vevaxel (se bilaga 9). Trots att dessa 
beräkningar skett i motorsynpunkt har gruppen ändå haft nytta av den information de fått 
angående hur kuggar och kuggkransar reagerar med varandra. 
 
Innan produkten HypOCycle är klar kommer den att ha gått igenom ytterligare ett antal 
hållfasthetsberäkningar. Detta kommer gruppen att ta in konsulter för, då mekanismen är 
så pass avancerad. 
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4. Utvecklingsprocess 
Gruppen hade en idé om hur man kunde lösa de problem som uppstår i vanliga 
insprutningsmotorer i form av kolvbank. Idén handlar om hur man kan överföra den 
linjära rörelsen från kolvarna till en cirkulär rörelse som ska driva vevaxeln i motorn. 
Huvudsakligen handlar överföringen om en hypocykloidrörelse. (Se bilaga 13) 
 
För att få feedback på idén började gruppen höra sig för om vad det fanns för kompetens 
på skolan kring motorutveckling. Gruppen fick då tipset att ta kontakt med Bengt-Göran 
Rosén som är en högt ansedd professor i maskinkonstruktion. Bengt-Göran tittade på 
idén och tyckte den var intressant, men eftersom Bengt-Göran är en mycket upptagen 
man valde han att slussa gruppen vidare till hans doktorand Cecilia Anderberg. Hon 
bedriver delvis forskning på högskolan i Halmstad samtidigt som hon jobbar med 
motorutveckling på Volvo Cars i Göteborg. Cecilia forskar kring hur man kan minska 
friktionen på insidan av cylindern på nanonivå. Cecilia tyckte idén var intressant och 
berättade att det är viktigt att få en lösning på kolvbanksproblemet då nästan 30% av den 
totala friktionsförlusten i en motor sker på grund av kolvbank. (Se bilaga 4). Under 
hennes forskning har hon vid flera tillfällen rådfrågat Sten-Harald Söderström som är 
allmänt kunnig inom motorer. Både Sten-Harald och Cecilia spelade in en viktig roll 
under början av projektet. De gav gruppen mer kött på 
benen och allmän kunskap om motorer. De saker som 
diskuterades i början var bland annat ifall de 2 
cylindrarna verkligen behövde vara kuggade och det 
diskuterades även hur utformningen av lösningen skulle 
se ut i förhållande till vevaxeln. Tillsammans med Sten-
Harald kom gruppen fram till en lösning där kolvarna 
kunde röra sig antingen i tvåtakt eller oberoende av 
varandra (Se bilaga 14). För att vidareutveckla idén 
bollade gruppen hela tiden tankar och idéer med Cecilia 
och Sten-Harald. Samtidigt som detta pågick försökte 
gruppen på egen hand söka efter befintliga patent inom 
området. Gruppen insåg att det skulle bli för svårt för 
dem att på egen hand kunna göra en ordentlig 
nyhetsgranskning då inte ens de mest erfarna lärarna 
inom immaterialrätt på skolan kunde hjälpa till. Att få 
en professionell nyhetsgranskning gjord av AWA patent i Göteborg kostar tusentals 
kronor som gruppen inte hade. Sten-Harald tipsade oss om att kontakta hans gamla 
klasskamrat Conny Nilsson som jobbar på ALMI företagspartner. Gruppen sökte bidrag 
hos ALMI för nyhetsgranskning vilket beviljades redan 2 dagar efter det att gruppen 
presenterat idén på ALMI.  
 
Bara några dagar senare åkte gruppen upp till Göteborg för att träffa Caroline Isaksson på 
AWA patent. Där presenterades idén. 10 dagar senare hör Caroline av sig och berättar att 



                                                                                                               
                   

 
Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 

Sida 12 

hon hittat patent på enkelcylindriga varianter av gruppens idé. (se bilaga 10). De patent 
som hittats beskriver endast enkelcylindriga varianter. Gruppen valde därför att avgränsa 
sig till flercylindriga motorer. Det positiva som kom från de hittade patenten är att de 
tester som gjorts kring linjära kolvsystem visar makalösa resultat. Ett test som gjorts var 
på ett modellflygplan där man först testflugit planet med en visst mängd bränsle och tagit 
tid på hur länge man kan hålla planet i luften innan bränslet tog slut. Därefter gjorde man 
samma sak fast med den nya linjära kolvtekniken. Det skulle visa sig att man faktiskt 
lyckades hålla planet i luften dubbelt så länge. Bränsleförbrukningen hade alltså 
halverats! 
 
Cecilia Anderberg hade tidigare berättat om att man hade stora problem med kolvbank i 
stora dieselmotorer i fartyg. För att kunna hantera de stora krafterna som sker i samband 
med kolvbank i dessa gigantiska dieselmotorer tvingas motortillverkarna lägga till en 
extra led som på bilden kallas pistonrod (kolvstake) (se bilaga 15). De två ledande 
fartygsmotortillverkarna är B&W Man och Wärtsilä. Gruppen ansåg att stora 
dieselmotorer kunde vara rätt att rikta in sig på då fartygsmotorer är lågvarviga. Wärtsilä 
som har ett kontor i Göteborg kontaktades och gruppen berättade kort om sin idé varpå 
projektdeltagarna blev uppbjudna till deras kontor för att göra en presentation av idén.  
 
Presentationen övergick till workshop ganska snart eftersom alla deltagare vid mötet var 
insatta i friktionsproblemet och tyckte att idén kunde vara en bra lösning till problemet. 
Lennart Haraldson, som är Program Manager för Piston Running Competence Network 
Engine Division, blev vår kontaktperson på Wärtsilä. Lennart gillade gruppens idé så 
pass mycket att han skickade uppdraget vidare till Finland där kompetensen till sådana 
slags beräkningar finns. Någon vecka senare fick gruppen en utvärderingsrapport från 
Finland (se bilaga 9). Beräkningarna gjordes på en speciell vevaxelutformning som 
gruppen tog fram enbart för cylindertekniken. Där kritiserades idén dock lite för just 
denna utformning, men i övrigt uppskattades det nya sättet att förändra kolvrörelsen. 
Kritiken var välbehövlig då de tydliggjorde vilka problem som kan uppstå med just denna 
sortens vevaxel. Gruppmedlemmarna kände att då de inte hade något företag i ryggen 
blev projektet för mycket för två studenter att hantera för att kunna få ett bra resultat.  
 
Rörelsen kändes som den intressanta delen i projektet och därför valde gruppen att 
försöka illustrera denna rörelse på något helt annat. För att få fram nya fräscha tankar 
valde gruppen att ta in folk från andra grupper till en brainstorming. Idégenereringen 
resulterade inte direkt i några nya tankar utan de tankar som kom upp var redan påtänkta 
av de två gruppmedlemmarna. Den tanke som båda gruppmedlemmarna tyckte var mest 
intressant var en sorts trampmekanism till ett fortskaffningsmedel. Lösningen gör så att 
tramporna rör sig linjärt medan den cirkulära rörelsen driver fordonet framåt. Tankarna 
kring ett fortskaffningsmedel resulterade mer och mer i en cykel. Gruppen tog kontakt 
med ortopeder och sjukgymnaster för att ta reda på vad rörelsen skulle ha för inverkan på 
kroppen och enligt dem så finns det inget som tyder på att rörelsen skulle ha en negativ 
påverkan på kroppen.  
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Nästa steg blev att få tag i rätt sorts inner och ytterkugg för ändamålet. För att få hjälp 
med val av kugg kontaktades Kennet Thor på GETRAG FORD Transmissions Sweden 
AB som är underleverantörer till Volvo. Kenneth dimensionerade kuggen efter de krafter 
och påfrestningar som anordningen beräknas utsättas för. Hans uträkningar fick gruppen 
på ett datablad som senare använde då det skulle beställa kuggarna (Se bilaga 1). Ett 
flertal kugghjulsåterförsäljare kontaktades, men efter ett tag bestämde gruppen sig för 
Mekanex eftersom de kunde erbjuda det bästa priset och kortast leveranstid, vilket var 
viktigt eftersom kuggarna var tvungna att specialbeställas från Japan. 
 
Gruppen insåg att monteringen av delarna 
skulle bli komplex och behövde därför ta 
hjälp av en mekaniskverkstad. Gruppen 
kom i kontakt med Bengt Olsson som är 
ägare till Sannarps Mekaniska Verkstad. 
Han var villig att hjälpa gruppen med 
montering av delarna. Sannarps 
Mekaniska Verkstad skulle behöva såpass 
hög precision på de detaljerna de skulle 
sätta samman för att få rörelsen att 
fungera. Nya Plåt AB kontaktades för 
detta ändamål då de är experter på 
laserutskärning av plåtdetaljer. Nya Plåt 
AB tyckte gruppens idé var intressant så 
de gjorde alla laserutskärningar i utbyte 
reklam, därmed blev Nya Plåt AB en av många sponsorer till projektet. För att se alla 
gruppens sponsorer se bilaga 16. Efter tester och ytterliggare beräkningar insåg gruppen 
att det skulle krävas kullager i anordningen för att det skulle fungera så friktionsfritt som 
möjligt. Dessa lager sponsrades av HIFAB. 
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5. Resultat 
HypOCycle är ett nytt roligt alternativ till den vanliga cykeln. Tekniken i tramprörelsen 
är linjär och kan jämföras med en ny teknik som tagits fram i motorer. Produkten 
kommer inte bara vara något för den allra mest entusiastiske och 
motorintresserade utan också något som miljömedvetna 
personer kommer att vara intresserad av. Prototypen är  
framtagen tillsammans med en rad kunniga experter då 
tekniken kräver stor precision. Trots all hjälp har gruppen 
haft svårt att hinna få ett fullständigt tillfredställande 
resultat. Designen på cykeln i grunden är en 
Cruiser som gör att man sitter bekvämt, 
avslappnat och dessutom skapar sig själv 
en image. Gruppens marknads-
undersökning (Se bilaga 7) resulterade i 
att flertalet av de som använder en Cruiser 
faktiskt äger de för att skapa en image om 
en avslappnad livsstil.  
 
 
Ramens ursprungliga utformning har ändrats rejält. För att göra ramen unik har gruppen 

fäst plåtdetaljer på ramen, vilket ger en bild av att 
cykeln har en tank. Cykelns tyngdpunkt har sänkts, 

allt för att ge ett råare intryck men även för att 
göra en mer avslappnad tramprörelse. Vid 

masstillverkning kommer ramen att ha 
en utformning som till stor del liknar 

den prototyp som gruppen tillverkat. Vid 
massproduktion kommer dock att cykelns 

vikt minska radikalt på grund av att 
delarna på cykeln kommer att kunna ha 
annat material och vara mindre än de är 
nu. Cykeln är Customlackad av en 
specialist från NordicFlake. Den gröna 
färgen tillsammans med det airbrushade 
trät för tankarna till naturen. Varför den 

är lackad just på detta sätt förklaras tydligare i lanseringsunderlaget (se kap. 6). 
HypOCycle är i dagens läge helt unik då det inte finns något som liknar den. Gruppen är 
därför nöjd med hur HypOCycle ser ut i dagsläget och ser stor potential i produkten. 
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Den mekaniska hypocykloidlösningen har gruppen låtit vara som den är eftersom 
motoridén tydligt ska illustreras på cykeln och även för att man tydligt ska kunna se hur 
hypocykloidrörelsen fungerar. För att se fler bilder i olika vyer på den färdiga produkten: 
En hypocykloidrörelse uppstår 
egentligen då förhållandet mellan de 
två cylindrarna är 1 till 4. Det finns i 
dagsläget inget namn för rörelsen då 
förhållandet är precis 1 till 2 men 
eftersom detta är det närmaste som 
finns så har gruppen valt att låta 
namnet inspireras av denna rörelse 
trots allt. (Se bilaga 18). 



                                                                                                               
                   

 
Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 

Sida 16 

6. Lanseringsunderlag 
 
Omvärldsanalys  
I dagens läge finns det inga alternativ som kan konkurrera med den klassiska 
utformningen av en cykel. Det finns därför ett behov av ett nytt alternativ. Mycket av 
dagens produkter säljs enbart på grund av dess image. Gruppen anser att ett nytt 
alternativ till cykeln med en helt ny teknisk lösning av den klasiska trampmekanismen 
skulle intressera dagens teknikintresserade. Det står helt klart att det finns en stor 
marknad och att den är mottaglig för en produkt som denna.  
 
HypOCycle vänder sig främst till de människor med stort intresse för ny teknik som 
köper produkter  mycket på grund av sin image, människor med ett sådant teknikintresse 
finns i I-länder världen över. HypOCycle kommer att börja sin lansering i Sveriges 
storstäder där image ofta har en större inverkan och  där det finns en större marknad. Den 
typiska användaren kan vara allt ifrån en ung tjej på jakt efter rätt image till den 
teknikintresserade fadern.  
 
Trender 
Trampmekanismen som härstammar från en helt ny lösning på kolvteknik ligger helt rätt 
i tiden då alla teknikintresserade vill hålla sig uppdaterade med den senaste tekniken. 
Forskning kring nya mer miljövänliga alternativ är alltid uppseendeväckande. 
Massmedier kommer att tala om de nya miljövänligare alternativen och HypOCycle 
kommer på det sättet få en positiv bild hos de potentiella kunderna. 
 
Ekonomi 
Produkten kan användas för att få upp intresset till att skapa nya miljövänligare lösningar 
till insprutningsmotorer. På så sätt skulle man kunna tänkas få statliga bidrag och 
eventuellt sälja cykeln i samband med miljömässor och dylikt. 
 
Vart man lägger tillverkningen är också en aspekt att ta hänsyn till med tanke på tullar 
och handelsavtal mellan olika länder. HypOCycle kommer tillverkas i Japan där de är 
duktiga på teknik och dessutom billigare än i Sverige. 
 
Fonder som investerar i nystartade företag eller i utvecklingsområden kallas 
högriskfonder. HypOCycle-fonden är därför lämpligen en högrisk fond. Fonden kommer 
helt och hållet ägas av det företag som sköter försäljningen av HypOCycle. En räntefond 
även kallad lågriskfond, skulle generera för lite pengar i ett tidigt skede och eftersom 
motorutvecklingen just nu är i sin kulmen är det viktigt att fonden får sin verkan så 
snabbt som möjligt. Fondförvaltaren finns i detta fall inom företaget och för det arbete 
som utförs i form av köp och försäljning av värdepapper kommer personen ta ut en liten 
avgift. Meningen är att fondens utveckling ska kompensera för den kostnaden och ge 
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avkastning ändå. 30% av fondens värde kommer att tas från fonden till prispengar 
kommer tas 1 gång om året. HypOCycle kommer säljas för ca 7425kr där 5% d.v.s. 371kr 
kommer gå till fonden. 
 
Segmentering 
Vid segmentering tas hänsyn till en rad olika faktorer, bl.a. klimat, ålder, social klass, 
livsstil, fördelar med produkten m.m. Gruppen hittade ett intressant segment som de 
valde att inrikta sig på. Det segment gruppen tyckte var intressant var män mellan 25-35 
år, gruppen såg en bild framför sig av tekniskt intresserade män i en storstad visa upp sin 
nya imagepryl för sin arbetskollega. Gruppen insåg sedan att detta var ett alldeles för litet 
segment för en produkt av HypOCycles slag. Segmentet öppnades upp till 
teknikintresserade och miljömedvetna i åldrarna 15-45. Detta segment innefattar de flesta 
potentiella köpare som finns på marknaden. 
 
Positionering  
HypOCycle kommer att positioneras på marknaden som framtidens miljövänliga 
motorteknik under dina fötter. Förhoppningsvis kommer HypOCycle att bli något som 
öppnar upp ögonen för skapandet av nya tekniska lösningar. För att forskningen skall gå 
framåt kräver det att nya idéer kommer utifrån och inte bara från forskningsavdelningar 
på stora företag.  
 
Konsumentfördel 
Forskningen kring HypOCycle kommer att fortskrida även efter avslutad utbildning. 
Målet är att få ut produkten på marknaden där en del av vinsten kommer att gå till 
fortstatt forskning kring mer miljövänliga motorer. Gruppen ger på detta sätt 
konsumenten möjlighet att påverka forskning kring miljövänliga motorer. Detta anser 
gruppen vara en avgörande faktor vid försäljning då många är villiga att betala för att 
hjälpa miljön. En fond kommer startas och eventuellt en tävling där det handlar om att 
komma med nya miljövänliga lösningar i insprutningsmotorer. Pengarna i fonden 
kommer att fungera som pris till vinnaren i tävlingen.  
 
Promotion 
HypOCycle att kommer förknippas med miljö, därför kommer den att ställas ut ihop med 
lansering av nya miljöbilar hos återförsäljare landet över. HypOCycle kommer även 
kunna köpas på teknikaffärer och stora mässor. 
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7. Kostnadsuppskattning 
Tillverkningskostnaden på HypOCycles prototyp om man inte räknar arbetet som lagts 
ner landar på ungefär 7000kr. Detta pris kan verka högt men att beställa enstaka delar blir 
givetvis mycket dyrare än att beställa hela satser.  
 
Kuggarna beställdes från Mekanex som lovade att ge gruppen ett så bra pris som möjligt. 
Dessa kuggar var dock svåra att finna och fick till slut specialbeställas från Kina. 
Mekanex pris slutade därför på cirka 3000 kr paret. Det sitter två par på HypOCycle 
därför slutade priset för bara kuggen på ca 6000 kr. Gruppen räknar med att kunna 
minska kostnaderna på dessa kuggar radikalt vid masstillverkning. Cykelramen kommer 
från en Biltemacruiser, som kostar 1000 kr i affären. Med tanke på att ramen kommer 
tillverkas på egen hand kommer även den kostnaden att minskas radikalt. Övriga 
kostnader på hjul, kedja, lager och drev kan nästan försummas i sammanhanget då de blir 
så små jämfört med tidigare nämnda delar.  
 
Den totala kostnadsuppskattning som gjorts under projektet kan ni se i Budgeten i bilaga 
2. 
 
En stor del av kostnaden kommer att hamna på själva arbetet. Vid masstillverkning 
kommer man dock kunna standardisera tillverkning mycket mer vilket kommer leda till 
att monteringen av delarna kommer att förenklas. 
 
Gruppens slutliga uppskattning är att HypOCycle kommer att säljas för cirka 7425 kr/st. 
Uppskattad kostnad för tillverkning av ramen är 1000 kr/st. Kuggar och drev kommer att 
beställas för 2000 kr/st. Övriga delar på cykel uppgår till cirka 500 kr. Arbete för 
montering av cykeln komma hamna runt cirka 1000 kr/st. Övriga kostnader som 
uppkommer är bland annat transportkostnader, lokalhyror, tullavgifter samt övrig 
logistik, dessa kostnader beräknas till 1000 kr/st. Detta betyder att tillverkningskostnaden 
kommer upp gå till 5000 kr/st. Då har ett vinstpålägg på 35% lagts till där 5% av dessa 
går till fonden. 
 
Detta pris kan tyckas högt vid en första anblick, men tänker man på att cykeln är den 
enda i sitt slag och att tekniken är helt unik kan priset nästan tvärtom kännas ganska lågt. 
Sätter man ett för lågt pris på HypOCycle kan den komma att tappa en del av sin image. 
HypOCycle kommer leva mycket på sitt varumärke! 
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8. Slutsats, Reflektioner och Kritisk granskning 
Att finansiera ett projekt som drivs i egen regi kräver att gruppmedlemmarna inte är 
rädda för att involvera många företag i projektet. Även om viss del av finansieringen sker 
av skolan så är det långt ifrån allt av vad som krävs för att kunna genomföra ett bra 
projekt av denna sort. Gruppen har blivit tvungna att kontakta ett flertal företag, vilket var 
något som gruppen till viss del förväntat sig men inte alls i den utsträckning som det 
blivit. Gruppen har erbjudit ett flertal företag reklamplats i HypOCycles monter under 
Utexpo i utbyte mot ett företags tjänster eller varor. Det visade sig att för att kunna driva 
ett projekt i egen regi skulle det krävas en god försäljningsförmåga av projektdeltagarna 
för att kunna ro hem tillräckligt med sponsorer för att få projektet att gå runt. Att driva ett 
projekt i egen regi har även visat sig kräva mycket eget ansvarstagande. I inledningen av 
projektet var gruppen noggrann med att upprätta en väl genomarbetad projektplan för att 
förenkla arbetet. Det skulle visa sig att det var svårare än väntat att följa denna 
projektplan, eftersom det alltid uppstår alltid saker som man aldrig kunnat förutspå. 
Dessa händelser resulterar givetvis i förseningar och att tidsplaneringen får ändras 
allteftersom projektet fortlöper. När gruppen planerade räknade man med att nästan allt 
skulle flyta på och att inga problem skulle uppstå. Att ett projekt slutförs utan att någon 
gång ha stött på problem under tiden händer nästan aldrig. Därför var det i efterhand 
ganska konstigt att planeringen lagts upp på det sätt som den faktiskt gjorts av gruppen. 
Vad gruppen känner till, är detta dock ett ganska vanligt problem i projektarbeten. 
 
Tidigt i projektet hade gruppmedlemmarna många idéer om hur den framtida prototypen 
skulle se ut. Tankarna flödade och i teorin verkade våra planer fungera alldeles utmärkt. 
Det visade sig dock att det skulle vara svårare att ta teorin till verklighet än väntat.  
Gruppen var medveten om att Hypocykloidrörelsen skulle kräva stort precisionsarbete 
och att det antagligen skulle vara för svårt för gruppen att tillverka på egen hand. 
Gruppen valde därför att ta hjälp av en mekanisk verkstad som skulle hjälpa till med de 
kritiska svetsningar och borrningar som skulle ske. Gruppen såg även till att få vissa delar 
laserutskurna hos en specialist för så hög precision som möjligt. När Gruppen fått alla 
delar utskurna och sammansvetsade var det dags för den slutgiltiga monteringen av 
delarna. Den valde gruppen att ta hand om på egen hand, vilket skulle visa sig vara 
mycket mer avancerat än vad gruppen räknat med. Trots precisa svetsningar och exakt 
måttsättning har monteringen varit det som gruppen sett som projektets största 
problematik. Det som kan sägas om detta är helt enkelt att en bra teori kan vara oerhört 
svårt att överföra i praktiken. 
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    Budgeterat  Utfall 
 
 
Nyhetsgranskning:   15000kr  16131kr 
 
Kontorsmaterial   300kr  150kr 
 
Resor och tele:   1000kr  3000kr 
 
Funktionsmodell: 
Kuggar    4200kr  6000kr 
Arbete    2000kr  1500kr 
 
Rapport:    600kr  1560kr 
 
Utexpo:    500kr        0kr 
 
   Summan: 23 600kr                      28341kr 
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Sekretessavtal 
 
Mellan Lars-Johan Hjertz och Erik Westerlund (830406-1974/850321-4812), nedan kallad 
uppfinnaren och __________ (organisationsnummer), nedan kallat Bolaget har följande 
avtal träffats. 
§ 1. 
Bolaget förbinder sig att behandla av Uppfinnaren mottagen information avseende 
användande av filter vid rökgasrening, under sekretess och att inte på något annat sätt 
utnyttja denna information utan att avtal har träffats med Uppfinnaren. Med information 
avses här bland annat, men inte enbart, ritningar, specifikationer, muntliga och skriftliga 
beskrivningar. 
§ 2. 
Bolagets åtagande ska ej omfatta sådan information som är allmänt känd. Om Bolaget anser 
att någon del av den av Uppfinnaren överlämnade informationen är sådan allmänt känd 
information, åligger det Bolaget att omedelbart ange detta till Uppfinnaren. Om Uppfinnaren 
så begär ska Bolaget inom en (1) vecka styrka att informationen är allmänt känd. Om Bolaget 
ej kan styrka detta, ska informationen anses omfattas av Bolagets åtagande enligt ovan. 
§ 3. 
Bolagets åtagande enligt paragraf 1 ovan innebär att informationen ej får föras vidare till 
någon tredje part. 
§ 4. 
Beträffande hos Bolaget anställd personal skall endast de anställda som oundvikligen 
behöver ta del av informationen för att utvärdera huruvida Bolaget kan tillverka filtret och 
till vilket pris, få ta del av informationen. Dessa anställda ska gentemot Bolaget teckna 
särskild sekretessförbindelse. 
§ 5. 
Detta avtal ska gälla för en tid av fem (5 år) räknat från den dag båda parter undertecknat 
detta avtal. Dock ska Bolaget ha rätt att när som helst begära av Uppfinnaren att viss 
information ej längre ska omfattas av detta avtal. Uppfinnaren ska i positiv anda pröva sådan 
framställning och vad avser information som kommit till allmän kännedom, bekräfta att 
sådan information ej längre ska omfattas av avtalet. 
§ 6. 
Ändringar i detta avtal ska för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
Stad & Datum ___________ 
Lars-Johan Hjertz och Erik Westerlund   ________________ 
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Översättning 
 
Balance Shaft  = Balansaxlar 
Water Pump  = Vattenpump 
Oil Pump  = Oljepump 
Lifters, Valves  = Tryckare, ventiler 
Camshaft, Drive = Kamaxel, drev 
Pistons, Rods  = Kolvsystem 
Crankshaft, Bearings = Lager, vevaxel 
 

Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 
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Tidig Riskanalys 
 
Gruppen insåg att eftersom miljö just nu är ett så hett ämne pågår det forskning överallt 
om hur man kan förbättra insprutningsmotorer. Enbart Audi har t.ex. 9621 patent fram till 
nu där de flesta patenten ligger inom motorutveckling. Detta skulle kunna jämföras med 
t.ex. NASA som fram till nu har 6509st patent totalt. Jämförelsen kanske ger en bättre 
uppfattning om hur tuff konkurrensen är i bilindustrin. Risken för att någon annan har 
liknande idéer eller att idén är patenterad är ganska stor. Gruppen talade med flera 
personer som var väl insatta i ämnet bl.a. Dr. Cecilia Anderberg och Sten-Harald 
Söderström. Cecilia som jobbar på Volvo motors produktutveckling & Sten-Harald som 
är allmänt kunnig i ämnet fungerade bra som bollplank under en tidigt fas av projektet. 
 
En annan risk som gruppen funderade över var om det skulle kunna vara möjligt att få 
ihop pengar så att det räckte. Då modellen var avancerad skulle de krävas en del 
kostnader dels i form av specialbeställda delar men också vid avancerad och precis 
montering. Dessutom skulle det krävas en noggrann nyhetsgranskning som på AWA 
patent utför av en kostar på cirka 15000 kr. 
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Intressentanalys 
 
Användare  Plats för användning Återförsäljare 
Teknikintresserade Stadsmiljö  Cykelhandlare 
Fritidsintresserade Landsbygden  Bilförsäljare 
Studenter  Parker  Motorcykelförsäljare 
Personer som -   Exklusiva Imagebutiker  
värdesätter image   DesignButiker 
 
 
Tillverkare  Projektdeltagare Finansiärer   
Kuggtillverkare Lars-Johan Hjertz Halmstad Högskola 
Mekaniska verkstäder Erik Westerlund Almi 
Formgjutare    Riskkapitalister 
Lackerare    Stipendier  
    Sponsorer 
 
Miljö  Övrigt    
Fler cykelanvändare Reklamfilmare  
  Marknadsförare 
  Designers   
  Bioingenjör    
  Hållfasthet Ingenjör  
  Transport& Distribution 
  Närstående 
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Marknadsundersökning Cruiser-cyklar 
 
      Utfall 
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2. Hur gammal är du?________ 
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Civilstatus

 
3. Civilstånd?  
 
a. Singel  b. Tillsammans c. Sambo d. Gift 
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fler i hemmet

4. Vid svar c eller d på fråga 4. Finns det fler cruiser cyklar i  
hemmet? 
 
a. Ja b. Nej 
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5. Varför köpte du en cruiser-cykel? 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Billig Bekväm Snygg Image Felfri

Fråga 5

Varför

 
a. Billig b. Image c. Bekvämt d. Snygg e. Problemfri 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Surf ing Bollsport Teknik It /Data M ode

Fråga 6

Intressen

6. Vad har du för intressen? 
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Komplettera:______________________________  
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7. Är du?:  
 
a. Student b. Arbetssökande c. Anställd d. Slacker 
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ALMI FÖRETAGSPARTNER HALLAND AB 
Er referens: SAMLINGSAKT 
Diverse tekniköversikter  
 
HYPOCYKLOID MOTOR 
 
Vi kan nu rapportera resultatet av nyhetsundersökningen avseende insprutningsmotor 
med hypocykloidrörelse.  
 
Slutsats och rekommendation:  
 
 
 
 
 

Utifrån resultatet av denna nyhetsundersökningen bedömer vi att det inte finns 
särskilt goda utsikter att skydda den övergripande uppfinningstanken av er 
uppfinning.  

Underlag för undersökningen: 
Undersökningen är baserad på den information som överlämnats till oss i form av skisser 
av uppfinningen samt diskussioner med er vid mötet den 3 oktober 2007.  
 
Undersöknings omfattning:  
Sökningen har genomförts baserat på fritexter som kan tänkas utgöra motsvarigheter till 
er uppfinning och patentklasser för det aktuella området, i synnerhet F02 och lägre 
klasser.  
 
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi inte har bedömt eventuella intrångsrisker i 
förhållande till de påträffande patentdokumenten. 
 
Vi har utfört undersökningen med stor noggrannhet men kan inte garantera att ingen 
ytterliggare relevant hänvisning gömmer sig i litteraturen. Vi vill också göra er 
uppmärksamma på att undersökningen gjorts i tillgängligt material och att 
patentansökningar i allmänhet är hemliga i 18 månader från prioritetsdatum, samt att 
amerikanska patentansökningar inlämnade före november 2000 inte är offentliga förrän 
patent beviljats. 
 
Uppfinningens inriktning:  
Enligt vår definition bygger uppfinningen på att ni använder en hypocykloidrörelse i en 
insprutningsmotor för att kunna skapa kraft i cylindern utan att ha en vevstake.  
 
Funna referenser: 
Vi har genom denna sökning funnit ett flertal patent/patentansökningar avseende 
hypocykloidmotor . 
 
Vi bifogar kopior av de patentskrifter vi funnit ligga närmast er uppfinning: 

Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 
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D1 DE3824521 A1 Beskriver: att få en 

kolvstångs rörelse att röra 
sig i rak linje har varit 
känt sedan 1904. Vidare 
visas en hypocykloidmotor 
med en kolvstång och tre 
kugghjul. Kolvkrafterna 
överförs till motoraxeln 
via kugghjul samt vevar. 

D2 US6510831 B2 Visar en cykloid 
kugghjulsassembly vilken 
konverterar linjär rörelse 
till rotationsrörelse, vilken 
har en kugghjulasaxel, ett 
drivhjulshus samt ett 
krondrev. Kugghjulsaxeln 
har en kugghjulstapp som 
rör sig linjär riktning. En 
kugghjulskropp är 
förbunden med 
kugghjulstappen vilken får 
denna kugghjulskropp att 
rotera i kondrevet. 

 

D3 US6098477 Visar en vevanordning 
som åstadkommer 
kraftomvandling mellan 
pendlingsrörelse och 
rotationsrörelse genom att 
använda en 
planetkugghjulsmekanism, 
utan att orsaka lutning 
hos en anslutningsaxel. 
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Visar en motorenhet för 
förbränningsmotorer. 
Motorenheten kan 
överföra kraft från en kolv 
som enbart rör sig 
längsgående till en 
utgående axel som enbart 
rör sig i en roterande 
bana. Ett drev rör sig i en 
cirkelbana kring en axel 
som sammanfaller med 
den utgående axeln för 
kraftöverföring. 
Följaktligen har 
uppfinningen en 
hypocykloidmekanism som 
låter kolven och vevstaken 
ha en ren linjär 
rörelsebana som 
konverteras av drevet och 
drivaxelmekanismerna till 
en ren rotationsrörelse i 
den utgående axeln. 
 

 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
AWAPATENT AB 
 
 
Caroline Isaksson 
 
Tel. direkt: 031 – 63 02 30 
Epost: caroline.isaksson@awapatent.com 
HEMSIDA: WWW.AWAPATENT.COM 
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Rörelsen går ut på att låta en cylinder rulla runt  
i en annan. Förhåller sig de två cylindrarna sig  
så att en är precis hälften så stor som den andra  
så kan man se hur en röda punkten på den inre  
cylinder rör sig linjärt medan en annan rör sig 
cirkulärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidigare nämnt rör sig den inre cylindern 
i en roterade rörelse nedåt i den yttre enligt  
bild 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ser man hur den inre cylindern börjar 
rotera uppåt igen i den yttre cylindern. Följer 
man den röda punkter ser man att den enbart 
rör sig linjärt i en vertikal rörelse.  
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Tvåtakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delad vevaxel för flercylindrigt 
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Sponsorer 
 
 

Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 
 



                                            - Bilaga 17 -                                               
                   

 
Lars-Johan Hjertz, Erik Westerlund, 2008 

 

Kravspecifikation 
 
Projektet  
Följande krav på projektet har fastställts av Projektgruppen:  
Baskrav  
 

• Ta produkten från idé till en fysisk produkt.  
 
• Fullskalig och fungerande prototyp.  
 
• Fullständig rapport.  
 
• Examensarbetet skall vara slutfört den 28 maj 2008.  

 
Underkrav  
 

• Tillverka en prototyp i rätt tillverkningsmaterial.  
 
• Upprätta en marknadsplan för produkten. 

 
Produkt  
Gruppens uppdragsbeskrivning:  
”Gruppmedlemmarna skall tillverka en cykel med en linjär tramprörelse”  
 
Dessa är de krav Projektdeltagarna har:  
Baskrav  
 

• helt linjär tramprörelse.  
 
• Produkten skall vara ergonomisk.  
 
• Drivas av en hypocykloidrörelse.  
 
• kläm och skär skall elimineras.  
 
• Produkten skall vara ekonomiskt försvarbar vid produktion och försäljning.  

 
Underkrav  
 

• Produkten skall passa alla användare.  
 
• Att produkten används rutinmässigt i vardagen. 
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