
Zbuduj swój własny pojazd elektryczny 

Nadszedł czas na pojazd elektryczny 

Ruch pojazdów elektrycznych (EV) rozszerzył się na wiele poziomów debaty publicznej. Al Gore i 

Leonardo DiCaprio nakręcili filmy o potrzebie ochrony środowiska i o tym, jak ropa i energia stworzyły 

problemy związane z globalnym ociepleniem, z którymi boryka się obecnie nasz świat. Al Gore zdobył 

Pokojową Nagrodę Nobla za dyskusję i wezwanie do działania na temat globalnego ocieplenia / zmian 

klimatycznych. Cóż, pojazdy elektryczne szybko rozwiązują wiele problemów. Pojazdy elektryczne 

omijają wysokie ceny energii. Samochody elektryczne mają zerową emisję z rury wydechowej. Podczas 

gdy pobierają energię elektryczną z elektrowni, mogą również ładować energię elektryczną ze słońca, 

wiatru i innych źródeł odnawialnych. Ponadto, jeśli porównasz emisje z elektrowni dla każdego 

samochodu na drogach z emisjami benzyny, samochody elektryczne są zawsze czystsze. Ponadto, jak 

elektrownie stają się czystsze, a nasze elektrownie zmniejszają emisje, samochody elektryczne staną 

się tylko czystsze. Samochody elektryczne pomagają również w rozwoju gospodarki. Wszyscy wiemy, 

że musimy zwiększyć liczbę samochodów elektrycznych. Hybrydowa elektryka, hybrydy typu plug-in i 

pojazdy o niskiej prędkości - wszystko to rozszerza transport elektryczny. Jako kraj - nie, my jako świat 

- zwiększamy nasze zaangażowanie w tej branży. Od Chin po Indie, od Wielkiej Brytanii po Francję i tu, 

w Stanach Zjednoczonych, transport elektryczny może tylko stworzyć nową branżę, która zwiększy 

zdolność naszego sektora produkcyjnego do budowy czystych i wydajnych samochodów. Właściciel 

firmy produkującej samochody elektryczne,y powiedział, że był bardziej niż podekscytowany budową 

samochodów elektrycznych, ponieważ tradycyjne firmy samochodowe opuszczały Detroit w jednym 

pliku. Może to tylko zwiększyć liczbę miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i pomóc naszej 

gospodarce. Nasz świat jest uzależniony od paliw kopalnych pochodzących z krajów, które w 

przeważającej części nie poparły najlepszych interesów finansowych Stanów Zjednoczonych. 

Wysyłanie miliardów dolarów do krajów niestabilnych politycznie i / lub antagonistycznych wobec 

krajów zachodnich jest kwestią bezpieczeństwa narodowego. Innym sposobem zadawania pytań jest: 

czy powinniśmy wysyłać więcej pieniędzy do Iranu i Wenezueli, czy też powinniśmy trzymać je w 

naszych własnych kieszeniach? Dlatego uważam, że transport jest wolny od zanieczyszczeń i oleju. 

Hasło mojej pierwszej firmy brzmiało: „Wolne od zanieczyszczeń, bez oleju, dobrze być wolnym”. To 

jest mantra, którą chciałbym przekazać w tej książce! Kiedy prowadzisz pojazd elektryczny, właśnie tak 

się czujesz - jesteś wolny. 

Dlaczego pojazdy elektryczne są wciąż aktualne! 

Dlaczego ktoś miałby dziś kupować, konwertować lub budować pojazd elektryczny? Mówiąc 

najprościej, są najczystszym, najbardziej wydajnym i najbardziej opłacalnym środkiem transportu - a 

ich prowadzenie jest naprawdę przyjemne. Mówiliśmy, że samochody elektryczne są prawie 

bezobsługowe: nigdy nie wymagają wymiany oleju, nowych świec zapłonowych ani innych regularnych 

napraw. Kiedy ktoś powiedziałby „Naprawdę?” Powiedziałbym wtedy: „No cóż, niezupełnie - musisz 

zmienić płyn do spryskiwaczy przedniej szyby”. Pojazdy elektryczne (EV) są wysoce przystosowalne i 

stanowią część codziennego społeczeństwa: samochody elektryczne znajdują się na szczytach gór 

(tramwaje kolejowe, kolejki linowe), na dnie morza (okręty podwodne, Titanic Explorer), na Księżycu 

(Lunar Rover), w wysokich budynkach (windy), w miastach (metro, kolej lekka, autobusy, pojazdy 

dostawcze), przewożąc ciężki towar kolejowy lub przewożąc szybko pasażerów kolejowych 

(Pennsylvania Railroad Washington to Korytarz nowojorski). Czy to wszystkie pojazdy elektryczne? Tak. 

Czy poruszają się po szynach, w szynach, na uwięzi lub z bateriami jednorazowego użytku? Tak. Pojazdy 

elektryczne zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wszelkie oczekiwania w przeszłości i mogą być 

projektowane i udoskonalane tak, aby spełniały wymagania w przyszłości. Jaki pojazd elektryczny ma 

być: duży, mały, mocny, szybki, ultrawydajny? Zaprojektuj, aby sprostać tej potrzebie. EV1 firmy 



General Motors to doskonały przykład tego, co można zrobić, zaczynając od czystej kartki papieru. 

Bliżej domu i tematu tej książki, czy chcesz samochód elektryczny, pickup czy van? Ty decydujesz. 

Ponieważ koncerny samochodowe nadal produkują samochody typu SUV (SUV), które nie są w stanie 

spełnić federalnych norm dotyczących paliwa lub zmniejszyć emisji szkodliwych dla środowiska, pomyśl 

o niektórych statystykach i faktach z Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (USDOE) i różnych 

ważnych źródeł: USDOE podaje, że ponad połowa ropy, której używamy na co dzień, pochodzi z 

importu. Ten poziom uzależnienia od importu (55 proc.) Jest najwyższy w naszej historii. USDOE 

twierdzi nawet, że zależność od zagranicznej ropy będzie rosła, gdy będziemy zużywać zasoby krajowe. 

Ponadto, jako kwestia bezpieczeństwa narodowego, wszyscy powinniśmy obawiać się, że 

zdecydowana większość światowych zasobów ropy naftowej jest skoncentrowana na Bliskim 

Wschodzie (65 do 75 procent) i kontrolowana przez członków kartelu naftowego OPEC. Co więcej, 

USDOE stwierdza, że 133 miliony Amerykanów żyje na obszarach, które nie spełniły co najmniej 

jednego krajowego standardu jakości powietrza. Pojazdy transportowe wytwarzają od 25 do 75 

procent kluczowych chemikaliów, które zanieczyszczają powietrze, powodując smog i problemy 

zdrowotne. Wszystkie nowe samochody muszą spełniać federalne normy emisji. Jednak wraz z 

wiekiem pojazdów zwiększa się ilość wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń. Ponadto tylko około 15% 

energii zawartej w paliwie wlewanym do zbiornika paliwa jest wykorzystywane do poruszania się 

samochodem po drodze lub uruchamiania przydatnych akcesoriów, takich jak klimatyzacja czy 

wspomaganie kierownicy. Reszta energii zostaje utracona. Oczywiście potencjał ulepszenia paliwa i 

gospodarka z zaawansowanymi technologiami jest ogromna. 

Co możemy zrobić? 

Prowadź samochody elektryczne. 

Oto kilka powodów.  

1. Chociaż samochody elektryczne są dopiero w stadium embrionalnym pod względem penetracji 

rynku, samochody elektryczne stanowią najbardziej przyjazne dla środowiska paliwo do pojazdów, 

ponieważ nie emitują absolutnie żadnych emisji. Energia generowana do napędzania pojazdu 

elektrycznego i energia potrzebna do poruszania się pojazdu jest w 97 procentach czystsza pod 

względem szkodliwych zanieczyszczeń.  

2. Kolejną zaletą silników elektrycznych jest ich zdolność do dostarczania mocy przy prawie każdej 

prędkości obrotowej silnika. Podczas gdy tylko około 20 procent energii chemicznej zawartej w 

benzynie jest przekształcane w użyteczną pracę przy kołach pojazdu spalinowego, 75 procent lub 

więcej energii z akumulatora dociera do jego kół.  

3. Jednym z głównych argumentów firm samochodowych przeciwko samochodom elektrycznym jest 

to, że pojazdy elektryczne są zasilane przez elektrownie, które są zasilane głównie węglem. Mniej niż 

2 procent energii elektrycznej w USA jest wytwarzane z ropy naftowej, więc wykorzystanie energii 

elektrycznej jako paliwa transportowego znacznie zmniejszyłoby zależność od importowanej ropy.  

4. Nawet zakładając, że energia elektryczna do zasilania pojazdu elektrycznego nie jest wytwarzana ze 

słońca na dachu ani z gazu ziemnego (załóżmy, że w 100% pochodzi z węgla), nadal jest znacznie 

czystsza niż benzyna produkowana z ropy naftowej!  

5. Elektrownie są źródłami stacjonarnymi, które z czasem można modyfikować, aby stały się czystsze.  

Główne obawy, przed którymi stoi przemysł pojazdów elektrycznych, to zasięg, maksymalna prędkość 

i koszt. Ostatecznie to akumulatory określą koszt i wydajność pojazdów elektrycznych. Jedynym 

sposobem, w jaki pojazdy elektryczne mogą zmienić życie ludzi, jest to, że potrafią robić wszystko, co 



samochód na gaz, a nawet więcej. Muszą świetnie wyglądać (prawie być przedłużeniem osoby 

kupującej samochód) i muszą być bezpieczne. Konwersje wykorzystują obecnie zatwierdzone ramy i są 

stosowane od lat w samochodach gazowych z silnikami i silnikami opartymi na osiągach. Dzięki 

kontrolerom (w zasadzie silnikowi) osiągającym 1000 do 2000 amperów, wysokiej klasy akumulatorom 

samochodowym i niewielkiej masie podwozia Porsche 911, samochody elektryczne mogą zapewnić 

przyzwoitą wydajność. Są przyjemne w prowadzeniu, praktycznie bezgłośne i bardzo łatwo poruszają 

się po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Innymi słowy, możesz przekonwertować stare Porsche 911 

na jazdę z prędkością ponad 100 mil na godzinę z zasięgiem 50 mil, używając samych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych! Dzięki technologii litowo-jonowej samochód może przejechać 180–200 mil, a 

koszt jest nadal niższy niż w przypadku niektórych nowych SUV-ów dostępnych na rynku. Chcąc 

przesunąć rynek w kierunku samochodów elektrycznych, niektórzy próbują innych alternatyw, w tym:  

* Prowadzenie samochodów napędzanych wodorem / ogniwami paliwowymi 

* Przekształcanie samochodów hybrydowych w hybrydy sieciowe lub hybrydowe typu plug-in 

* Kupowanie masowo samochodów hybrydowo-elektrycznych 

* Zakup wolnoobrotowych pojazdów elektrycznych, takich jak samochód GEM 

* Prowadzenie ostatnich samochodów elektrycznych produkowanych przez firmę, takich jak EV1 lub 

Toyota RAV4 EV lub TH! NK City (wyprodukowane przez Ford Motor Company) 

Prędzej czy później dotrzemy do samochodu elektrycznego przez firmy samochodowe. To nie jest 

pytanie, czy wydarzy się to za mojego życia. Chodzi mi o to, że dziś można dostać pojazd elektryczny. 

Możesz także zabrać dowolny pojazd i przekształcić go w pojazd elektryczny. Możemy również zachęcić 

sprzedawcę naprawczego z ulicy, aby pomógł nam w konwersji, aby więcej mechaników w całym kraju 

budowało samochody elektryczne.  

Konwertuj ten samochód! 

Pojazdy elektryczne nie są trudne w budowie i łatwo je przerabiać. Jest tak wiele powodów, aby 

przekonać Cię o konieczności przejścia na energię elektryczną:  

* Koszt jednego litra gazu 

* Wyższe wskaźniki astmy 

* Nasza potrzeba zmniejszenia naszej zależności od importowanych olejów 

* Perspektywa posiadania samochodu, który jest ekonomiczny, przyjemny i trwalszy niż większość 

samochodów poruszających się obecnie po drogach.  

Jeszcze raz: A co powiesz na fakt, że dziś możesz przerobić pojazd elektryczny? Teraz! Kosztowałoby to 

mniej niż niektóre nowe samochody na rynku. Jest tak wiele programów telewizyjnych, w których 

ludzie oszukują swoje samochody, dodają lepsze silniki lub robią wszystko, aby jechać szybko i być 

bezpiecznym. Konwersje pojazdu elektrycznego robią to wszystko, a nawet więcej. Pozwalają 

następnemu pokoleniu na bezpieczniejszy świat bez polegania na zagranicznych źródłach ropy, a 

jednocześnie zapewniają naszym dzieciom naprawdę czyste i fajne samochody do jazdy. Z 

praktycznego punktu widzenia konwersje samochodów elektrycznych Porsche z 2001 r. i Ford Ranger 

z 1993 r. Jeżdżą 75 mil na godzinę, osiągają 60 mil (lub więcej) na jednym ładowaniu, wykorzystują 

konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe i gotowe komponenty i mogą być montowane przez 

prawie każdy. Jego akumulatory kosztują około 2200 USD i wystarczają na około trzy lata, części 

zamienne kosztują około 5500-7000 USD, a ładowanie, czyli „tankowanie”, kosztuje 1,25 USD. W 



kategoriach Nowego Jorku to mniej niż token w metrze. Ponadto koszty konserwacji są pomijalne w 

porównaniu z wymianą oleju, naprawami chłodnicy i wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami 

konserwacji wersji z silnikiem spalinowym. W tej sekcji dowiesz się, czym jest pojazd elektryczny i 

zbadasz zmianę świadomości odpowiedzialną za wzrost zainteresowania wokół niego. Odkryjesz 

prawdy i nieprawdy kryjące się za mitami dotyczącymi pojazdów elektrycznych. Dowiesz się również o 

zaletach pojazdu elektrycznego i dlaczego jego korzyści - wspomagane przez ulepszenia technologiczne 

- będą nadal rosły w przyszłości. Aby naprawdę docenić samochód elektryczny, najlepiej zacząć od 

przyjrzenia się pojazdowi z silnikiem spalinowym. Różnica między nimi to badanie kontrastów. 

Nieustanna fascynacja ludzkości pojazdami z silnikiem spalinowym jest zagadką. Silnik spalinowy to 

urządzenie, które z natury próbuje się zniszczyć: liczne eksplozje napędzają jego tłoki w górę iw dół, 

aby obrócić wał. Wał obracający się z prędkością 6000 obrotów na minutę wytwarza 100 eksplozji na 

sekundę. Te eksplozje z kolei wymagają masywnego naczynia, aby je pomieścić - zazwyczaj żeliwnego 

bloku cylindrów. Konieczne są dodatkowe systemy:  

* Układ chłodzenia utrzymujący temperatury w bezpiecznym zakresie roboczym.  

* Układ wydechowy do bezpiecznego usuwania ogrzanych spalin.  

* Układ zapłonowy do zainicjowania spalania w odpowiednim momencie.  

* Układ paliwowy do wprowadzenia odpowiedniej mieszanki powietrza i gazu do spalania.  

* Układ smarowania zmniejszający zużycie szybko poruszających się części w wysokiej temperaturze.  

* System startowy pozwalający na rozpoczęcie całego cyklu.  

Utrzymanie współpracy wszystkich tych systemów jest skomplikowane. Ta złożoność oznacza, że 

więcej rzeczy może pójść nie tak (częstsze naprawy i wyższe koszty naprawy). Niestety, dziedzictwo 

zniszczenia pojazdu z silnikiem spalinowym nie kończy się tylko na sobie. Silnik spalinowy jest 

wariantem ogólnego procesu spalania. Aby zapalić zapałkę, używasz tlenu (O<sub>2</sub>) z 

powietrza, aby spalić paliwo na bazie węgla (zapałki drewniane lub kartonowe), wytwarzać dwutlenek 

węgla (CO<sub>2</sub>), emitować toksyczne gazy odlotowe (możesz zobaczyć dym i być może 

poczuć siarkę), i zostaw odpady stałe (spalona zapałka). Objętość powietrza wokół ciebie jest znacznie 

większa niż pochłaniana przez zapałkę; prądy powietrza szybko rozpraszają dym i zapach, a ty rzucasz 

zapałką. Dzisiejszy silnik spalinowy jest bardziej rozwinięty niż kiedykolwiek. Jednak nadal mamy proces 

spalania oparty na węglu, który wytwarza ciepło i zanieczyszczenia. Wszystko w silniku spalinowym jest 

toksyczne i nadal jest jednym z najmniej wydajnych urządzeń mechanicznych na naszej planecie. W 

przeciwieństwie do zapalania pojedynczej zapałki, użycie setek milionów (wkrótce miliardów) 

pojazdów z silnikami spalinowymi grozi zniszczeniem wszelkiego życia na naszej ziemi.  

Podczas gdy silnik spalinowy ma setki ruchomych części, silnik elektryczny ma tylko jedną. To jeden z 

głównych powodów, dla których samochody elektryczne są tak wydajne. Aby zrobić pojazd elektryczny 

z samochodu, pickupa lub furgonetki, którym teraz jeździsz, wystarczy wyjąć silnik spalinowy wraz ze 

wszystkimi powiązanymi częściami zapłonu, chłodzenia, paliwa i układu wydechowego, a następnie 

dodać elektryczny silnik, baterie i kontroler. Hej, nie ma nic prostszego niż to!  

Prosty schemat pojazdu elektrycznego wygląda jak prosty schemat przenośnej golarki elektrycznej: 

bateria, silnik i kontroler lub przełącznik, który reguluje przepływ prądu do silnika, aby kontrolować 

jego prędkość. Otóż to. Nic nie wychodzi z golarki elektrycznej i nic nie wychodzi z samochodu 

elektrycznego. Pojazdy elektryczne są proste (a zatem wysoce niezawodne), mają żywotność mierzoną 

w milionach mil, nie wymagają okresowej konserwacji (filtrów itp.), A ich eksploatacja kosztuje 

znacznie mniej w przeliczeniu na milę. Są również bardzo elastyczne, wykorzystując energię 



elektryczną łatwo dostępną w dowolnym miejscu jako paliwo wejściowe. Oprócz tych wszystkich 

korzyści, jeśli zgodnie z sugestią kupujesz, budujesz lub przekształcasz swój pojazd elektryczny z 

podwozia pojazdu z silnikiem spalinowym, wykonujesz podwójną usługę dla środowiska: usuwasz z 

drogi jeden zanieczyszczający samochód i dodajesz jeden niezanieczyszczający pojazd do serwisu. 

Miałeś krótką wycieczkę i porównanie obok siebie pojazdów elektrycznych i pojazdów z silnikiem 

spalinowym. Przyjrzyjmy się teraz bliżej pojazdom elektrycznym 

Co to jest pojazd elektryczny? 

Pojazd elektryczny składa się z akumulatora dostarczającego energię, silnika elektrycznego 

napędzającego koła oraz sterownika, który reguluje przepływ energii do silnika. Rysunek pokazuje 

wszystko, co do niego należy - ale nie daj się zwieść jego prostocie. Naukowcy, inżynierowie i wynalazcy 

na przestrzeni wieków zawsze mówili: „W prostocie jest elegancja”. Zobaczmy, dlaczego koncepcja 

pojazdu elektrycznego jest elegancka.   

Silniki elektryczne 

Silniki elektryczne można znaleźć w tak wielu rozmiarach i miejscach i mają tak wiele różnorodnych 

zastosowań, że uważamy je za coś oczywistego. Uniwersalne w zastosowaniu, mogą być wielkości 

domu lub mniejsze niż paznokieć i mogą być zasilane z dowolnego źródła energii elektrycznej. W 

rzeczywistości są tak niezawodne, ciche i niedrogie, że często przeoczamy, jak wszechobecne i 

wpływowe są w życiu praktycznie każdej cywilizowanej osoby. Każdy z nas codziennie napotyka 

dziesiątki, jeśli nie setki silników elektrycznych, nawet o nich nie myśląc: Budzik, który cię budzi; 

telewizor, który włączasz dla wiadomości; wyjmujesz ziarna kawy z lodówki i wkładasz ziarna kawy do 

młynka; w łazience używasz golarki elektrycznej, elektrycznej szczoteczki do zębów lub suszarki do 

włosów; śniadanie może być wspomagane przez elektryczną sokowirówkę, blender lub mikser; możesz 

posprzątać swój dom odkurzaczem lub wyczyścić swoje ubrania pralką i suszarką; następnie wsiadasz 

do samochodu, metra, autobusu lub lekkiej kolei, aby pojechać do pracy, gdzie możesz przejść przez 

automatyczną bramę lub drzwi albo wjechać windą lub schodami ruchomymi na swoje piętro; w domu 

lub w pracy siadasz przy komputerze, korzystasz z Internetu, poczty elektronicznej, telefonu 

komórkowego lub Blackberry oraz korzystasz z faksu lub kopiarki po ustawieniu wentylatora, grzejnika 

lub klimatyzacji. Po powrocie do domu wieczorem możesz użyć elektrycznego otwieracza do drzwi 

garażowych, zaprogramować TiVO lub użyć elektronarzędzia do projektu. I tak dalej, masz obraz. 

Dlaczego silniki elektryczne są wszechobecne? Jednym słowem - wygoda. Silniki elektryczne działają, 

więc Ty nie musisz. Niezależnie od tego, czy jest to ciągnięcie, pchanie, podnoszenie, mieszanie czy 

oscylacja, silnik elektryczny przekształca energię elektryczną w ruch, który jest dodatkowo 

przystosowany do wykonywania pożytecznej pracy. Jaki jest sekret powszechnego zastosowania silnika 

elektrycznego? Niezawodność. Wynika to z jego prostoty. Niezależnie od typu wszystkie silniki 

elektryczne mają tylko dwa podstawowe elementy: wirnik (część ruchomą) i stojan (część nieruchomą). 

Zgadza się - ma tylko jedną ruchomą część. Jeśli prawidłowo projektujesz, produkujesz i używasz silnika 

elektrycznego, jest on praktycznie odporny na awarie i niezniszczalny podczas użytkowania. W 

samochodach spalinowych oprócz najważniejszego elektrycznego rozrusznika znajdziesz zazwyczaj 

silniki elektryczne w układzie ogrzewania / chłodzenia kabiny, wentylator chłodnicy, wycieraczki 

przedniej szyby, elektryczne siedzenia, szyby, zamki drzwi, zatrzask bagażnika, widok z tyłu na zewnątrz 

lustra, zewnętrzna antena radiowa i nie tylko. 

Baterie 

Bez względu na to, dokąd się wybierasz, nie możesz też uciec od baterii. Znajdują się w Twoim 

kieszonkowym magnetofonie, przenośnym radiu, telefonie, telefonie komórkowym, laptopie, 

przenośnym elektronarzędzie, urządzeniu, grze, latarce, aparacie i wielu innych urządzeniach. Baterie 



mają dwa różne smaki: ładowalne i nieładowalne. Podobnie jak silniki, występują w różnych 

rozmiarach, kształtach, masach i pojemnościach. W przeciwieństwie do silników nie mają ruchomych 

części. Nieładowalne baterie, które po prostu wyrzucasz, gdy są wyczerpane; akumulatory, które 

podłączasz do ładowarki lub źródła energii elektrycznej w celu zwiększenia ich pojemności. Istnieją 

różne typy baterii. Istnieją akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe (na 

przykład), których można używać w samochodzie do zarządzania procesem ładowania w niewidoczny 

sposób za pomocą generatora lub alternatora pod maską, który ładuje akumulator podczas gdy Ty  

jeździsz. Dlaczego baterie są wszechobecne? Jednym słowem - wygoda. Akumulator, w połączeniu z 

rozrusznikiem, spełnia niezwykle ważną funkcję uruchamiania samochodu napędzanego 

konwencjonalnym silnikiem spalinowym. W rzeczywistości to połączenie akumulatora i rozrusznika 

elektrycznego, po raz pierwszy wprowadzone na początku lat dwudziestych XX wieku i od tamtej pory 

niewiele się zmieniło, sprawiło, że samochód z silnikiem spalinowym znalazł się na mapie - dzięki temu 

samochody były łatwe do uruchomienia i łatwe w użyciu dla każdego, gdziekolwiek. Kolejną wielką 

zaletą obietnicy dla samochodów elektrycznych jest technologia akumulatorów litowo-jonowych. 

Szybko wkracza na rynek i spada cena. W ciągu najbliższych kilku lat możemy spodziewać się dalszych 

spadków cen, dzięki czemu konwersje pojazdów elektrycznych będą bardziej przystępne. Wkrótce 

standardem będą baterie litowo-jonowe w każdym zestawie do konwersji. Akumulatory samochodowe 

ołowiowo-kwasowe wykonują swoją pracę bardzo niezawodnie w szerokim zakresie ekstremalnych 

temperatur i, jeśli będą odpowiednio naładowane, zachowają swoją wydajność i zapewnią stabilną 

charakterystykę wyjściową przez stosunkowo długi okres - kilka lat. Akumulator kwasowo-ołowiowy 

raczej nie ulegnie awarii, chyba że zostanie wstrząśnięty, upuszczony, całkowicie rozładowany lub 

pozostawiony do wyschnięcia. Jedyną konserwacją wymaganą w akumulatorach kwasowo-

ołowiowych jest sprawdzanie poziomu elektrolitu w każdym ogniwie i okresowe uzupełnianie go wodą. 

Nowsze, szczelne akumulatory nie wymagają żadnej konserwacji. 

Sterowniki 

Sterowniki stały się znacznie bardziej inteligentne. Ta sama technologia, która zredukowała komputery 

z rozmiarów pomieszczenia do rozmiarów na biurka, umożliwia precyzyjne sterowanie silnikiem 

elektrycznym. Niezależnie od źródła napięcia, zapotrzebowania na prąd lub typu silnika, dzisiejsze 

kontrolery zbudowane z niezawodnych półprzewodnikowych komponentów elektrycznych mogą być 

zaprojektowane tak, aby zaspokoić praktycznie każdą potrzebę i można je łatwo zrobić kompaktowymi, 

aby wygodnie zmieścić się pod maską samochodu. Dlaczego pojazdy elektryczne są eleganckie? Kiedy 

połączysz razem silnik elektryczny, akumulator i kontroler, otrzymujesz pojazd elektryczny, który jest 

zarówno niezawodny, jak i wygodny. Być może najlepszą analogią jest to, że kiedy „wybierasz się na 

EV”, możesz prowadzić cały samochód, korzystając z przewymiarowanego elektrycznego rozrusznika, 

mocniejszego zestawu akumulatorów i bardzo wyrafinowanego włącznika rozrusznika. Ale będzie tylko 

lepiej. Na początku lat 90., kiedy ukazało się pierwsze wydanie tej książki, pojazdy elektryczne 

przypominały elektryczną golarkę na baterie, przenośne elektronarzędzie lub urządzenie kuchenne. 

Dzisiejsze i przyszłe pojazdy elektryczne bardziej przypominają przenośne komputery przenośne 

zarówno pod względem wyrafinowania, jak i możliwości 

Czy ostatnio prowadziłeś pojazd elektryczny? 

Oprócz wszystkich dyskusji na temat samochodów elektrycznych, bardzo niewiele osób kupiło, 

zbudowało lub przerobiło pojazd elektryczny ponieważ chcieli ocalić planetę Ziemię. Oto kilka 

powodów, dla których ludzie wsiadają do pojazdów elektrycznych.  

Pojazdy elektryczne oferują „pełne doświadczenie” 



Poczta pantoflowa i osobiste doświadczenia mają znaczenie. Inny sposób (ostatnio) pochodzi z filmu 

dokumentalnego Who Killed The Electric Car? Skumulowany efekt wielu ludzi uczestniczących w 

sympozjach, zlotach i spotkaniach Electric Automobile Association oraz filmach na całym świecie - i 

doświadczania na własnej skórze, jak to jest jeździć lub prowadzić - stopniowo spełnił swoje zadanie. 

Niemal powszechnie ludzie czerpią przyjemność z podnoszących świadomość pojazdów elektrycznych, 

są pod wrażeniem i mówią o tym znajomemu. To jest prawdziwy powód odrodzenia się 

zainteresowania samochodami elektrycznymi.  

Pojazdy elektryczne są przyjemne w prowadzeniu 

Wyobraź sobie, że włączasz samochód i nic nie słyszysz! Jedynym sposobem na stwierdzenie, że 

samochód jest włączony, jest spojrzenie na wskaźnik akumulatora / poziomu paliwa na desce 

rozdzielczej. To tylko pierwsza niespodzianka z wielu, kiedy wsiadasz do pojazdu elektrycznego.Za 

każdym razem, gdy ktoś wysiadał z samochodu, na jego twarzy pojawiał się uśmiech na twarzy, 

poczucie prawdziwego podniecenia, a potem zawsze pojawiało się nieuniknione pierwsze pytanie 

(„Gdzie mogę je zdobyć ?!”). Pojazdy elektryczne są przede wszystkim praktyczne, ale także przyjemne 

w posiadaniu i prowadzeniu. Właściciele twierdzą, że stają się wręcz uzależniający. Jazda w 

przewiewnej ciszy pojazdu elektrycznego daje Ci całą przyjemność bez hałasu. Jak lubiłem mówić to 

moim przyjaciołom: „Naprawdę słychać swoje stereo”.  

Pojazdy elektryczne wyróżniają się na tle innych 

Pojazdy elektryczne to świetny sposób na prowadzenie i wnoszenie realnego wkładu w rozwój kraju. 

Prowadząc samochód bez oleju i benzyny, zmniejszasz zależność naszego kraju od importowanej ropy; 

to uczyni was przyjaciółmi. Niezależnie od tego, czy posiadałeś lub nawet prowadziłeś EV1 firmy GM , 

Toyota RAV4, TH! NK City, Solectria Force, przerobiony pickup Porsche 914 lub Ford Ranger, lub 

zbudowane od podstaw podwozie z custom kitcar body, Twój elektryczny pojazd jest seksownym, 

cichym, technologicznie eleganckim show-stoperem. Uwierz mi, jeśli słowa „samochód elektryczny” 

lub „pojazd elektryczny” pojawiają się w widocznym miejscu na zewnątrz Twojego samochodu, pickupa 

lub furgonetki, nie będziesz chciał mieć natychmiastowych przyjaciół na światłach, w centrum 

handlowym, na stacji benzynowej lub po prostu grając na przystanku i jechać autostradą. Lub możesz 

zaparkować go w widocznym miejscu, podnieś maskę i poczekaj, aż pierwszy przechodzień zada 

pytania. Otrzymujesz szacunek, dumę z jazdy samochodem i poczucie bycia liderem w tych 

doświadczeniach, na pokazach i pokazach. Jedna sugestia: miej zawsze pod ręką mnóstwo literatury, 

dzięki czemu dyskusje o samochodzie elektrycznym będą trwały mniej niż pięć minut. Z drugiej strony, 

jeśli chcesz po prostu spotkać ludzi, spraw, aby litery na Twoim tabliczce były naprawdę duże i nigdy 

nie będziesz chciał towarzystwa. Pierwsi właściciele czegoś nowego zawsze mają w sobie aurę prestiżu 

i tajemniczości. Zostaniesz natychmiast koronowany w swoim sąsiedztwie. Prowadzisz to, o czym inni 

tylko rozmawiali. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wszyscy będą go posiadać, ale dziś jeździsz 

pojazdem elektrycznym. Kiedy w latach pięćdziesiątych wprowadzono telewizory, cała okolica tłoczyła 

się w pierwszych domach z pierwszymi malutkimi czarno-białymi ekranami. Tego samego oczekuj od 

projektu pojazdu elektrycznego. To pokaże, że możesz zmniejszyć swój ślad węglowy dzięki 

samochodowi elektrycznemu, który nie będzie kosztował setek tysięcy dolarów.  

Pojazdy elektryczne oszczędzają pieniądze 

Wszystkie te emocjonalne rzeczy są fajne, ale porozmawiajmy o dolarach z własnej kieszeni. Zapytaj 

dowolnego właściciela przebudowanego pojazdu elektrycznego, a powie Ci, że przewozi go tam, gdzie 

chce, jest bardzo niezawodny i oszczędza pieniądze. Przeanalizujmy oddzielnie koszty operacyjne, 

zakupu i dożywotniego posiadania oraz podsumujmy potencjalne oszczędności.  



Koszty operacyjne 

Pojazdy elektryczne zużywają tylko energię elektryczną. W przerwach między ładowaniami nie musisz 

się martwić o żadne inne materiały eksploatacyjne, z wyjątkiem sporadycznego podlewania baterii. 

Liczby te zostaną omówione bardziej szczegółowo później, ale konwersja odbioru pojazdu 

elektrycznego Ford Ranger z rozdziału 10 wynosi średnio około 0,44 kWh (kilowatogodziny, miara 

zużycia energii) na milę. Na poziomie 0,165 USD za kWh za energię elektryczną w Nowym Jorku 

(sprawdź miesięczne zestawienie opłat za energię elektryczną w Twojej okolicy), co przekłada się na 

0,44 kWh / milę 3 0,165 USD / kWh 5,0726 (7,3 centa) za milę (Uwaga : Nie obejmuje kosztów 

ładowania i 3,3 centa za milę za wymianę baterii.) Porównajmy te koszty z benzynowym silnikiem 

spalinowym EV w podwoziu typu pickup. Ten ostatni zużywa benzynę; jego układy zapłonowe, 

chłodzące, paliwowe i wydechowe wymagają filtrów, płynów i okresowej konserwacji. Podwozie 

pickup napędzane benzyną (odpowiednik poprzedniego przykładu) wynosi średnio 20 mil na galon lub 

0,05 galona na milę. Przy cenie 4,50 USD za galon benzyny, co przekłada się na 0,05 galona / milę 3 

4,50 USD / galon 5,225 (22,5 centa) na milę Nadal należy dodawać materiały eksploatacyjne i okresową 

konserwację. Zakładając, że kosztują one 41,67 USD miesięcznie (wymiana oleju średnio w ciągu trzech 

miesięcy, dodatki do paliwa, wyrównanie i wyważanie opon), a roczny przebieg wynosi 12 000 mil 

rocznie, przekłada się to na 500 USD / rok 4 12 000 mil / rok 5 0,0416 (4,2 centa) na milę Po dodaniu 

tych dwóch liczb otrzymujemy 27 centów na milę kosztów eksploatacji pojazdu benzynowego w 

porównaniu z 7,3 centa na milę w przypadku pojazdu elektrycznego - prawie trzykrotność kosztu 

pojazdu elektrycznego. Podczas gdy średnia konwersja pojazdu elektrycznego wykonana z gotowych 

komponentów może zużywać około 0,4 kWh na milę, pojazd elektryczny General Motor’s Impact jest 

oceniany na 0,1 kWh na milę (0,07 kWh / km). To obniża koszty eksploatacji pojazdu elektrycznego do 

0,5 centa za milę! (Uwaga: koszt za milę zależy od kierowcy).  

Koszty zakupu 

Komercyjnie produkowane pojazdy elektryczne są dziś zbyt drogie - o ile w ogóle można je znaleźć. 

Przyszłe koszty pojazdów elektrycznych oczywiście spadną i staną się równe lub mniejsze niż pojazdy 

napędzane spalinami wewnętrznymi w miarę wytwarzania większej liczby jednostek (i w grę wchodzą 

korzyści skali), ponieważ mają one znacznie mniej (i dużo prostszych) części. Ale ta książka opowiada 

się za alternatywą konwersji - przekształcasz istniejący pojazd z silnikiem spalinowym w pojazd 

elektryczny. Usuwasz silnik spalinowy i wszystkie współpracujące z nim systemy oraz dodajesz silnik 

elektryczny, kontroler i akumulatory. Jeśli zaczniesz od używanego podwozia pojazdu z silnikiem 

spalinowym, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej (z zaletą posiadania już włamanych elementów układu 

napędowego, jak podkreślono w kolejnych rozdziałach). (Nawet jeśli kupisz Porsche lub inny samochód 

z wyższej półki, jeśli planujesz kupić Porsche, byłbyś skłonny wydać więcej pieniędzy niż przeciętny 

konsument). Do tego należy doliczyć koszt podwozia pojazdu z silnikiem spalinowym. Jeśli zaczniesz od 

zupełnie nowego pojazdu, może to oznaczać 10 000 USD lub więcej (pomniejszone o kredyt za usunięte 

elementy silnika spalinowego). Dobre, używane podwozie może kosztować od 2000 do 3000 USD (lub 

mniej, jeśli wykorzystasz specjalne sytuacje, o których mowa w rozdziale 5). Więc całkowite koszty 

zakupu mieszczą się w przedziale od 8 000 do 25 000 USD. To znacznie mniej niż już przebudowane 

pojazdy elektryczne! Oczywiście możesz zrobić lepiej, jeśli będziesz ostrożnie kupować i szukać części. 

Oczywiście możesz również wydać więcej, jeśli zdecydujesz się zlecić komuś innemu pracę przy 

konwersji, zdecydujesz, że musisz mieć zupełnie nowe podwozie Ferrari Testarossa lub zdecydujesz się 

zbudować od podstaw roadstera z kevlaru i tytanową ramą. My promujemy samodzielne budowanie. 

Jako drugi wybór pojazdu, logika (i prawo Parkinsona - popyt na zasoby ma tendencję do zwiększania 

się, aby dopasować się do podaży zasobu) nakazuje, że pieniądze wydane na tę decyzję wzrosną, aby 

wypełnić dostępny budżet - niezależnie od tego, czy spalanie wewnętrzne pojazd silnikowy lub EV jest 



wybrane. Tak więc koszt zakupu drugiego pojazdu dla pojazdu spalinowego lub elektrycznego to koszty 

mycia - są identyczne.  

Pojazdy elektryczne można dostosować 

Pojazdy elektryczne można rozbudowywać modułowo. Widzisz lepszy silnik i kontroler? Przykręć je. 

Znaleźć bardziej wydajne baterie? Przypnij je. Nie musisz kupować zupełnie nowego pojazdu; można 

dostosowywać nową technologię stopniowo, gdy tylko stanie się dostępna. Samochody elektryczne 

można łatwo modyfikować, aby spełnić specjalne potrzeby. Nawet jeśli pojazdy elektryczne są 

produkowane w dużych ilościach, dokładny model, którego potrzebują wszyscy, nie zostanie 

wykonany, ponieważ byłoby to zbyt drogie. Ale pojawią się specjalistyczne sklepy, które dodadzą 

grzejniki dla mieszkańców północy, klimatyzatory dla mieszkańców południa i oba dla tych, którzy 

mieszkają w głębi kraju. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Pojazdy elektryczne są bezpieczniejsze dla Ciebie i wszystkich wokół Ciebie. Pojazdy elektryczne są 

dobrodziejstwem dla osób myślących o bezpieczeństwie. Pojazdy elektryczne nazywane są ZEV 

(pojazdy bezemisyjne), ponieważ nic nie emitują, niezależnie od tego, czy się poruszają, czy są 

zatrzymane. W rzeczywistości po zatrzymaniu silniki pojazdów elektrycznych nie działają i nie zużywają 

w ogóle energii. Kontrastuje to bezpośrednio z pojazdami napędzanymi silnikami spalinowymi, które 

nie tylko zużywają paliwo, ale także powodują największe zanieczyszczenie podczas postoju i pracy na 

biegu jałowym w ruchu ulicznym. Pojazdy elektryczne są oczywiście idealnym rozwiązaniem, aby 

zminimalizować zanieczyszczenie i marnotrawstwo energii na zatłoczonych autostradach 

dojeżdżających do pracy na całym świecie, ale w tej sekcji chodzi o ratowanie siebie: jako właściciel 

pojazdu elektrycznego nie dusisz się sam spaliny. Pojazdy elektryczne można łatwo i nieskończenie 

dostosować. Chcesz więcej przyspieszenia? Włóż większy silnik elektryczny. Chcesz większego zasięgu? 

Wybierz konstrukcję o lepszym stosunku mocy do masy. Chcesz większej prędkości? Zwróć uwagę na 

aerodynamikę, wagę i moc swojego projektu. Kiedy dziś kupujesz, konwertujesz lub budujesz 

samochód elektryczny, wszystkie te wybory i nie tylko należą do Ciebie, ponieważ nie ma żadnych 

standardów i niewiele ograniczeń. Podstawowe ograniczenia dotyczą bezpieczeństwa (i tak chcesz być 

objęty tym obszarem) i można je rozwiązać, stosując istniejące podwozie samochodowe z silnikiem 

spalinowym, które zostało już zakwalifikowane w zakresie bezpieczeństwa. Inne standardy 

bezpieczeństwa, które należy stosować przy zakupie, montażu, użytkowaniu i serwisowaniu 

komponentów konwersji pojazdów elektrycznych zostaną omówione później. Jest coraz lepiej: pojazdy 

elektryczne nie mają żadnych paliw palnych, obwodów zapłonowych świec zapłonowych 20000 V, 

rozgrzanych kolektorów wydechowych, konwerterów katalitycznych ani gorących chłodnic na 

pokładzie. Ci, którzy lubią:  

* Pożary komory silnika (spowodowane zapłonem lub gorącymi kolektorami - jak widać na poboczu 

drogi),  

* Eksplozje gorącego płynu chłodzącego chłodnicy (spowodowane nieprawidłowym odkręceniem 

korka chłodnicy; niestety wielu z nas doświadczyło tego na własnej skórze) lub 

* Rozpoczynanie pożarów lasów (spowodowanych przez gorące konwertery katalityczne zaparkowane 

na suchej trawie)  po prostu muszą udać się gdzie indziej dla rozrywki, bo to się tutaj nie dzieje!  

Co więcej, oszczędzasz sobie, nie wykonując zbędnych prac związanych z posiadaniem pojazdu. W 

kategorii „fuj”, ale niezbyt niebezpiecznej - właściciele pojazdów elektrycznych nie muszą bawić się 

olejem (bez ciemnych śliskich plam na podłodze garażu), płynem niezamarzającym (brak lżejszych, 



śliskich miejsc na podłodze garażu) lub filtrami ( miłe, które trzymasz w szmatce z dala od ciała, 

ponieważ są brudne lub lepkie). Dla krytyków, którzy komentują, że akumulatory kwasowo-ołowiowe 

emitują potencjalnie niebezpieczny wodór podczas ładowania i zwracają uwagę, że pojazdy 

elektryczne mają wiele akumulatorów: Kiedy ostatnio słyszałeś o śmierci lub obrażeniach wynikających 

z ładowania akumulatora? Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. A co z częścią kwasową w 

akumulatorach kwasowo-ołowiowych? Z drugiej strony, chociaż pojazdy elektryczne nie emitują 

hałasu, pojawiły się obawy, że pojazdy hybrydowe nie będą bezpieczne dla pieszych z upośledzeniem 

wzroku, ponieważ silniki nie hałasują. Jednak Narodowa Federacja Niewidomych z siedzibą w 

Baltimore przedstawiła Kongresowi Stanów Zjednoczonych pisemne zeznanie, prosząc o włączenie 

minimalnych standardów dźwięku dla hybryd do stanowych przepisów dotyczących emisji. Jako prezes 

Marc Maurer wspomniał, że nie jest zainteresowany powrotem do pojazdów paliwożernych, po prostu 

chce, aby oszczędne hybrydy miały jakiś ostrzegawczy dźwięk. „Nie chcę wybierać tej drogi, ale nie 

chcę też zostać przejechany przez cichy samochód” - powiedział Maurer. Producenci są świadomi 

problemu, ale nie złożyli jeszcze żadnych zobowiązań. Toyota wewnętrznie bada tę kwestię, powiedział 

Bill Kwong, rzecznik Toyota Motor Sales USA. „Jedną z wielu zalet Priusa, oprócz doskonałej 

oszczędności paliwa i niskiej emisji, jest cicha praca. Nie tylko nie zanieczyszcza powietrza, ale także 

nie powoduje zanieczyszczenia hałasem ”- powiedział Kwong. „Badamy ten problem i staramy się 

znaleźć tę delikatną równowagę”. Stowarzyszenie International Auto Manufacturers Inc., grupa 

branżowa, również bada problem, wraz z komitetem powołanym przez Society of Automotive 

Engineers. Grupy rozważają „możliwość ustalenia minimalnego poziomu hałasu dla pojazdów 

hybrydowych” - powiedział Mike Camissa, dyrektor ds. Bezpieczeństwa w stowarzyszeniu 

producentów ”.  

Pojazdy elektryczne chronią środowisko 

Posiadanie pojazdu elektrycznego jest widocznym dowodem zaangażowania w pomoc w oczyszczaniu 

środowiska. Pojazdy elektryczne nie wytwarzają żadnych emisji szkodliwych dla powietrza i praktycznie 

wszystko w nich nadaje się do recyklingu. Ponadto każda przeróbka pojazdu elektrycznego to jeden 

mniej zanieczyszczający pojazd spalinowy na drodze. Pojazdy elektryczne są nie tylko 

najnowocześniejszymi i najbardziej wydajnymi środkami transportu, ale także pomagają dziś 

zmniejszyć nasz ślad węglowy!  

Mity dotyczące pojazdów elektrycznych (rozwiewanie plotek) 

Istnieją cztery szeroko rozpowszechnione mity / plotki na temat pojazdów elektrycznych, które nie są 

prawdziwe. Ponieważ rzeczywistość w każdym przypadku jest 180-stopniowym przeciwieństwem 

mitu, powinieneś o nich wiedzieć.  

Mit 1: Pojazdy elektryczne nie mogą jechać wystarczająco szybko 

Cóż, to prawdopodobnie prawda, jeśli mówisz o czterotonowej furgonetce z 36 akumulatorami. W 

rzeczywistości pojazdy elektryczne mogą jechać tak szybko, jak chcesz - po prostu wybierz model 

pojazdu elektrycznego (lub zaprojektuj go lub zbuduj) o wymaganej prędkości. Jednym z przykładów 

tego, jak szybko mogą przyspieszyć, było prowadzenie TH! NK City (naprawdę małego miejskiego 

pojazdu elektrycznego) w Nowym Jorku, jak pokazano we wstępie. Byłem na światłach obok kabiny 

Forda (jakie to właściwe, skoro Ford posiadał wówczas TH! NK). Taksówkarz chciał zobaczyć, jak szybko 

może jechać, więc powiedziałem: „Wiem, że może cię pokonać”. (Zwróć uwagę, że wszystko to zostało 

zrobione dobrze w ramach dozwolonych prawem ograniczeń prędkości na drogach na Manhattanie!) 

Powiedział: „Zwariowałeś!” Więc światło zmieniło się na zielone i wcisnąłem pedał gazu. Wyraz twarzy 

taksówkarza był wart milion dolarów. Był bardziej niż zaskoczony momentem obrotowym i 

przyspieszeniem. Ludzie na ulicy krzyczeli: „Idź, idź, idź”. Zdmuchnąłem go. Spotkaliśmy się na 



następnych światłach, a on zapytał: „Gdzie mogę je zdobyć?” Wystarczająco powiedziane. Obecne 

pojazdy elektryczne wykorzystują akumulatory niklowe, takie jak Toyota RAV4, a nawet dzisiejsze 

hybrydowe samochody elektryczne, takie jak Prius czy Honda Civic hybrid. Inne firmy zajmujące się 

konwersją zaczynają używać akumulatorów litowo-jonowych; jednak większość nadal używa kwasu 

ołowiowego. Prędkość pojazdu elektrycznego jest bezpośrednio związana z jego masą, właściwościami 

nadwozia / podwozia, takimi jak opór powietrza i toczenia, rozmiar (pojemność) silnika elektrycznego 

oraz napięcie akumulatora. Im większe napięcie, tym więcej masz akumulatorów, tym szybciej każdy 

silnik elektryczny będzie w stanie pchać pojazd - ale dodanie akumulatorów zwiększa również masę 

pojazdu. Wszystkie te czynniki oznaczają, że możesz kontrolować, z jaką prędkością wydostajesz się z 

pojazdu elektrycznego, i z pewnością nie jesteś w żaden sposób ograniczony. Jeśli ważna jest prędkość, 

zoptymalizuj wybrany pojazd elektryczny. To takie proste. 

Mit 2: Pojazdy elektryczne mają ograniczony zasięg 

Nic nie może być dalsze od prawdy, ale niestety ten mit został powszechnie zaakceptowany. W 

rzeczywistości pojazdy elektryczne mogą dotrzeć tak daleko, jak potrzebuje większość ludzi. Pamiętaj, 

ten tekst opowiada się za konwersją pojazdu elektrycznego tylko jako drugi pojazd. Chociaż 

akumulatory litowo-jonowe znacznie zwiększą Twój zasięg i są ludzie, którzy podróżują przez kraj 

pojazdami elektrycznymi, nie jest to jeszcze najlepszy sposób na masową podróż w tym czasie. Ale jaki 

jest jego zasięg? Rząd federalny informuje, że średni dzienny dystans podróży dojeżdżających do pracy 

we wszystkich rodzajach transportu pojazdów (samochód, ciężarówka, autobus) wynosi 10 mil, a liczba 

ta nie zmieniła się znacząco w ciągu 20 lat gromadzenia danych. Wcześniejsze badanie wykazało, że 98 

procent wszystkich podróży samochodem odbywa się poniżej 50 mil dziennie; większość ludzi jeździ 

lokalnie i odbywa tylko kilka długich podróży. Podróże na odległość 100 mil i dłuższe stanowią tylko 17 

procent wszystkich mil. Własne ankiety General Motors z wczesnych lat 90-tych (pobrane z próby 

kierowców w Bostonie, Los Angeles i Houston) wskazały:  

* Większość ludzi nie jeździ zbyt daleko.  

* Ponad 40 procent wszystkich podróży było krótszych niż 5 mil.  

* Tylko 8 procent wszystkich podróży było dłuższych niż 25 mil.  

* Prawie 85 procent kierowców przejeżdżało mniej niż 75 mil dziennie.  

Praktycznie każdy z dzisiejszych 120-woltowych konwersji pojazdów elektrycznych przebiega 75 mil 

przy użyciu łatwo dostępnych, gotowych komponentów - jeśli utrzymasz wagę poniżej 3000 funtów. 

Oznacza to, że pojazd elektryczny może zaspokoić ponad 85 procent średnich potrzeb. Jeśli dojeżdżasz 

do pracy - miejsca, które prawdopodobnie ma dostępne gniazdko elektryczne - możesz prawie podwoić 

swój zasięg, ładując w godzinach pracy. Dodatkowo, jeśli zasięg jest naprawdę ważny, zoptymalizuj do 

tego swój pojazd elektryczny. To takie proste.  

Mit 3: Pojazdy elektryczne nie są wygodne 

Mit, że samochody elektryczne nie są skuteczne jako prawdziwy środek transportu lub że nie są 

wygodne, jest naprawdę głupim mitem / plotką. Firmy samochodowe i inne narzekały, że w całym kraju 

nie ma wystarczającej infrastruktury do ładowania lub że nie można naładować samochodu w 

dowolnym miejscu, jak w przypadku tankowania samochodu. Popularne pytanie brzmi: „Załóżmy, że 

prowadzisz samochód i nie ma Cię w pobliżu domu, aby naładować akumulatory, lub zabrakło Ci prądu; 

co robisz?" Cóż, moją ulubioną odpowiedzią jest: „Zrobiłbym to samo, co zrobiłbym, gdybym się 

skończył - zadzwoń do AAA lub lawety”. W rzeczywistości pojazdy elektryczne są niezwykle wygodne. 



Ładowanie jest tak wygodne, jak najbliższe gniazdko elektryczne, zwłaszcza w samochodach 

przystosowanych do konwersji korzystających z gniazdek 100 V. Oto kilka innych powodów:  

* Prąd można dostać wszędzie tam, gdzie można dostać benzynę - nie ma stacji benzynowych bez 

prądu.  

* Elektryczność można uzyskać z wielu innych miejsc - w Stanach Zjednoczonych jest niewiele domów 

i praktycznie nie ma firm bez prądu. Wszystko to jest potencjalnym źródłem doładowania pojazdu 

elektrycznego.  

* Z biegiem czasu, w miarę rozpowszechniania się pojazdów elektrycznych i samochodów 

hybrydowych typu plug-in, dostawcy paliw zwiększą infrastrukturę stacji ładowania i wszyscy będziemy 

zachwyceni ceną w porównaniu z galonem gazu.  

* Jeśli chodzi o utknięcie w szczerym polu, poza długimi podróżami po zachodnich pustyniach Stanów 

Zjednoczonych (a nawet te szybko się zapełniają), jest tylko kilka miejsc, w których możesz przejechać 

75 mil bez zobaczenia gniazdka elektrycznego w sąsiadujące Stany Zjednoczone. W Europie i Japonii 

takich miejsc nie ma.  

* Możliwość ładowania w dowolnym miejscu to ogromna zaleta pojazdu elektrycznego. Bez wątpienia 

to zaleta, gdy pojazd elektryczny jest zaparkowany w garażu, na parkingu samochodowym lub na 

podjeździe. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu i możesz wymyślić sposób ładowania, to jest jeszcze lepszy 

pomysł: bardzo proste urządzenie może zostać skonfigurowane, aby zasygnalizować Ci, że ktoś 

kiedykolwiek spróbuje ukraść Twój samochód.  

* O ile wygodniejsze mogłyby być pojazdy elektryczne? W cywilizowanym świecie jest bardzo niewiele 

miejsc, w których nie można się naładować w mgnieniu oka, a Twoim jedynym innym zmartwieniem 

jest dodawanie wody od czasu do czasu. Energia elektryczna istnieje praktycznie wszędzie; musisz tylko 

dowiedzieć się, jak to wykorzystać. Jeśli Twój pojazd elektryczny ma wbudowaną ładowarkę, 

przedłużacz i wtyczki, nie jest to trudniejsze niż pójście do domu sąsiada, aby pożyczyć filiżankę cukru. 

Z wyjątkiem, oczywiście, w tym przypadku prawdopodobnie chcesz zostawić napiwek gotówkowy.  

Chociaż nie ma gniazdek elektrycznych przeznaczonych specjalnie do ładowania pojazdów 

elektrycznych, które są obecnie dogodnie zlokalizowane wszędzie, i chociaż bez wątpienia ładowanie 

pojazdu elektrycznego z kiosku 110 V lub 220 V jest niewątpliwie łatwiejsze i szybsze, powszechnie 

dostępne zasilanie elektryczne 120 V robi to. praca całkiem niezła. Gdy w przyszłości będzie więcej 

infrastruktury, ładowanie akumulatorów będzie jeszcze wygodniejsze. W przyszłości będziesz mógł 

ładować się szybciej z różnych opcji napięcia i prądu, mieć możliwość „szybkiego ładowania” poprzez 

zrzucanie jednego stosu akumulatorów do drugiego, a może nawet mieć jednolite zestawy 

akumulatorów, które zamieniasz i przypinasz na lokalnej „baterii” stacja ”w czasie nie dłuższym niż 

dzisiaj, aby zatankować samochód na stacji benzynowej. Tak jak obecnie jest używany w Twoim domu, 

prąd jest czysty, cichy, bezpieczny i pozostaje w gniazdku, dopóki go nie potrzebujesz.  

Mit 4: Pojazdy elektryczne są drogie 

Chociaż być może dotyczy to pojazdów elektrycznych, które są obecnie produkowane w niewielkich 

ilościach - a częściowo dotyczy to profesjonalnie wykonanych jednostek konwersji, to nie jest prawdą 

w przypadku samodzielnych konwersji pojazdów elektrycznych, których popiera ta książka. 

Rzeczywistość, jak widzieliśmy wcześniej w tym rozdziale, jest taka, że zakup pojazdów elektrycznych 

kosztuje tyle samo (nie wydasz na nie więcej, niż i tak zaplanowałbyś na drugi pojazd z silnikiem 

spalinowym), to samo utrzymanie i znacznie mniej na milę do działania. W dłuższej perspektywie 



przyszła produkcja masowa i ulepszenia technologiczne spowodują, że korzyści kosztowe będą jeszcze 

bardziej sprzyjać pojazdom elektrycznym.  

Wady 

Cóż, musiał być minus. Jeśli którykolwiek z poniższych czynników jest dla Ciebie ważny, możesz 

skorzystać z innej opcji. Dłuższe wycieczki, jak już wspomniano; pojazd elektryczny nie jest obecnie 

najlepszym wyborem do podróży transkontynentalnych lub ogólnie do długich podróży. Nie dlatego, 

że nie możesz tego zrobić. Alternatywne metody są po prostu wygodniejsze. Jak wspomniano, tekst 

ten opowiada się za wykorzystywaniem pojazdu elektrycznego do samodzielnej konwersji jako 

drugiego pojazdu. Kiedy musisz wybrać się na dłuższe wycieczki, skorzystaj z pierwszego pojazdu, weź 

samolot, pociąg lub autobus albo wynajmij pojazd 

Czas na zakup / budowę 

Bez względu na to, czy zdecydujesz się kupić, zbudować lub przerobić pojazd elektryczny, zajmie ci to 

trochę czasu, ale na pewno mniej niż kiedyś. Rozrasta się sieć dealerów nowych i używanych pojazdów 

elektrycznych oraz punktów konwersji. Jednak dostawa najwyższej klasy sterowników i silników 

wymaga czasu i spowolni proces konwersji. Chociaż wraz ze wzrostem popytu na te produkty wzrośnie 

również podaż, a czas potrzebny na zbudowanie tych produktów ulegnie skróceniu. Ale zaplanuj, że 

dotarcie do wybranego pojazdu elektrycznego zajmie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Odsprzedaż 

pojazdu elektrycznego (jeśli zdecydujesz się sprzedać swój samochód elektryczny) potrwa dłużej - z 

tego samego powodu. Chociaż istnieje rozsądnie gotowy rynek za pośrednictwem działu Electric Auto 

Association i krajowych biuletynów, nadal zajmie Ci to więcej czasu i będzie mniej wygodne niż udanie 

się do lokalnego dealera samochodowego.  

Remont 

Podręczne warsztaty naprawy pojazdów elektrycznych też jeszcze nie istnieją. Chociaż możliwość 

samodzielnego złożenia umożliwia szybką diagnozę wszelkich problemów, części zamienne mogą być 

oddalone o kilka dni, tygodni lub miesięcy - nawet za pośrednictwem przyspieszonych przewoźników. 

Możesz po prostu samodzielnie gromadzić części zamienne, ale czas na dokładne przemyślenie tej lub 

innej alternatywy naprawy jest przed podjęciem decyzji o pojeździe elektrycznym. 

Moc jest z tobą 

To, co dziś widzisz w pojazdach elektrycznych, to tylko wierzchołek góry lodowej. Gwarantujemy, że 

przyszłe ulepszenia sprawią, że będą szybsze, bardziej dystansowe i jeszcze bardziej wydajne. Istnieje 

pięć głównych powodów, dla których pojazdy elektryczne zawsze będą z nami w przyszłości. Jedynym, 

o którym wcześniej nie mówiono, jest zmiana technologiczna. Cała dostępna technologia została 

właśnie wyciśnięta z pojazdów z silnikami spalinowymi, a w przyszłości będą one jeszcze bardziej 

ograniczane pod względem ekologicznym. Uderzy to każdego kupującego prosto w portfel. Zyski 

przyrostowe nie przyjdą niedrogo. Żywotność silników spalinowych dobiega końca. Prawie wszystkie 

ulepszenia w spełnianiu dzisiejszych wyższych wymagań korporacyjnej średniej oszczędności paliwa 

(CAFE) zostały osiągnięte poprzez ulepszenie technologii elektronicznej. CAFE to średnie zużycie paliwa 

ważone sprzedażą, wyrażone w milach na galon (mpg), floty samochodów osobowych lub lekkich 

ciężarówek producenta o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 8500 funtów. lub mniej, 

wyprodukowane do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w dowolnym roku modelowym. Zużycie 

paliwa definiuje się jako średni przebieg przejechany przez samochód na galon benzyny (lub 

równoważną ilość innego paliwa), mierzony zgodnie z protokołem badań i oceny ustanowionym przez 

Agencję Ochrony Środowiska (EPA). CAFE wymaga, aby do 2020 roku wszystkie nowe budowane 



samochody miały oszczędność paliwa 35 mil na galon, zgodnie z zatwierdzeniem Kongresu Stanów 

Zjednoczonych. Ponieważ efektywność paliwowa pojazdu elektrycznego jest większa, najlepszym 

rozwiązaniem będzie zawsze pojazd elektryczny. Ponadto, gdy technologia akumulatorów litowych 

stanie się standardem, pojazdy elektryczne będą mogły pokonać odległość od 300 do 600 mil (w 

zależności od technologii). Bez wątpienia przyszłość pojazdów elektrycznych rysuje się w jasnych 

barwach, ponieważ najlepsze dopiero przed nami. 

Pojazdy elektryczne chronią środowisko i energię 

Oprócz faktu, że konsument jest konsekwentnie zainteresowany samochodem elektrycznym (pomimo 

popularnych doniesień firm samochodowych), pojawia się nowo rozpalona (nie zamierzona gra słów) 

ekscytacja w obu samochodach hybrydowych typu plug-in (które są bardziej elektryczne niż 

hybrydowe). ) i samochody elektryczne (Tesla, TH! NK City, RAV4, EV1). Oznacza to tylko wspaniałe 

rzeczy dla planety. W szczególności zero emisji z rury wydechowej i lepsza jakość powietrza w naszych 

głównych miastach metropolitalnych. A to oznacza znaczną redukcję całkowitego zużycia energii.  

Dlaczego pojazdy elektryczne chronią środowisko? 

Pojazdy elektryczne to pojazdy bezemisyjne (ZEV). Nie emitują toksycznych związków do naszej 

atmosfery. Nawet elektrownie wytwarzające energię dla pojazdów elektrycznych podlegają wyższemu 

standardowi (co oznacza niższy poziom toksycznej emisji) w porównaniu z emisjami związanymi z 

pojazdami benzynowymi. Z drugiej strony, wszystko, co wchodzi i wychodzi z pojazdu spalinowego, 

jest toksyczne i nadal jest klasyfikowane jako jedno z najmniej wydajnych urządzeń mechanicznych na 

świecie. O wiele gorsze od nieefektywnego i autodestrukcyjnego charakteru działania jest spuścizna 

problemów środowiskowych stwarzanych przez pojazdy z silnikami spalinowymi, pomnożone przez 

setki milionów / miliardy pojazdów. Do największych z tych problemów należą:  

• Uzależnienie od obcej ropy (zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa narodowego)  

• Efekt cieplarniany (ogrzewanie atmosferyczne)  

• Toksyczne zanieczyszczenie powietrza 

• Marnowane ciepło generowane przez jego nieefektywność 

Chroń środowisko i zaoszczędź trochę pieniędzy! 

Ponieważ pojazdy elektryczne zużywają mniej energii niż pojazdy benzynowe, ich wpływ na środowisko 

jest znacznie mniejszy niż pojazdy zasilane paliwami kopalnymi. Ponieważ pojazdy elektryczne są 

bardziej wydajne niż pojazdy benzynowe, ich eksploatacja jest niższa. Pojazdy elektryczne istnieją od 

ponad stu lat (wcześniej niż pojazdy z silnikami spalinowymi). Technologia kosmiczna, która je ulepsza, 

istnieje od dziesięcioleci. Niewątpliwie pojazdy elektryczne będą de facto wybieranym środkiem 

transportu na nadchodzące lata, jeśli życie na naszej planecie ma nadal istnieć w nowoczesnej formie 

z udogodnieniami, na które dziś liczymy. W przeciwieństwie do problemów stwarzanych przez pojazdy 

z silnikami spalinowymi, pojazdy elektryczne:  

• Używaj energii elektrycznej (obecnie energia elektryczna pochodzi głównie z węgla).  

• Czy pojazdy są bezemisyjne; nie emitują żadnych zanieczyszczeń.  

• Wytwarzają niewiele toksycznych odpadów (akumulatory kwasowo-ołowiowe w 98% nadają się do 

recyklingu).  



• Nie wymagają toksycznych płynów wejściowych, takich jak woda i płyn do mycia (tylko sporadyczne 

podlewanie akumulatorów, jeśli wybierzesz tańsze akumulatory kwasowo-ołowiowe)  

• Są bardzo wydajne (silniki i sterowniki 90 procent, akumulatory 75 do 80 procent).  

• Korzystaj z energii elektrycznej (rynek sprzedaży energii elektrycznej).  

Nawet przewaga kosztowa odnosi się do pojazdu elektrycznego, ponieważ pojazd elektryczny 

przekształca około 70 procent energii ładowania w energię silnika, podczas gdy typowy pojazd zasilany 

benzyną przekształca tylko około 20 procent energii w benzynie w energię silnika. Automatyczna 

skrzynia biegów stanowi kolejną znaczącą stratę, podobnie jak urządzenia pomocnicze, takie jak 

wspomaganie kierownicy i klimatyzacja. (W mieście klimatyzacja może zużywać 40 procent lub więcej 

dostępnej mocy). W przypadku konwersji 100 000 BTU (1 therm) 5 29,3 kWh 5 39,3 KM / h (koni 

mechanicznych na godzinę). Tak więc za tę samą cenę masz 47 KM / h dla pojazdu elektrycznego i 21 

KM / h dla pojazdu zasilanego benzyną kalifornijską. W rzeczywistości możesz mieć RAV4-EV kosztujący 

0,04 USD za milę i RAV4 zasilany benzyną kosztujący 0,16 USD za milę tylko za paliwo.  

Pojazdy oszczędzające paliwo 

Firmy samochodowe starają się obecnie opracowywać lub dostarczać samochody bardziej oszczędne. 

Rynek ich potrzebuje, duże organizacje zareagowały na rynek, a koncerny samochodowe, które dobrze 

sobie radzą (Toyota i Honda) produkują samochody o niskim zużyciu paliwa i samochody hybrydowe. 

Obecnie Ford, GM i inne koncerny samochodowe również produkują lub rozwijają tego typu 

samochody. Tego można się spodziewać w biznesie. Wiele powiedziano o stworzeniu nowego typu 

samochodu, który może uzyskać 35 mpg. W innych krajach, gdzie paliwo jest bardzo drogie, takie 

samochody już istnieją. Samochody są znacznie mniejsze i mają mniejsze silniki. Nie zostało 

powiedziane, w jakim stopniu kierowcy kontrolują zasięg tych pojazdów. W krajach, w których paliwo 

jest drogie, kierowcy jeżdżą z mniejszą prędkością. Jazda dwa razy szybciej wymaga czterokrotnie 

większej energii, aby pokonać straty aerodynamiczne. Aby przyspieszyć od 50 mil na godzinę do 100 

mil na godzinę, zużycie paliwa lub energii elektrycznej wzrasta prawie ośmiokrotnie. (Ponieważ 

docierasz tam w połowie czasu, całkowita zużyta energia wzrasta czterokrotnie). To prawa stopa 

kierowcy bardziej niż cokolwiek innego kontroluje mpg lub mile / kWh dla konkretnego pojazdu. Nawet 

jeśli nie masz samochodu elektrycznego, planujesz przeróbkę samochodu lub planujesz zakup 

samochodu hybrydowego, jedną rzeczą, którą możesz odnieść z tej książki, jest to, że bardziej wydajna 

jazda zmniejszy Twój ślad węglowy.  

Więc kto jest winny? 

Nikt i wszyscy. Wypowiedź dr Żywago o tym, że „jeden Rosjanin wyrywa drewno z płotu, by ogrzać 

rodzinę zimą, jest żałosny, milion Rosjan robiących to samo to katastrofa” odnosi się równie dobrze do 

nas wszystkich i naszych pojazdów z silnikami spalinowymi. Stosowane łącznie, dziedzictwo silnika 

spalinowego to efekt cieplarniany, zależność od obcych olejów i zanieczyszczenie. Określmy zwięźle 

problem i jego rozwiązanie.  

Transport w Stanach Zjednoczonych zależy od ropy 

Chociaż wykorzystywane są niewielkie ilości gazu ziemnego i energii elektrycznej, sektor transportu w 

Stanach Zjednoczonych jest prawie całkowicie zależny od ropy naftowej. Krótkie spojrzenie na kilka 

wykresów pokaże fakty. Nie potrzeba naukowca zajmującego się rakietami, aby zrozumieć, że ta 

sytuacja jest dla nas problemem zarówno strategicznym, jak i ekonomicznym. Czterdzieści procent 

naszej energii pochodzi z ropy naftowej, 23 procent z węgla i 23 procent z gazu ziemnego. Pozostałe 

14 procent pochodzi z energii jądrowej, hydroenergetyki i odnawialnych źródeł energii. Jak stwierdził 



Bob Brant: „Cała nasza gospodarka jest oczywiście zależna od ropy”. Stany Zjednoczone konsumują 

dziennie 20,8 mln baryłek ropy, z czego 9 mln to gaz. Samochody są największym pojedynczym 

konsumentem ropy naftowej, zużywają 40%, a także są źródłem 20% krajowej emisji gazów 

cieplarnianych. Stany Zjednoczone mają około 22 miliardy baryłek rezerw ropy naftowej, zużywając 

około 7,6 miliarda baryłek rocznie. Problemy związane z podażą ropy to niestabilne ceny ropy, rosnący 

popyt światowy i krajowy oraz spadająca produkcja krajowa. Chociaż to nasza własna wina, że 

pozwoliliśmy na to, podwyżki cen Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) miały 

katastrofalny wpływ na naszą gospodarkę, nasz system transportowy i standard życia. Arabski kryzys 

naftowy 1973 roku i kolejne nie były przyjemnymi doświadczeniami. Po każdym kryzysie Stany 

Zjednoczone deklarowały, że będą mniej zależne od zagranicznych producentów ropy, ale stało się 

dokładnie odwrotnie.  

Rosnące długoterminowe koszty ropy 

W ziemi na całym świecie jest ustalona ilość ropy naftowej / oleju i nie będzie jej już więcej. W pewnym 

momencie zabraknie nam oleju. Zanim to się stanie, będzie drogie. Jak doszliśmy do tej sytuacji? Dzisiaj 

przekroczyliśmy już tę kwotę. Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jakie będą ceny paliw latem 

lub w przyszłym roku i czy będzie niedobór lub obfitość dostaw. Wszyscy zgadzają się, że to zła sytuacja. 

Musimy podjąć konkretne kroki, aby rozwiązać problem. Ponieważ nikt z nas nie ma luksusu rezygnacji 

z pójścia do pracy, pojawi się wiele kreatywnych rozwiązań „obejścia”, gdyby benzyna nagle kosztowała 

4,50 dolara za galon w Stanach Zjednoczonych lub cena za baryłkę ropy przekroczyłaby 150 dolarów - 

na przykład , pojazdy elektryczne.  

Jak mogą pomóc pojazdy elektryczne 

Utrzymanie rygorystycznych poziomów emisji toksycznego zanieczyszczenia powietrza wraz z 

dostosowywaniem się do coraz wyższych wymaganych przez korporację średnich poziomów 

oszczędności paliwa stanowi ogromne obciążenie dla technologii pojazdów z silnikami spalinowymi i 

dla Twojego portfela. Producenci samochodów muszą pracować w godzinach nadliczbowych swoich 

pracowników technicznych, aby osiągnąć te wyczyny, a koszty zostaną przeniesione na nowego 

nabywcę. Sprzęt do kontroli zanieczyszczeń to problem, który każdy właściciel pojazdu z silnikiem 

spalinowym musi co roku przeglądać: kontrole smogu, certyfikaty emisji, wymienione zawory, pompy, 

filtry i części - wszystkie dodatkowe koszty posiadania i niedogodności. W jaki sposób pojazdy 

elektryczne mogą zmniejszyć toksyczne emisje zanieczyszczeń powietrza? Łatwy. Wszystkie pojazdy 

elektryczne są z definicji pojazdami o zerowej emisji (ZEV): nic nie emitują. Właśnie dlatego Kalifornia 

i inne stany nakazały pojazdom elektrycznym rozwiązywanie problemów związanych z 

zanieczyszczeniem powietrza. Cytując Quanlu Wanga, Marka A. DeLuchiego i Dana Sperlinga, którzy 

dogłębnie przestudiowali ten temat: „Jednoznacznym wnioskiem tego artykułu jest to, że w Kalifornii 

i Stanach Zjednoczonych zastąpienie pojazdów elektrycznych pojazdami benzynowymi radykalnie 

zmniejszy emisję dwutlenku węgla , węglowodory i, w mniejszym stopniu, emisje tlenków azotu ”. 

Wcześniejsze uwagi dotyczące emisji z elektrowni związanych z produkcją energii elektrycznej do 

użytku w pojazdach elektrycznych odnoszą się w równym stopniu do zanieczyszczenia powietrza, jak 

do produkcji gazów cieplarnianych. Ponadto przeniesienie obciążenia na elektrownie węglowe do 

produkcji energii elektrycznej z pojazdów elektrycznych ma następujące skutki:  

• Skupia się na „skruberze” komina i innych obowiązkowych elementach sterujących w miejscach 

stacjonarnych, które są znacznie bardziej kontrolowane niż rury wydechowe pojazdów z silnikiem 

spalinowym.  

• Przenosi emisje samochodowe z zatłoczonych i zaludnionych obszarów do oddalonych, mniej 

zaludnionych obszarów, gdzie znajduje się wiele elektrowni węglowych.  



• Przesuwa emisje samochodowe do pory nocnej (kiedy większość pojazdów elektrycznych będzie 

ładowanych), kiedy mniej ludzi będzie narażonych na działanie promieni słonecznych, a emisje będą 

mniej podatne na reakcję w atmosferze ze światłem słonecznym, wytwarzając smog i inne 

zanieczyszczenia będące produktami ubocznymi.  

Pojazdy elektryczne nie generują żadnych emisji i zmniejszają naszą zależność od importowanych 

olejów. Szczerze mówiąc, dopóki nie pojawi się dziś na drogach znaczna liczba samochodów 

elektrycznych (setki tysięcy do milionów), nie mają one wpływu na emisje z elektrowni.  

Zanieczyszczenie toksycznymi odpadami stałymi 

Prawie wszystko, co wchodzi i wychodzi z silnika spalinowego, jest toksyczne. Oprócz emisji gazów 

cieplarnianych i toksycznych zanieczyszczeń powietrza z silnika spalinowego, należy wziąć pod uwagę 

odpady płynne (wycieki paliwa, olej, płyn niezamarzający, smary itp.) Oraz odpady stałe (filtry olejowo-

powietrzno-paliwowe, tłumiki, katalizatory, emisje części układu sterowania, chłodnice, pompy, 

świece zapłonowe itp.) produkty uboczne. Nie wróży to dobrze naszemu środowisku, naszym 

wysypiskom ani czegokolwiek innemu - zwłaszcza, gdy zostanie pomnożone przez setki milionów 

pojazdów. W czym może pomóc pojazd elektryczny? Jedynymi odpadami z pojazdu elektrycznego są 

jego akumulatory. Na przykład akumulatory kwasowo-ołowiowe - powszechnie dostępne obecnie - w 

99,99% nadają się do recyklingu. Przy przetwarzaniu wielu ton dziennie bierze się pod uwagę prawie 

każdą uncję. Oznacza to, że 99,99 procent wszystkich takich baterii i produktów, które do nich trafiają 

(kwas siarkowy, ołów, a nawet plastik z ich obudów) można odzyskać. 

Zanieczyszczenie toksycznymi płynami wejściowymi 

Pamiętaj, że prawie wszystko, co wchodzi i wychodzi z silnika spalinowego, jest toksyczne. Paliwo i olej, 

które wlewasz do silnika spalinowego, opary paliwa przy pompie (i te związane z wydobyciem, 

rafinacją, transportem i przechowywaniem paliwa) oraz płyn niezamarzający, który używasz w jego 

układzie chłodzenia, są toksyczne i / lub rakotwórcze, jak wskaże szybkie badanie etykiet pompy i 

pojemnika. Po stronie produkcji, spalając węgiel, ropę, gaz lub jakiekolwiek paliwo kopalne, stwarzasz 

więcej problemów ze względu na ilość dwutlenku węgla lub rodzaj innych toksycznych emisji. 

Wszystko, co wlejesz do silnika spalinowego, jest toksyczne, ale niektóre chemikalia są szczególnie 

nieprzyjemne. Oprócz ponad 200 związków znajdujących się na początkowej liście substancji 

niebezpiecznych, poprawki do ustawy o czystym powietrzu z 1990 r. Mówiły: 

„… Badanie powinno skupić się na tych kategoriach emisji, które stanowią największe zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego lub co do których pozostają znaczące niepewności, w tym emisje benzenu, 

formaldehydu i 1,3-butadienu”. Zanieczyszczanie środowiska, jak w przypadku katastrofy wycieku ropy 

naftowej Exxon Valdez w latach 90. to jedno. Innym jest zatruwanie własnej wody pitnej. Te olbrzymie 

dziury w ziemi w pobliżu pobliskich stacji benzynowych na całym świecie (ponieważ spieszą się, aby 

dostosować się do przepisów federalnych dotyczących dopuszczalnych poziomów wycieku ze 

zbiorników benzyny) stanowią punkt wyjścia. Podobnie przypomina miliony butelek wody pitnej 

Perrier, w której występowały tylko niewielkie poziomy zanieczyszczenia benzenem. W czym może 

pomóc pojazd elektryczny? Jedyną substancją, którą od czasu do czasu wlewasz do pojazdu 

elektrycznego, jest woda (najlepiej destylowana). 

Ciepło odpadowe z powodu nieefektywności 

Chociaż jego obecna forma reprezentuje największą jak dotąd ewolucję, silnik spalinowy napędzany 

benzyną zaliczany jest do najmniej wydajnych urządzeń mechanicznych na naszej planecie. Sprawność 

silnika spalinowego zbliża się do 20 procent. Sprawność silnika prądu stałego Advance wynosi od 80 do 



90 procent, czasami jest niższa. W pojazdach benzynowych tylko 20% energii spalania staje się energią 

mechaniczną; reszta zostaje utracona w układzie silnika. Z 20 procent energii mechanicznej: 

• Jedna trzecia pokonuje opór aerodynamiczny (energia kończy się jako ciepło w powietrzu). 

• Jedna trzecia pokonuje tarcie toczne (energia kończy się jako rozgrzane opony). 

• Przyspieszenie jedną trzecią mocy (energia kończy się w postaci ciepła w hamulcach). 

W przeciwieństwie do setek ruchomych części silnika spalinowego, silnik elektryczny ma tylko jedną. 

Dlatego są tak wydajne. Dzisiejsza sprawność silnika elektrycznego wynosi zazwyczaj 90 procent lub 

więcej. To samo dotyczy dzisiejszych kontrolerów półprzewodnikowych (bez ruchomych części), a 

dzisiejsze akumulatory kwasowo-ołowiowe mają 75 procent lub więcej. Połącz te wszystkie elementy 

i uzyskaj sprawność pojazdu elektrycznego o wiele większą niż cokolwiek, co jest możliwe w przypadku 

pojazdu z silnikiem spalinowym. 

 

Podsumowanie 

Posiadanie pojazdu elektrycznego to najlepszy pierwszy krok, jaki możesz zrobić, aby uratować planetę. 

Ale wciąż możesz zrobić więcej. Odrób swoją pracę domową. Napisz do senatora lub kongresmena. 

Wyraź swoją opinię. Zaangażuj się w problemy. Ale nie zadowalaj się odpowiedzią, która mówi, że 

będziemy ją studiować i skontaktujemy się z Tobą. Skup się tylko na działaniu - kto i co zrobi, kiedy i 

dlaczego. Zostawiam wam ponowne przedstawienie problemu, możliwe ramy rozwiązania i 

dodatkowe źródło do przemyślenia. 

Dziedzictwo silnika spalinowego jest problemami środowiskowymi Technologia silnika spalinowego i 

paliwo powinny być wyceniane tak, aby odzwierciedlały ich prawdziwy koszt społeczny, a nie tylko 

koszt ekonomiczny, ze względu na problemy środowiskowe, jakie stwarza: 

• Nasza zależność od zagranicznej ropy i związany z tym problem z bezpieczeństwem 

• Problem szklarni 

• Problemy jakości powietrza w naszych miastach 

• Problem z odpadami toksycznymi 

• Problem z toksycznymi płynami wejściowymi 



• Problem nieefektywności 

Koszt naszej benzyny powinien odzwierciedlać nasze koszty obrony zagranicznych pól naftowych, 

odwrócenia efektu cieplarnianego i rozwiązania problemów z jakością powietrza. Co najważniejsze, 

koszt naszej benzyny powinien obejmować znaczne fundusze na badania w zakresie wytwarzania 

energii słonecznej (i innych źródeł odnawialnych) oraz technologii pojazdów elektrycznych - dwóch 

najbardziej korzystnych dla środowiska i obiecujących pod względem technologicznym prezentów, 

jakie możemy dać naszym przyszłym pokoleniom. 

Proaktywne rozwiązanie 

Ludzie mieszkający w Stanach Zjednoczonych mieli ogromne szczęście w historii większości naszych 

narodów. Jednak teraz, bardziej niż kiedykolwiek, mamy problemy z czystym powietrzem, naszymi 

zasobami naturalnymi, niestabilnymi rządami, kosztownymi kosztami energii oraz mając wygodny i 

prawdziwy standard życia, który nie ma drugiego miejsca na świecie. Ale nic nie gwarantuje, że przyszłe 

pokolenia będą miały takie samo pierworództwo. W rzeczywistości, jeśli złożymy ręce za plecami i 

odejdziemy od dzisiejszych problemów środowiskowych, gwarantujemy, że nasze dzieci i dzieci nie 

będą cieszyć się takim samym standardem życia, jak my. Dla dobra naszych dzieci nie możemy odejść, 

musimy coś zrobić. Musimy od razu zaatakować problem, wyciągnąć go za korzenie i zastąpić 

rozwiązaniem. Rysunek 2-5 sugeruje możliwe podejście. Musimy przyjrzeć się oczekiwanym wynikom 

w połowie XXI wieku i pracować wstecz - zarówno po stronie podaży, jak i popytu - aby zobaczyć, co 

musimy zacząć robić dzisiaj. Oczywiście nadszedł czas na radykalną zmianę, ale wszyscy musimy tego 

chcieć i pracować nad tym, aby to się stało. Nikt nie może zostać zraniony przez zmianę, jeśli stanie się 

częścią zmiany. Producenci samochodów mogą produkować bardziej wydajne pojazdy. Dostawcy 

mogą dostarczyć nowe części zamiast starych. Przemysł petrochemiczny może zmienić swój skład, aby 

dostarczać mniej ropy naftowej i gazu, a więcej jako surowiec używany do produkcji pojazdów, domów, 

dróg i milionów innych przydatnych produktów. Na długo przed tym, zanim zdarzy się którakolwiek z 

tych rzeczy, możesz zrobić swoją część, budując własny pojazd elektryczny. Dzisiaj! 

 

 



Historia pojazdów elektrycznych 

Jak na ironię, pojazdy elektryczne były dostępne przed pojazdami z silnikami spalinowymi, a także będą 

po nich. Te dwa typy pojazdów będą przez jakiś czas współistnieć. Poznasz historię pojazdów 

elektrycznych, siły, które ukształtowały ich upadek, trendy, które wymusiły ich odrodzenie oraz 

ogromną pozytywną rolę, jaka czeka ich w przyszłości. Podczas gdy nowoczesna technologia uczyniła 

pojazdy elektryczne lepszymi, jest bardzo niewiele nowości w technologii pojazdów elektrycznych. 

Dzisiejsze komponenty EV byłyby natychmiast rozpoznawalne w tych, które przemierzały nasze ulice 

sto lat temu. Jako potencjalny konstruktor lub konwerter pojazdów elektrycznych powinieneś być 

szczęśliwy, wiedząc, że mają długą i wyróżniającą się spuściznę - możesz nawet zdobyć kilka 

przydatnych pomysłów na budowę, patrząc na najwcześniejsze zabytkowe pojazdy elektryczne w 

muzeum motoryzacyjnym. Zanim przejdziemy do obszaru, w którym pojazdy elektryczne będą 

brzmiały jak coś nowego, przyjrzyjmy się pokrótce kilku podstawowym faktom historycznym na temat 

pojazdów elektrycznych: 

• Silnik elektryczny pojawił się przed silnikiem spalinowym. 

• Pojazdy elektryczne istnieją od połowy XIX wieku, były produkowane w dużych ilościach pod koniec 

XIX i na początku XX wieku, a ich liczba spadła dopiero wraz z pojawieniem się i łatwą dostępnością 

taniej benzyny. 

• Mimo to, odgałęzienia pojazdów elektrycznych - autobusy szynowe, trolejbusy, metro i pociągi - 

nadal służą w transporcie masowym aż do dnia dzisiejszego ze względu na ich większą niezawodność i 

wydajność. 

Jednym z największych osiągnięć transportu elektrycznego, jest to, że większość metra i pociągów 

Metropolitan Transportation Authority (MTA) jest zasilana energią elektryczną. Pociągi w MTA są 

napędzane silnikiem Diesla. Ponadto każdego roku, MTA coraz bardziej przechodziło od sprężonego 

gazu ziemnego do hybrydowo-elektrycznych autobusów tranzytowych. Chociaż nie są w 100% 

elektryczne, dowodzi to, że napęd elektryczny jest czystszy i bardziej oszczędny niż tylko paliwo 

alternatywne. Połączenie akumulatora i silnika elektrycznego zapożyczone z pojazdów elektrycznych 

ery „nowości” do 1915 r. i stosowane jako rozrusznik do silników spalinowych było przyczyną wielkiego 

wzrostu popularności pojazdów z silnikiem spalinowym. Układy rozruszników zastosowane we 

wszystkich dzisiejszych pojazdach z silnikami spalinowymi są praktycznie niezmienione w stosunku do 

oryginalnej koncepcji z początku lat 20. XX wieku. Pojazdy elektryczne na baterie są również niezwykle 

popularne w niektórych zastosowaniach o ograniczonym zasięgu. Wózki widłowe są pojazdami 

elektrycznymi na baterie (BEV) od początku XX wieku, a elektryczne wózki widłowe są nadal 

produkowane. Wózki golfowe BEV są dostępne od lat. Wózki golfowe doprowadziły do pojawienia się 

sąsiedzkich pojazdów elektrycznych (NEV) lub pojazdów o niskiej prędkości (LSV), które są ograniczone 

do 25 mil na godzinę, ale są legalne do użytku na drogach publicznych. Samochody NEV były oferowane 

głównie przez koncerny samochodowe pod koniec obowiązywania ceyfikatu CA Zero Emission Vehicle 

(ZEV). Od lipca 2006 r. w USA użytkowanych jest od 60 000 do 76 000 wolnoobrotowych pojazdów 

zasilanych akumulatorami, w porównaniu z około 56 000 w 2004 r. Według szacunków Electric Drive 

Transportation Association. Kilka tysięcy pojazdów zostało przekazanych przez firmy samochodowe, 

aby otrzymać kredyty ZEV za liczbę pojazdów elektrycznych wprowadzonych na drogi w 2003 r. Pod 

koniec lat 30. XX wieku przemysł samochodów elektrycznych całkowicie zniknął, a trakcja 

akumulatorowo-elektryczna została ograniczona do zastosowań niszowych. , takich jak niektóre 

pojazdy przemysłowe. Wynalezienie tranzystora punktowego w 1947 roku zapoczątkowało nową erę 

technologii BEV. W ciągu dekady Henney Coachworks połączył siły z National Union Electric Company, 

producentami akumulatorów Exide, aby wyprodukować pierwszy nowoczesny samochód elektryczny 



oparty na technologii tranzystorowej, Henney Kilowatt, produkowany w konfiguracjach 36-woltowych 

i 72-woltowych. Modele 72-woltowe osiągały prędkość maksymalną zbliżającą się do 96 km / h  i mogły 

podróżować prawie godzinę na jednym ładowaniu. Pomimo większej praktyczności Henney Kilowatt w 

porównaniu z poprzednimi samochodami elektrycznymi, był on zbyt drogi i produkcja została 

zakończona w 1961 roku. Mimo że Henney Kilowatt nigdy nie osiągnął wielkości produkcji masowej, 

ich tranzystorowa technologia elektryczna utorowała drogę nowoczesnym pojazdom elektrycznym. 

Oś czasu historii pojazdu 

Badanie historii pojazdów przypomina przyjrzenie się każdemu zjawisku ekonomicznemu. Dobrym 

przykładem są iPody. Pierwszy iPod był nowością; jedna setna wywołała silne pragnienie posiadania 

jednego. Po dziesiątej tysięcznej masz jeden; po jednej milionowej nowość przestała istnieć; a po 

stumilionowej są uważane za wszechobecne. To samo dotyczy pojazdów - przeszłe wydarzenia 

zmieniają klimat tła i wpływają na obecne potrzeby i potrzeby konsumentów. Innowacyjny Model T z 

1910 roku był przestarzały w latach dwudziestych. Wielkie cuda z płetwami lat pięćdziesiątych i 

samochody typu muscle car z lat sześćdziesiątych były anachronizmem w latach siedemdziesiątych XX 

wieku. Pojazd, który kiedyś był bardzo poszukiwany, jest teraz wyłącznie materiałem na złomowisko, 

ponieważ konsument chce i potrzebuje zmian. Pokazuje, że para przepłynęła jako źródło zasilania 

pojazdu, ale pojazdy elektryczne, dominujące na obszarach miejskich na przełomie XIX i XX wieku, 

ponownie wracają do łask, gdy większość krajów uprzemysłowionych na świecie zostaje 

„zurbanizowana”, ale paliwa ropopochodne stają się coraz droższe, a dostępność bardziej uzależniona 

politycznie. Prawie 100 „złotych lat” pojazdu z silnikiem spalinowym, który zalał wczesną ofertę parową 

i elektryczną falą tanich cen benzyny i oferował możliwość podróżowania tam, gdzie nie było gąsienic, 

spada. Należy jednak zauważyć, że ten trend rozwijał się wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku 

dziesięcioleci, szczególnie w latach 90-tych XX wieku, kiedy pojazdy elektryczne powstały w odpowiedzi 

na kalifornijski nakaz pojazdów o zerowej emisji, ale w większości zostały odzyskane i zniszczone przez 

producentów samochodów. kilka lat później. Chociaż jesteśmy u progu budowy pojazdów 

elektrycznych i hybryd typu plug-in, dopiero okaże się, jak te technologie odniosą skutek polityczny i 

na rynku. Krótkie spojrzenie na historię pojazdów elektrycznych pomaga zrozumieć, dlaczego pojazdy 

elektryczne pojawiły się, odeszły i wróciły. 

Oś czasu samochodów elektrycznych 

Najpierw pojawiły się silniki parowe, następnie elektryczne, a na końcu silniki spalinowe. Bliskość złóż 

węgla i żelaza na północnych szerokościach geograficznych krajów, które stały się znane jako kraje 

uprzemysłowione - Stany Zjednoczone, Europa / Anglia i Azja - praktyczny silnik parowy. Kwitnąca 

postindustrialna rewolucja, zapewniana przez silnik parowy, stworzyła klimat dla wynalazków 

elektrycznych. Urządzenia elektryczne umożliwiły silnik spalinowy. Pojazdy przez nie napędzane 

przeszły tę samą sekwencję rozwoju. 

Aż do 1915 roku 

Okres ten oznaczał przejście od ery „nowości” (większość osób postronnych była zdumiona, że te 

urządzenia faktycznie działały) do ery „praktycznej”, w której pierwsi nabywcy po prostu chcieli, aby 

pojazd przemieszczał się z jednego punktu do drugiego przy minimalnym wysiłku, a na koniec era 

„produkcji”. W erze produkcji, po tym, jak prawie 3000 producentów pojazdów pojawiło się i zniknęło, 

ci, którzy przeżyli, podzielili się na dwa obozy - te, które były w stanie osiągnąć zysk, zaspokajając 

niestandardowe potrzeby po wysokiej cenie rynkowej, i te, które oferowały standardowe rozwiązania 

za niską cenę rynkową. Oferty parowe i elektryczne zostały przytłoczone dominacją taniego oleju i 

benzyny i praktycznie zniknęły jako konkurenci dla pojazdów z silnikiem spalinowym po 1915 roku. 



Sapanie i dmuchanie 

To samo zjawisko, które powoduje gwizd rozgrzanego czajnika na kuchence, po odpowiednim 

zaprzęgnięciu powoduje uruchomienie silnika parowego. W cichych jak szept samochodach parowych 

nie ma „sapania i dmuchania” kojarzonego z lokomotywami parowymi, ale są one równie potężne funt 

za funt. Jednak nadal musisz podgrzać wodę, co oznacza spalenie czegoś, a jeśli nie będziesz stale 

monitorować ciśnienia pary w kotle, wszystko może wybuchnąć. Silnik parowy Jamesa Watta z 1765 r. 

- powszechnie uznawany za odpowiedzialny za rewolucję przemysłową - był tylko ulepszeniem 

maszyny Thomasa Newcomena z 1712 r., która z kolei została zbudowana na bardziej prymitywnych 

projektach z 1690 r. Denisa Papina, Christiana Huygensa i Roberta Boyle'a. oraz pierwszym patencie 

Thomasa Savery'ego w 1698 r. Technologia parowa została zastosowana w pierwszym pojeździe 

lądowym - traktorze Nicolasa Cugnota - w 1770 r., w parowcu Johna Fitcha w 1787 r. oraz w 

lokomotywie szynowej autorstwa Richarda Tevithicka w 1804 r. Podczas gdy Cugnot Ciągnik parowy 

jest daleki od samochodów Stanleya Steamera z początku XX wieku (usprawniona wersja tego 

ostatniego ustanowiła rekord prędkości na lądzie 122 mil na godzinę w 1906 roku), a jeszcze bardziej 

usunięta z wydajnych samochodów parowych Lear z kilku dziesięcioleci temu problemem z pojazdami 

parowymi pozostaje para. Woda potrzebuje dużo ciepła, aby stać się parą i zamarza w niskich 

temperaturach. Aby obejść te i podstawowe problemy związane z „czasem do rozruchu”, 

wprowadzono złożoność techniczną w postaci egzotycznych cieczy, które są odporne na powtarzające 

się parowanie i kondensację, oraz egzotycznych metali dla bardziej wyrafinowanych kotłów, zaworów, 

rurociągów i podgrzewaczy.  

Pojazdy parowe, popularne w ostatniej połowie XIX wieku, spadły na korzyść dwóch pozostałych typów 

pojazdów po wczesnym 1900. Pojazdy elektryczne cieszyły się szybkim wzrostem i popularnością do 

około 1910 roku, następnie powolnym spadkiem, aż do ich krótkiego odrodzenia w latach 90. Pojazdy 

napędzane silnikami spalinowymi przeszły obok pojazdów parowych i elektrycznych na początku XX 

wieku. Bardziej niż jakikolwiek inny czynnik, tanie i prawie nieograniczone ilości krajowej (a później 

zagranicznej) ropy naftowej, które utrzymywały ceny benzyny na poziomie od 10 do 20 centów za galon 

od 1900 do 1920 roku, tłumiły zainteresowanie alternatywami dla pojazdów z silnikiem spalinowym 

przez ponad 50 lat później (lata 70.). Na początku XX wieku pojazdy parowe bez wątpienia oferowały 

płynność, ciszę i przyspieszenie. Ale przystanki na wodę były zazwyczaj częstsze niż na ropę, a projekty 

parowców wymagały dodatkowej złożoności i długiej sekwencji uruchamiania. 

Podczas gdy 40 procent pojazdów sprzedanych w 1900 roku to pojazdy parowe (38 procent to pojazdy 

elektryczne), pojazdy elektryczne oferowały prostotę, niezawodność i łatwość obsługi, podczas gdy 

pojazdy benzynowe oferowały większy zasięg i oszczędność paliwa. W ten sposób parowce spadły, a 

dziś działają tylko nieliczne. Koło kręci się w kółko. 

Energia elektryczna jest wszędzie. W jednym miejscu oświetla fabrykę, w innym przekazuje 

wiadomość, a w trzecim napędza pojazd elektryczny. Energia elektryczna jest przenośna - można ją 

wytworzyć w niedrogich lokalizacjach i wygodnie przesłać setki mil tam, gdzie jest potrzebna. 

Akumulator ładowany energią elektryczną z wygodnego gniazdka ściennego może niezawodnie 

przewozić prąd potrzebny do uruchomienia samochodu w dowolnym miejscu lub do zasilania pojazdu 

elektrycznego. Kto wie (lub dba o to), że koła twojego pojazdu obracają się, ponieważ energia 

elektryczna była wytwarzana z wody obracającej koło turbiny połączonej z generatorem? Dzisiaj 

traktujemy elektryczność jako coś oczywistego i nieustannie opracowujemy dla niej nowe 

zastosowania, przede wszystkim ze względu na jej zalety - jest czysty, prosty, dostępny i niezawodny. 

Ale nasze nowoczesne dziedzictwo elektryczne zawdzięcza wiele pionierom. Alessandro Volta, 

opierając się na eksperymentach Luigiego Galvaniego w 1782 r., wynalazł baterię elektryczną - jego 

„stos woltaiczny” - w 1800 r. Joseph Henry, opierając się na eksperymentach Hansa Christiana Oersteda 



w 1819 r. I Andre Ampere w 1820 r., stworzył pierwszy prymityw silnik elektryczny na prąd stały (DC) 

,w 1830 r. Michael Faraday zademonstrował zasadę indukcji i pierwszy generator prądu stałego w 1831 

r. Technologia elektryczna zasilana z baterii została zastosowana w pierwszym pojeździe lądowym 

przez Thomasa Davenporta w 1834 r. na małej łodzi przez MH Jacobiego w 1834 r. oraz pierwszej 

lokomotywy zasilanej bateriami - pięciotonowej „Galvani” - Roberta Davidsona w 1838 r. Moses Fanner 

zaprezentował dwumiejscowy samochód elektryczny w 1847 r., a Charles Page pokazał w 1851, ale 

przełom w dziedzinie akumulatorów kwasowo-ołowiowych Gastona Plante z 1859 r. - ulepszony przez 

Camille Favre w 1881 r. I H. Tudora w 1890 r. - utorował drogę do szerszego wykorzystania pojazdów 

elektrycznych. Silnik indukcyjny prądu przemiennego (AC) Nikoli Tesli z 1882 r. i późniejsze patenty 

wielofazowe utorowały drogę dla infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej prądu przemiennego, 

której używamy obecnie. XIX -wieczna dystrybucja prądu stałego przez dynama była używana od 

dziesięciu lat. Dystrybucja zasilania AC rozpoczęła się od podpisania kontraktu na elektrownię Niagara 

Falls w 1896 roku dla George'a Westinghouse'a (patenty Nikoli Tesli) po krótkiej, ale intensywnej walce 

z siłami DC Thomasa Edisona. Do 1912 r., szczytowego roku produkcji wczesnej elektryki, 

zarejestrowano 34 000 samochodów. Przewodnik czytelnika po listach czasopism opowiada historię. 

Pół strony artykułów w czasopismach z lat 1890-1914 skurczyło się do jednej czwartej strony w latach 

1915-18 i zniknęło całkowicie w tomie 1925-28. Wczesny sukces pojazdów elektrycznych na obszarach 

miejskich był łatwy do zrozumienia. Większość dróg utwardzonych znajdowała się na obszarach 

miejskich; moc była wygodnie dostępna; odległości miejskie były krótkie; ograniczenia prędkości były 

niskie; a bezpieczeństwo, komfort i wygoda były głównymi kwestiami związanymi z zakupem. Cisza, 

łatwość prowadzenia i wysoka niezawodność sprawiły, że pojazdy elektryczne były naturalne w 

kontekście zamożnych miast, a zwłaszcza zamożnych kobiet. Clara Bryant Ford (pani Henry Ford) mogła 

mieć każdy samochód, jakiego zapragnęła, ale wybrała Detroit Electric, który jest teraz wystawiany w 

Henry Ford Museum, aby poruszać się po posiadłości Ford Park Lane i załatwiać sprawy. Pojazd 

elektryczny Thomasa Edisona z 1889 roku był platformą testową dla jego eksperymentów z 

akumulatorem niklowo-żelaznym. Później baterie niklowo-żelazne Edisona trafiły do Bailey Electric i 

wielu innych elektryków. Edison miał swój własny samochód elektryczny Studebaker i zarówno on, jak 

i Henry Ford mocno wspierali pojazdy elektryczne. Pewnego razu ci dwaj planowali wypuścić lekki 

samochód elektryczny za 750 dolarów, który miał nosić nazwę Edison-Ford. Pojazdy elektryczne 

zdominowały również komercyjne floty dostawcze w obszarach miejskich na całym świecie. Domy 

towarowe, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i taksówki w 

Nowym Jorku, Chicago, Londynie, Paryżu i Berlinie wykorzystywały tysiące pojazdów elektrycznych. 

Wysoka niezawodność (99 procent dostępności w ciągu 300 dni roboczych) i niskie koszty utrzymania 

charakteryzowały komercyjne pojazdy elektryczne i uczyniły je ulubionymi we flocie. W dziale 

wydajności EV, typowe 2500 funtów. samochody jechały od 20 do 30 mil na godzinę i przejechały od 

50 do 60 mil na jednym ładowaniu akumulatora. Półtonowe ciężarówki poruszały się z prędkością od 

10 do 15 mil na godzinę i miały zasięg od 40 do 50 mil. Dziesięciotonowe ciężarówki jechały z 5 do 10 

mil na godzinę i miały zasięg od 30 do 40 mil. Pojazd elektryczny ustanowił pierwszy rekord prędkości 

na lądzie. Camille Jenatzy „Jamais Contente” (opływowy pojazd napędzany dwoma 12-konnymi 

silnikami elektrycznymi na wąskich 25-calowych oponach) osiągnął prędkość 66 mil na godzinę w 

kwietniu 1899 r. - rekord, który trwał trzy lata, dopóki nie pobił go „Torpedo Baker Electric” w 1902 r. 

z prędkością 78 mph, a później przez "Torpedo Kid"w 1904 r. z prędkością 104 mph. W 1900 roku 

francuski B.G.S. Samochód elektryczny firmy ustanowił światowy rekord odległości elektrycznej 

wynoszący 180 mil na jednym ładowaniu. Wersja A1915 samochodu Clary Ford, Detroit Electric 

zasilana 5,5-konnym silnikiem prądu stałego o napięciu 72 V, po ponownym przetestowaniu 60 lat 

później (z nowymi akumulatorami) przez magazyn Machine Design Magazine, nadal osiągała prędkość 

25 mil na godzinę i zasięg 80 mil. Magazyn nadal polecał go jako „najlepszy zakup”, co dowodzi, że 

możemy rutynowo oczekiwać długiej żywotności maszyn elektrycznych. Podczas gdy samochody 



elektryczne były powszechnym widokiem do połowy 1910 roku, a komercyjne i przemysłowe pojazdy 

elektryczne cieszyły się ciągłym wzrostem i sukcesami do dnia dzisiejszego, tania ropa w połączeniu z 

brakiem elektryfikacji obszarów wiejskich zapewniła zwycięstwo pojazdom z silnikiem spalinowym. Jak 

na ironię, to właśnie silnik i akumulator pojazdu elektrycznego przystosowane jako rozrusznik 

elektryczny do pojazdów z silnikiem spalinowym przez Charlesa Ketteringa w 1912 r. doprowadziły do 

miażdżącego coup de grace wczesnym samochodom elektrycznym.  

Z popiołu w popiół, z prochu w pył 

Historia pojazdu spalinowego jest nierozerwalnie związana z historią samego oleju, ale wzrost 

popularności silnika spalinowego wynikał bardziej z wielkiej ekonomicznej korzyści oleju, niż z 

technicznych wad silnika spalinowego. Dziś w znacznym stopniu ze Stanami Zjednoczonymi i innymi 

krajami uprzemysłowionymi , zależne od oleju zagranicznego, strategiczna niedogodność ekonomiczna 

oleju w połączeniu z niekorzystnym wpływem silnika spalinowego na środowisko stworzyły mocne 

argumenty przemawiające za alternatywnymi rozwiązaniami. Przyjrzyjmy się, jak powstała ta sytuacja. 

Oleje zwierzęce były używane od wieków do zapewniania oświetlenia. Oleje skalne (tak zwane, aby 

wskazać, że pochodzą bezpośrednio z ziemi) były postrzegane w latach pięćdziesiątych XIX wieku tylko 

jako lepsza alternatywa dla oświetlenia i smarowania w nadchodzącej epoce mechanicznej. Wcześniej 

badacze odkryli, że wysokiej jakości olej do rozświetlania, nafta, może być wydobywany z węgla lub 

ropy naftowej. Węgiel występował w dużych ilościach. Pozostało tylko odkryć istotne źródło ropy 

naftowej / ropy naftowej. Odkrycie ropy naftowej w zachodniej Pensylwanii przez Edwina Drake'a w 

1859 roku było iskrą, która zapoczątkowała rewolucję naftową. Niemal z dnia na dzień boom na ropę 

w Pensylwanii, wraz z jej produktami ubocznymi eksportowanymi na cały świat, stał się niezwykle 

ważny dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Obietnica bajecznego bogactwa dała impuls, który 

przyciągnął do tego poszukiwania najlepsze umysły biznesowe tamtych czasów. Wkrótce biznes 

naftowy, zdominowany przez nafty, został opanowany przez światowe monopole John Rockefeller's 

Standard Oil (produkcja / dystrybucja z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych). , Ludwig i Robert Nobel 

(produkcja z Baku na rosyjskim Morzu Kaspijskim), Alphonse i Edmond Rothschild (produkcja z Baku, 

dystrybucja z Batum na rosyjskim Morzu Czarnym), Shell (produkcja i dystrybucja tankowców z Batum 

/ Bomeo do Anglii i Dalekich East) i Royal Dutch (produkcja z północno-wschodniej Sumatry w 

Indonezji). Te monopole, bezpiecznie funkcjonujące przed 1900 rokiem, opierały się na rynkach ropy 

naftowej jako nafty i produktów smarnych. W latach 90-tycch XIX wieku benzyna, odrzucona kiedyś po 

uzyskaniu nafty, miała szczęście, że przyniosła dwa centy za galon, ale to się wkrótce zmieni. Węgiel 

stał się podstawą rewolucji przemysłowej, a pierwszy silnik spalinowy zbudowany w 1860 roku przez 

Etienne Lenoira był opalany gazem węglowym. Nikolaus Otto ulepszył projekt w 1876 roku, stosując 

podejście czterosuwowe. Jednak odkrycie, że benzyna jest jeszcze bardziej „palnym” paliwem, które 

jest również niedrogie, dostępne w dużych ilościach i jest potężne, było iskrą, która zapaliła rewolucję 

w silniku spalinowym. Pozostało tylko kontrolowanie wybuchowej mieszanki benzyny i powietrza - 

rozwiązanej przez projekt gaźnika Gottlieba Daimlera z 1885 roku - i kontrolowanie rozrządu 

rozwiązanego przez ulepszoną konstrukcję cewki zapłonowej akumulatora i świec zapłonowych Karla 

Benza z 1885 r. Wczesne pojazdy spalinowe były hałaśliwe, trudne do nauczenia się prowadzenia, 

trudne do uruchomienia i podatne na eksplozje (pożary wsteczne), które klasyfikowały je jako 

niebezpieczne w konkurencyjnych reklamach parowych i elektrycznych. Oferowane pojazdy spalinowe 

Daimlera (Niemcy, 1886), Benza (Niemcy, 1888), Duryea (Stany Zjednoczone, 1893), Peugeot (Francja, 

1894) i Bremera (Anglia, 18941) były prymitywnymi osiągnięciami inżynierskimi w poszukiwaniu niszy 

marketingowej, podczas gdy współczesne instalacje elektryczne do zabudowy, przeznaczone dla 

elitarnych pojazdów miejskich, sprzedawały się szybko po 5000 dolarów za egzemplarz. Zmieniło się to 

szybko, być może dzięki inspiracji wyścigu Chicago Times-Herald Thanksgiving Day w latach 1895-6, 

imprezy zorganizowanej „z chęcią promowania, zachęcania, stymulowania wynalazków, rozwoju i 



doskonałości oraz ogólnego przyjęcia pojazdu silnikowego w Stany Zjednoczone." Wygrana przez 

Franka Duryea za kierownicą wozu motorowego Duryea Brothers, przyniosła braciom natychmiastową 

sławę, ale co ważniejsze, po raz pierwszy zbliżyła do siebie większość pionierów motoryzacji w Stanach 

Zjednoczonych. Zaledwie trzy lata później zorganizowano ponad 200 firm produkujących samochody. 

Jednocześnie, gdy pojazdy napędzane spalinami były jeszcze kilkadziesiąt lat od dominacji, odkrycie 

pola Los Angeles w latach 90. XIX wieku, pola "Spindletop" w pobliżu Beaumont w Teksasie w styczniu 

1901 r. oraz pól Oklahomy z początku XX wieku odnotowało boom i upadek razy tyle, ile kosztuje 42-

galonowa baryłka ropy naftowej (zwykle od 15 do 20 procent możliwej do odzyskania w postaci 

benzyny), zaledwie trzy centy za baryłkę. Podczas gdy systemy dystrybucji prądu stałego i zmiennego 

gwarantowały, że oświetlenie elektryczne zastąpi lampę naftową, tani olej krajowy, który utrzymywał 

ceny benzyny na poziomie od dwóch do dziesięciu centów za galon w latach 1890–1910, gwarantował 

sukces pojazdów spalinowych. 

Podobnie jak Rockefeller z olejem, Henry Ford był osobą, która znalazła się we właściwym miejscu 

(Detroit) we właściwym czasie (październik 1908) z właściwym pomysłem (Model T Ford) za 

odpowiednią cenę (850 USD FOB Detroit). Ford nie brał udziału ani w wyścigu Chicago Times-Herald, 

ani we wcześniejszej Światowej Wystawie Kolumbijskiej w Chicago, która rozpoczęła się 1 maja 1893 

r., ale pisemne informacje pochodzące z tych wydarzeń niewątpliwie zainspirowały jego pierwsze 

stworzenie - Czterokołowiec 7 z 1896 r. W 1908 r. Henry Ford wyprodukował liczne projekty. Ręcznie 

budowane modele 1899 i 1901 były zgodne z czterokołowcem 1896; Modele A, B, C, F, N, R, S i K firmy 

Ford Motor Company poprzedzały literę T; a Ford wygrywał wyścigi swoim kierowcą Grosse Pointem z 

1901 roku i słynnym kierowcą wyścigowym Barneyem Oldfieldem z 1902 roku z serii „999”. Jednak to 

innowacja masowo produkowanego, pasującego do wszystkich kolorów Modelu T z 1909 roku za 850 

USD dała pojazd spalinowy na mapie. Natychmiastowy sukces czterocylindrowego, 20-konnego, 1200 

funtowego 1909  Modeul T  stworzył ogromne zapotrzebowanie, które utrzymało się przez prawie 19 

lat; ponad 15 000 000 zostało wyprodukowanych do czasu zaprzestania produkcji w maju 1927 r. Dzięki 

produkcji prawie tego samego modelu korzyści skali umożliwiły spadek ceny rok po roku, aż do 

najniższego w historii poziomu 290 USD w grudniu 1924 r. Oprócz niskiej ceny zakupu sukces Model T 

zawdzięczamy również ekonomii eksploatacji. Przekładnia planetarna z dwoma biegami do przodu / 

do tyłu i 30-calowymi kołami (z zalecanym ciśnieniem w oponach 60 psi) napędzała silnik Modelu T 

przy 1000 obr / min przy 25 mil na godzinę i 1800 obr / min przy 45 mil na godzinę, wytwarzając typowy 

przebieg na gazie wynoszący 20 mil na godzinę na galon i więcej. Równocześnie integracja (wraz z 

problemami politycznymi Rosji z 1905 roku) skonsolidowała światowy rynek ropy w rękach dwóch firm 

do 1907 roku: Standard Oil i Royal Dutch / Shell. Ale do 1911 r. śledztwo w sprawie Standard Oil 

wszczęte przez prezydenta Teddy'ego Roosevelta w 1904 r. doprowadziło do uznania Standard Oil za 

winnego naruszenia przepisów antymonopolowych i nakazania jej rozpadu na spółki, które dziś 

rozpoznajemy: Standard Oil of New Jersey (Exxon) Standard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of 

California (Chevron), Standard Oil of Ohio (Sohio-BP / America), Standard Oil of Indiana (Amoco), 

Continental Oil (Conoco) i Atlantic (ARCO / Sun) . Chociaż rozpad ten początkowo doprowadził do 

dziesięciolecia pokojowego współistnienia byłych sojuszniczych części, utorował również drogę dla 

przemysłu naftowego, jaki znamy dzisiaj, zdominowanego przez liczne, duże, zaciekle konkurencyjne, 

międzynarodowe korporacje. Inne wydarzenia tego okresu również przyczyniły się do wzrostu i 

dominacji ropy naftowej: wprowadzenie „krakingu termicznego” przez Standard Oil of Indiana w 1913 

r. (Proces, który ponad dwukrotnie zwiększył ilość benzyny możliwej do odzyskania z baryłki ropy 

naftowej, do 45 procent ); odkrycie ropy w pobliżu Tampico w Meksyku w 1910 roku; odkrycie ropy 

naftowej w Persji (Iran), które doprowadziło do budowy rafinerii Abadan w 1912 r. przez Anglo-Persa 

(„strategiczna” decyzja Winstona Churchilla sprzed I wojny światowej dała rządowi brytyjskiemu, za 

pośrednictwem British Petroleum, 51% udziałów Anglo -Perski po tym, jak wpadł w kłopoty finansowe); 



i sama wojna światowa. W międzyczasie zajęci byli również inni innowatorzy pojazdów z silnikami 

spalinowymi: Walter Chrysler, John i Horace Dodge (bracia, którzy zaczynali jako dostawcy Forda) oraz 

wielu innych, którzy wprowadzili innowacje, które przetrwały do dziś. William Durant włączył General 

Motors we wrześniu 1908 roku, a do lat dwudziestych XX wieku jego główne oddziały (Buick, 

Oldsmobile, Cadillac, Oakland, Chevrolet, GM Truck) i jego oddziały pomocnicze (Fisher Body, Harrison 

Radiator, Champion Spark Plug, DELCO, Hyatt Roller Bearing) i inni) były nazwami powszechnie 

używanymi w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy Durant nabył cenne aktywa, gromadząc przejęcia 

GM pod jednym parasolem holdingu, to talent, który zdobył (taki jak Alfred Sloan z Hyatt i Charles 

Kettering z Cadillac) utorował drogę do późniejszej dominacji GM. Innowacje GM, takie jak kolor, 

usprawnienie, płynniejsze, mocniejsze sześciocylindrowe silniki i coroczne zmiany stylizacji modelu 

sprawiły, że Ford T stał się przestarzały, pomimo jego ceny 290 dolarów w 1924 roku. Pojazdy 

spalinowe były już w drodze. W 1900 roku połowa z 80 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych 

mieszkała w kilku dużych (głównie wschodnich) miastach z utwardzonymi drogami, a druga połowa w 

miastach połączonych drogami gruntowymi lub na terenach wiejskich bez dróg. Mniej niż 10 procent z 

2 milionów mil dróg było utwardzonych. Ponad 25 milionów koni i mułów zapewniało mobilność mas. 

Oświetlenie elektryczne w większych miastach zostało przyćmione przez zastosowanie lamp 

naftowych, spopularyzowanych przez odkrycie dużych ilości ropy naftowej na wsi. Lokomotywy 

parowe opalane węglem lub drewnem były zaawansowaną technologią. Istniało tylko 200 000 mil 

torów kolejowych, ale niektóre z nich zapewniały szybki i sprawny transport „Twentieth Century 

Limited” między głównymi lokalizacjami - Nowym Jorkiem do Chicago. Podczas gdy bilet kolejowy z 

Nowego Jorku do Kalifornii kosztował 50 dolarów, wszelkiego rodzaju pojazdy kosztują około 5000 do 

50 000 dolarów w dzisiejszych dolarach, co sprawia, że nie trafiają one w ręce wszystkich oprócz 

zamożnych. W tym amerykańskim środowisku przełomu wieków pojawiły się trzy typy pojazdów. 

Prawie 3000 producentów eksperymentowało z różnymi kombinacjami napędu (silnik parowy, 

elektryczny lub spalinowy); paliwo (woda / nafta, akumulator, benzyna / olej); chłodzenie (powietrze 

lub ciecz); mocowanie (przód, tył lub środek); napęd (przednie lub tylne koła za pośrednictwem wału, 

koła zębatego, łańcucha lub paska); podwozie (trzy- lub czterokołowe, niezależne zawieszenie lub 

resory piórowe / śrubowe); i opony (pneumatyczne lub pełne). Do czasu zakończenia I wojny światowej 

pojazd spalinowy wyłonił się jako wyraźny zwycięzca 

Złoty wiek spalania wewnętrznego 

Rozwój pojazdów z silnikami spalinowymi w Stanach Zjednoczonych eksplodował wraz z I wojną 

światową. Po drugiej wojnie światowej światowy wzrost liczby pojazdów z silnikami spalinowymi był 

jeszcze bardziej dramatyczny. Wszystko to umożliwiło bezprecedensową dostępność ropy naftowej i 

względną stabilność cen pokazaną na wykresie 3-5, co pozwoliło na zmianę cen benzyny w Stanach 

Zjednoczonych z około 0,10 USD na 0,30 USD w ciągu tego 50-letniego okresu. Jednak pod względem 

„realnych dolarów” skorygowanych o inflację, koszt benzyny faktycznie spadł. Czy można się dziwić, że 

nikogo nie obchodziło, jak duże były samochody w latach pięćdziesiątych ani ile benzyny paliły w latach 

sześćdziesiątych? Benzyna była tańsza niż woda. Ale były też pewne problemy: żadnych większych 

odkryć od czasu pól na Alasce i Morzu Północnym sprzed dwóch dekad; rosnące obawy związane z 

dostawami ropy, począwszy od II wojny światowej; wprowadzenie alternatywnych źródeł energii 

jądrowej i gazu ziemnego w latach pięćdziesiątych XX wieku; i zaostrzanie się opinii publicznej wraz ze 

wzrostem częstotliwości problemów związanych ze smogiem i jakością powietrza, wypadkami 

związanymi z ropą i atomowymi wybuchami. Już zmuszony do przestrzegania bardziej rygorystycznych 

norm emisji na mocy ustawy o czystym powietrzu z 1968 r., pierwszy szok naftowy z 1973 r. zostawił 

„wielką trójkę” amerykańskich producentów samochodów z opuszczonymi spodniami. Japońscy i 

europejscy producenci samochodów mieli mniejsze, bardziej paliwooszczędne rozwiązania w zakresie 

pojazdów spalinowych w wyniku wieloletnich wyższych cen benzyny (ze względu na wyższe podatki 



przeznaczone na odbudowę infrastruktury). Udział w rynku utracony przez wielką trójkę na rzecz 

zagranicznych producentów samochodów nigdy nie został odzyskany. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych impreza z dziką ropą z poprzednich 75 lat dobiegła końca. Problemy 

środowiskowe, potrzeba oszczędzania energii i niestabilność dostaw ropy z zagranicy - wszystko to 

sygnalizuje, że słońce zachodzi nad pojazdem spalinowym. Nie stanie się to z dnia na dzień. W 

najbliższym czasie uprzemysłowione narody świata i wschodzące kraje trzeciego świata będą zużywać 

coraz większe ilości obcej ropy. Ale nieuniknione jest, że zostanie znaleziony zamiennik pojazdu 

spalinowego spalającego paliwa kopalne. 

Rozwój pojazdów spalinowych napędzany tanią i obfitą ropą 

Lekcje z I wojny światowej były proste. Elastyczne, napędzane olejem wagony, ciężarówki, czołgi i 

samoloty z silnikiem spalinowym przewyższały stacjonarny transport kolejowy napędzany węglem; a 

ci, którzy kontrolowali dostawy ropy, wygrali wojnę. Sojusznicy posiadali Standard Oil, Royal Dutch / 

Shell i Anglo-Persian Oil. Niemcy nie mieli dostępu do ogromnych ilości ropy; zniszczenie rafinerii 

Ploesti w Rumunii i ich spóźnione, nieudane próby zdobycia Baku kosztowały ich wojnę. W 

międzyczasie rejestracje pojazdów z silnikami spalinowymi w Stanach Zjednoczonych eksplodowały z 

pół miliona w 1910 r., fo 9 milionów w 1920 r., do 27 milionów w 1930 r. I spowolnione przez kryzys 

do 33 milionów w 1940 r. Benzyna sprzedawana przez miejscowego kowala w kontenerach na początku 

XX wieku ustąpił miejsca 10 000 drewnianych „stacji paliw” ze zbiornikami grawitacyjnymi na początku 

lat dwudziestych XX wieku, a w latach trzydziestych ponad 150 000 zakopanych „stacji paliw” 

napędzających zbiorniki pompami elektrycznymi. Budowano coraz więcej dróg utwardzonych; 

krajobraz zmienił się na zawsze. W latach 20. XX wieku nadal znajdowano więcej ropy naftowej w takich 

miejscach jak Kalifornia (Signal Hill), Oklahoma (większe Seminole i Oklahoma City), Zachodni Teksas 

(Yates Field), Wenezuela (Maracaibo Basin) i Irak (Kirkuk). Następnie w październiku 1930 roku odkryto 

największe ze wszystkich znalezisk ropy naftowej - gigantyczny zbiornik ropy we wschodnim Teksasie, 

który później okazał się mierzyć 45 mil długości i do 10 mil szerokości. Cena ropy naftowej za około 2 

dolary za baryłkę w połowie lat dwudziestych XX wieku spadła do mniej niż 10 centów za baryłkę na 

początku lat 30. (najniższy poziom wynosił 4 centy za baryłkę w maju 1933 r.), A ceny benzyny spadały 

od 10 do 20 centów za galon od 1910 do 1920 roku odpowiednio spadło. Teraz problemem było zbyt 

dużo ropy i rząd Stanów Zjednoczonych musiał wkroczyć na scenę, aby kontrolować ceny. 

1940 do 1989 

Okres ten obejmował „złoty wiek” pojazdu z silnikiem spalinowym i zakończył się wysiłkami 

legislacyjnymi w stanach i rządzie federalnym w zakresie szoków naftowych i ponownego 

zainteresowania samochodami elektrycznymi. Przy dominującej jako paliwie taniej, dostępnej 

benzynie i ustalonej konstrukcji pojazdu z podstawowym silnikiem spalinowym, ekonomia skali 

produkcji sprawiła, że cena była dostępna dla każdego konsumenta. Rozbudowa z dala od obszarów 

miejskich spowodowała konieczność posiadania pojazdów. Kulminacją jest stworzenie ogromnej 

infrastruktury autostradowej, która zakończyła się ukończeniem systemu autostrad międzystanowych. 

Towarzyszyło temu zniszczenie miejskiej infrastruktury tranzytowej niezasilanej spalinami przez 

manewry polityczne w Stanach Zjednoczonych oraz zniszczenia podczas II wojny światowej w Japonii i 

Europie. 

Lekcji ropy z II wojny światowej , wszyscy uczą się 

Ropa była jedynym zasobem, którego Japonia w ogóle nie miała. Z perspektywy czasu wojna Japonii 

była łatwa do zrozumienia. Potrzebował zasobów ropy w Indonezji, Malezji i Indochinach. Po tym, jak 

w połowie 1941 r. nałożono embargo na ropę na Japonię, blokując wykorzystanie japońskich funduszy 

przechowywanych w Stanach Zjednoczonych, Japonia desperacko szukała ropy i zrobiła, co musiała, 



aby ją zdobyć. Atak na Pearl Harbor był próbą ochrony jego wschodniej flanki, ale zły czas sprawił, że 

stało się to niesławnym wydarzeniem (japońskie „wypowiedzenie wojny” zostało ogłoszone dopiero 

po ataku). Wczesna utrata samolotów i statków przez Japonię w Midway oznaczała, że nigdy nie była 

w stanie zapewnić odpowiednią ochronę konwojom tankowców z Indonezji. Malejące rezerwy ropy i 

niedziałający program paliw syntetycznych oznaczały, że nowych pilotów nie można było szkolić, a floty 

statków nie mogły manewrować. Podczas gdy Japonia „przegrała” II wojnę światową na długo przed 

1945 rokiem, dobrze nauczyła się lekcji ropy naftowej i wkrótce po wojnie przeszła na standardy 

naftowe. Z drugiej strony I.G. Farben, ogromny niemiecki kombinat chemiczny, opanował 

odzyskiwanie paliwa syntetycznego z węgla na początku lat dwudziestych XX wieku - uwodornianie 

było najpopularniejszą metodą - a Niemcy miały dużo węgla. Ale większość niemieckiego importu ropy 

pochodziła z Zachodu, a rosnący popyt powodował krwotok walutowy. Hitler uważał, że jeśli rosyjskie 

rezerwy ropy Baku można powiększyć do zasobów jego sojusznika, Rumunii, wraz z własnymi 

niemieckimi rezerwami paliwa syntetycznego w 1940 r., „Tysiącletnia Rzesza” byłaby łatwa dzięki 

taktycznej wojnie błyskawicznej, która nie pochłonęła zbyt wiele paliwa. Na nieszczęście dla Hitlera 

jego blitzkrieg często przewyższał ich ciężarówki z paliwami, nigdy nie dotarł do Baku, jego rumuńskie 

dostawy ropy w Ploesti zostały zniszczone na początku wojny, a niemiecki postęp w Afryce Północnej 

zakończył się, gdy jego tankowce nie mogły tego zrobić  przez Morze Śródziemne. Ponadto niemiecka 

benzyna lotnicza na paliwo syntetyczne nigdy nie była tak „gorąca” jak ta produkowana z prawdziwej 

ropy naftowej, a cała niemiecka machina wojenna zatrzymała się, gdy systematyczne bombardowania 

jej fabryk paliw syntetycznych w późniejszym okresie wojny obróciły ją w gruzy. Niemcy również 

przegrały II wojnę światową na długo przed 1945 rokiem, ale dobrze nauczyły się lekcji ropy naftowej 

i wkrótce po wojnie przeszły na standard naftowy, pomimo ogromnych rezerw węgla. Czego alianci 

nauczyli się podczas II wojny światowej? Ponownie nauczyli się lekcji z I wojny światowej: kto 

kontroluje dostawy ropy naftowej walczy na wojnie . Dowiedzieli się także o wartości strategicznych 

rezerw ropy naftowej. Aż do 1943 r. alianci prawie przegrali wojnę z Niemcami na Północnym Atlantyku 

- sukces watah z łodziami podwodnymi prawie uniemożliwił alianckim tankowcom zaopatrzenie Anglii, 

Europy i Afryki. Nawet w 1945 roku zmarnowano niezliczone istoty ludzkie i Rosjanie ruszyli w kierunku 

Berlina, podczas gdy czołgi Pattona stały we Francji bez paliwa, dając Niemcom czas na przegrupowanie 

i uzupełnienie zapasów. Podczas gdy Stany Zjednoczone dostarczyły sześć z każdych siedmiu baryłek 

ropy sojuszniczej w czasie II wojny światowej, wielu przedstawicieli rządu uznało, że wkrótce staną się 

importerem netto ropy. Więcej ropy odkryto w Bahrajnie w 1932 roku oraz w Kuwejcie (pole Burgan) 

i Arabii Saudyjskiej (pole Damman) w 1938 roku. Rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował plan 

„zestalenia”, aby pomóc firmom naftowym (czyli podzielić ryzyko finansowe) w rozwoju ropy w Arabii 

Saudyjskiej. Chociaż ten plan i jego późniejsze zmiany zostały odrzucone z wielkim oburzeniem przez 

koncerny naftowe, dziesiątki lat później z perspektywy czasu 20/20, wszyscy chętnie zmieniliby swoje 

głosy. 

Światowe zalanie ropą po drugiej wojnie światowej 

Po drugiej wojnie światowej stłumiony popyt konsumentów wypuścił inny rodzaj blitzkriegu, 

samochód z silnikiem spalinowym. liczba rejestracji samochodów w Stanach Zjednoczonych wzrosła 

prawie czterokrotnie, reszta światowej populacji samochodów wzrosła ponad dwudziestokrotnie: z 13 

milionów w 1950 roku do prawie 300 milionów w 1990 roku. Eksploracja ropy w tym okresie była na 

wysokim poziomie. Najwyraźniej na Bliskim Wschodzie znaleziono prawie niewyczerpane zasoby; ceny 

benzyny wahały się od 20 do 30 centów za galon do początku lat 70. Wspierana wygodą samochodu 

spalinowego Ameryka przeniosła się na przedmieścia, gdzie odległości mierzono w minutach 

dojazdów, a nie milach. Samochody o niskim zużyciu paliwa były ostatnią sprawą, o której ktokolwiek 

myślał w tym okresie. Benzyny było dużo i tanio (odzwierciedlając podstawowe ceny ropy), a regularne 

lokalne wojny cen detalicznych sprawiły, że stała się jeszcze tańsza. „Środowisko” było rzadko 



używanym słowem o niejasnym znaczeniu. Budowa autostrady przebiegała w bezprecedensowym 

tempie, której kulminacją była ustawa o autostradach międzystanowych podpisana przez prezydenta 

Eisenhowera w 1956 r. o  systemie autostrad. Transport publiczny i koleje - najwięksi przegrani w 

Japonii i Europie z powodu zniszczeń podczas II wojny światowej - również stali się największymi 

przegranymi w Stanach Zjednoczonych, gdy rząd USA formalnie zakończył pracę, którą główne 

korporacje przemysłowe działały w tajemnicy konspiracyjnej i skazane za naruszenie Ustawa o 

ochronie konkurencji Shermana rozpoczęła się w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku: 

zrywaniem torów, demontażem infrastruktury i złomowaniem międzymiastowych i wewnętrznych 

systemów lekkiej kolei i trolejbusów, które mogłyby zaoszczędzić konsumentom, miastom i środowisku 

dzisiejsze wydatki rzędu miliardów dolarów. Odbudowa infrastruktury europejskiej i japońskiej po I 

wojnie światowej uczyniła ją bardziej nowoczesną niż Stany Zjednoczone. Niemcy i Japonia (oraz 

większość reszty uprzemysłowionego świata) szybko przeszły z gospodarki węglowej na ropę naftową 

po wojnie światowej 

Lata 60-te: Przebudzenie śpiącego 

Podczas gdy rozwój pojazdów elektrycznych marniał od lat dwudziestych XX wieku (z wyjątkiem 

wysiłków Detroit Electric), komercyjna i przemysłowa działalność pojazdów elektrycznych nadal kwitła, 

czego najlepszym przykładem mogą być brytyjskie elektryczne mlekówki (zwane „pływakami”) i łączna 

populacja pojazdów elektrycznych wynosząca ponad 100 000. Wzmocnione obawy o środowisko w 

latach sześćdziesiątych XX wieku, zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza, były pierwszą falą, po której 

ponownie powstały pojazdy elektryczne. Podczas gdy wielu wizjonerów z lat 60. słusznie reklamowało 

pojazdy elektryczne jako rozwiązanie, technologia produkcji niestety nie odpowiadała tej wizji.. 

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi podczas pierwszej fali spadło na dwa wyraźnie różne obozy 

percepcyjne: 

• Osoby, które pomyślnie przerobiły istniejące pojazdy spalinowe 

• Producenci, którzy nie mogli dowiedzieć się, jak sprawić, by istniejąca technologia uzasadniła dane 

finansowe, nie mówiąc już o tym, jak sprzedawać pojazdy elektryczne amerykańskiej opinii publicznej, 

która chciała szybkich i dużych samochodów z silnikami spalinowymi . 

Konwersja była dość łatwa, a także niedroga. Wtedy, tak jak dzisiaj, wybrałeś obudowę pojazdu - 

miejmy nadzieję, że lekka i / lub łatwa do modyfikacji - dodałeś silnik, kontroler i akumulatory, i 

pojechałeś. Niestety, większość dostępnych silników w odpowiednim rozmiarze były to silniki prądu 

stałego z rozrusznikami samolotów z nadwyżek wojennych; kontrolery zrób to sam były niewiele 

bardziej wyrafinowane niż ich odpowiedniki z przełomu wieków; i technologia akumulatorów, chociaż 

kosmetycznie ulepszona dzięki nowoczesnym technikom produkcji i pakowania, pozostała praktycznie 

niezmieniona od 1900 r., ponieważ najłatwiej dostępne kontrolery pochodziły z wózków golfowych, 

które zwykle wykorzystywały sześć 6-woltowych baterii (36 V), a rozruszniki samolotów były zwykle 

oceniane na od 24 do 48 woltów, wiele prób zrób to sam po raz pierwszy miało słabą wydajność, a 

właściciele współczesnych samochodów typu muscle car z lat 60.XX wieku po prostu się z nich śmiali. 

Wtedy ktoś odkrył, że silniki były faktycznie niedoceniane, aby zapewnić długą żywotność i zaczął je 

napędzać napięciem od 72 do 96 woltów. Niektórzy wcześni właściciele odkryli, że potrafią stworzyć 

proste, nie ograniczające prądu sterowniki i stworzyć pojazdy, które z łatwością mogą zawstydzić każdy 

samochód spalinowy na światłach. Aby uzyskać koncepcyjny obraz tego, wyobraź sobie silnik trakcyjny 

metra w wózku wydmowym. W rzeczywistości ci właściciele po prostu zostawili rezystancję 

rozruchową poza szeregowym silnikiem prądu stałego lub równoważnie wyłączyli silnik bocznikowy lub 

wielosilnikowy. Seryjny silnik prądu stałego zapewnia szczytowy moment obrotowy przy utyku, a 

chociaż prądy rozruchowe były ogromne, ci wcześni innowatorzy po prostu upewnili się, że obciążenie 



podłączone, kiedy włączali sok. Natychmiastowym rezultatem był pośpiech. Jak można było 

przewidzieć, długoterminowymi skutkami były spalone silniki, a czasami uszkodzone wały napędowe 

lub osie. Ale rozsądnie napędzane i kontrolowane konwersje EV z 72 do 96 V nie były wcale złe. Było 

to w latach sześćdziesiątych XX wieku, a stowarzyszenie Electric Auto Association powstało w 1967 

roku. 

Producenci nie 

Uznani producenci pojazdów z silnikami spalinowymi pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku nie 

produkowali zbyt wiele, jeśli chodzi o pojazdy elektryczne. Seria XP512E firmy General Motors (GM 

ElectroVairs - przekształcone w 1964 i 1966 Corvairs - i ElectroVan - a przekonwertowana 1966 GMC 

HandiVan) mogła być łatwo odtworzona przez dowolną osobę, z wyjątkiem drogich baterii srebrno-

cynkowe ElectroVair i drogich wodorowych ogniw paliwowych ElectroVan. Ford of Britain's Comuta 

(nawet łatwiejszy do odtworzenia przez kogokolwiek) i Amitron firmy American Motors, podobnie jak 

oferty GM, wszystkie przypominały podrasowane wózki golfowe (chociaż Amitron był klasą samą w 

sobie - zawierał baterie litowe Gultona, półprzewodnikowe kontroler, prędkość 50 mil na godzinę i 

zasięg 150 mil). To smutne, że wiele osób mogło opracować rozwiązania EV znacznie przewyższające 

wszystko, co zaproponowały gigantyczne korporacje przemysłowe, które pomogły umieścić człowieka 

na Księżycu w tej samej dekadzie. Problem nie polegał na tym, że tym korporacjom brakowało talentu, 

pieniędzy czy technologii. Problem polegał na tym, że myślenie korporacyjne tamtej epoki zostało 

zamknięte w trybie, który zakładał, że ich obecne sukcesy będą trwać wiecznie, a oni byli zobowiązani 

do utrzymania status quo, aby to zapewnić. 

Po 1973: Phoenix Rising, szybko 

Polityka późnych lat sześćdziesiątych XX wieku głównych amerykańskich producentów samochodów 

postawiła ich w trudnej sytuacji, aby odpowiedzieć na kryzys wczesnych lat siedemdziesiątych - szok 

naftowy z 1973 roku. nowy samochód na pięć lat cyklu rozwojowego sprawiły, że sytuacja była 

niemożliwa. Wszystko, co mogli zrobić to przeczekać kryzys i importować mniejsze, bardziej 

paliwooszczędne samochody ze swoich zagranicznych spółek zależnych. Wyższe ceny benzyny w 

Europie i Japonii zmusiły przez lata do opracowania lżejszych, bardziej kompaktowych samochodów z 

ekonomicznymi układami napędowymi. Choć to pomogło Europejczykom i Japończykom tylko trochę 

u siebie po kryzysie (ich i tak wysokie ceny benzyny po prostu wzrosły proporcjonalnie wyżej, negując 

wszelkie korzyści), europejskie / japońskie rozwiązanie motoryzacyjne było idealne dla ówczesnego 

rynku Stanów Zjednoczonych. W ten sposób import, nieistotny w Stanach Zjednoczonych do początku 

lat 70., zyskał przyczółek, który z czasem miał stać się istotnym czynnikiem. Na tym tle pojazd 

elektryczny wzniósł się ponownie, niczym feniks z popiołów. Pięć trendów podkreśla rozwój pojazdów 

elektrycznych podczas drugiej fali: 

• Brak aktywności GM w odróżnieniu od firm Ford, Chrysler i American Motors 

• Okres szalonej aktywności niezależnych producentów 

• Okres silnej promocji prototypów przez stowarzyszenia branżowe i dostawców 

• Wznowienie poważnego rozwoju za granicą 

• Kontynuacja konwersji przez osoby fizyczne istniejących pojazdów spalinowych 

GM prowadzi, świat nie nadąża 

Brak aktywności GM wyraźnie różni się od tego, co robili inni w pojazdach elektrycznych w tym okresie. 

Uwagi dyrektora GM wygłoszone podczas przesłuchań w Kongresie w czerwcu 1975 r, jasno przekazują 



przyczynę braku aktywności GM w pojazdach elektrycznych. Podczas gdy dzisiejsze działania GM są 

nieistotne - czasy się zmieniły, a GM zmieniło się wraz z nimi - silne stanowisko GM wobec pojazdów 

elektrycznych wywołało wiele żalu wśród sił przemysłu pro-EV we wczesnych latach siedemdziesiątych. 

Pod koniec dekady GM ponownie wkroczyło do świata pojazdów elektrycznych dzięki ElectroVette 

(przerobiona Chevette) i Bedford Van (przerobiona furgonetka GM-Wielka Brytania). Jednak GM nie 

zrobił nic technicznie innowacyjnego, a oba wysiłki związane z konwersją stały się samospełniającymi 

się przepowiedniami: parametry techniczne żadnego pojazdu nie były spektakularne, a ekonomia po 

prostu nie miała sensu dla producenta / sprzedawcy. Jak wspomniano wcześniej, 8000 funtowy van 

nigdy nie byłby moim pierwszym wyborem do konwersji. Chevette miał 20 bezobsługowych 

akumulatorów 12 V, prędkość maksymalną 53 mil na godzinę, zasięg 50 mil przy prędkości 30 mil na 

godzinę i ważył 2950 funtów - być może marginalna opcja konwersji. Współczesny indywidualny koszt 

konwertera pojazdu elektrycznego mógł wynieść 5000 USD za cały pakiet, prawdopodobnie 2000 USD 

w przypadku zużytych części i ciężkiej obróbki, podczas gdy GM miałby trudności z wyciśnięciem zysku 

z ceny detalicznej 20 000 USD. Wydajność i ceny furgonetki były jeszcze gorsze. GM mógł uczciwie 

pochwalić ich wnioski, nie wspominając o tym, czego nie zrobili (na przykład projektu całkowitego 

systemu, takiego jak ich Impact EV z 1990 r.). 

Ford, Chrysler i American Motors idą naprzód 

Kierunek Forda był zupełnie inny niż GM podczas tej fali. Dokładnie przyjrzeli się problemowi i 

zdecydowali, że dwa krytyczne obszary to technologia akumulatorów i wydajność układu napędowego. 

Okres ten oznaczał sadzenie nasion w technologii akumulatorów sodowo-siarkowych (wynaleźli ją w 

1965 r.) I zintegrowanych układach napędowych z silnikiem indukcyjnym prądu przemiennego podczas 

projektów Ford / Eaton Lynx i Ford / GE Escort, które później przyniosły słodkie owoce. Zespół Chrysler 

/ GE skorzystał z federalnego finansowania programu Electric Test Vehicle One (ETV-1) w 1977 roku, 

aby połączyć lekkie, opływowe nadwozie z napędem na przednie koła z unikalnym silnikiem prądu 

stałego, tranzystorowym kontrolerem i 108 woltowymi zaawansowanymi akumulatorami kwasowo-

ołowiowymi. W tym samym czasie zespół Garrett / JPL pracował nad ETV-2 i poznawał zalety podobnie 

zbudowanego i identycznie napędzanego pojazdu z napędem na tylne koła i wspomagany 

magazynowaniem energii koła zamachowego. W 1971 roku poczta w Stanach Zjednoczonych zbadała 

pojazdy elektryczne w ramach programu pilotażowego wdrożonego w urzędzie pocztowym Cupertino 

w Kalifornii przy użyciu elektrycznych furgonetek brytyjskich Harbilt. Program okazał się wielkim 

sukcesem. Z tego powodu poczta w Stanach Zjednoczonych zamówiła 350 przebudowanych 

elektrycznych samochodów dostawczych typu „Jeep” od AMCGeneral Corp., oddziału firmy American 

Motors, na kolejną fazę programu. Ogromnym sukcesem odniosły również samochody dostawcze AMC 

General. Zarówno samochody dostawcze Harbilt, jak i AMC General charakteryzowały się niezwykle 

długim czasem pracy bez przestojów i niskimi kosztami na milę, podczas gdy jeździły niemal 

nieprzerwanie w okresach oceny. Program miał silne poparcie na poczcie i został odwołany dopiero po 

„trzecim szoku naftowym”, który uczynił go nieatrakcyjnym ekonomicznie. 

Wzrost i upadek niezależnych producentów pojazdów elektrycznych 

Wielu niezależnych producentów pojazdów elektrycznych wyszło ze stolarki po szoku olejowym w 

1973 roku; było to powtórzenie rozwoju pojazdów z przełomu wieków, obejmującego dobre, złe i 

brzydkie. Było wiele pojazdów elektrycznych do wyboru, ale większość nie była technicznie 

innowacyjna, jakość produkcji była niespójna, a jakość komponentów była czasami niska. W 

dominujących projektach zastosowano konwersje istniejących pojazdów spalinowych lub 

nieskomplikowane nowe podwozia, a wiele z nich było źle zaprojektowanych. Ponadto większość firm 

była poważnie niedokapitalizowana. Podczas gdy przemysł motoryzacyjny sprzedawał swoje pojazdy 

napędzane spalinami za pośrednictwem public relations, lobbując na rzecz tępych przepisów, mierząc 



publiczny gust za pomocą badań i programów prototypowych, reklamy produktów i dystrybucji za 

pośrednictwem sieci dealerów, producenci pojazdów elektrycznych w latach 70. używali tylko kilku z 

nich i przypadkowo. Sebring / Vanguard CitiCar był najbardziej znanym i niesławnym pojazdem 

elektrycznym tego okresu. Sebring / Vanguard był pierwszym producentem, który wyszedł z bloków w 

1974 roku i przez krótki czas sprzedał wszystko, co mógł. Ostatecznie wyprodukowano ponad 2000 

CitiCarów. W tamtych czasach był bardzo popularny; właściciele byli zaciekle lojalni i cieszył się dużym 

rozgłosem. Niestety, mimo że był dobrze zbudowany (wiele z nich nadal jeździ po drogach), wydajny i 

praktyczny, jego projekt i styl nadały mu wygląd gloryfikowanego wózka golfowego, podobnego do 

wspomnianych wcześniej prototypów inżynieryjnych z końca lat 60. Kiedy zostali niesprawiedliwie 

ukrzyżowani przez raport Związku Konsumentów (wraz z importowanym z Włoch Zagato wielkości 

wózka golfowego Elcara), a przez UPI wyszedł nieprzychylny artykuł, nawet list od głównego 

prokuratora Departamentu Transportu mówiący: krytyka była fałszywa, nie zdołała cofnąć szkód. 

Opinia publiczna zawsze kojarzyła pojazdy elektryczne z wózkami golfowymi i jakimś mglistym 

piętnem. Ale ta bolesna lekcja została dobrze nauczona przez innych producentów pojazdów 

elektrycznych, a późniejsze modele unikały projektów przypominających wózki golfowe, takich jak 

zaraza. Innym znanym producentem tego okresu był Electric Fuel Propulsion. Ich wczesne konwersje 

Renault RIO i Hornet doprowadziły do powstania oryginalnego i innowacyjnego Transformera 

(zawierającego 180-woltowe trójbiegunowe akumulatory ołowiowo-kobaltowe, prędkość maksymalną 

70 mil na godzinę i zasięg 100 mil) z rozszerzającą zasięg przyczepą Mobile Power Plant. Linear Alpha 

wyprodukowała konwersje Seneca (Ford) i Linearvan (Dodge). Firma U.S. Electricar wyprodukowała 

konwersje Electricar (Renault LeCar) i Lectric Leopard. Wreszcie był Battronic Truck Minivan, 

wyprodukowany w koprodukcji z Electric Vehicle Council; ponad 60 narzędzi otrzymało wersje 

produkcyjne tego 6800 funtów. van, którego 18 6-woltowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

przyspieszyło do 60 mil na godzinę. 

Branża pojazdów elektrycznych zamyka rangi, aby okazać poparcie 

Jedna z bardziej innowacyjnych promocji tego okresu dotyczyła opracowywania prototypów przez 

stowarzyszenia branżowe i indywidualnych producentów, którzy mogli zyskać na sprzedaży swoich 

produktów w pojazdach elektrycznych. Prototypy były używane do wszelkiego rodzaju marketingu w 

stylu wydarzeń public relations. Rezultatem było podniesienie poziomu świadomości społecznej na 

temat pojazdów elektrycznych - do tego stopnia, że osoby, myśląc, że są to produkty produkcyjne, 

często wzywały te organizacje do składania zamówień. 

Japonia bardziej poważnie traktuje pojazdy elektryczne 

Japoński wzrost i dominacja w świecie napędów elektrycznych jest niezwykły i wciąż trwa. Od Lexusa 

przez Priusa po Camry, napęd hybrydowy to światowej klasy układ napędowy. Od Toyoty RAV4 EV,  po 

samochody typu plug-in-hybrid, które nieuchronnie wypuszczą w przyszłości, Japonia jest 

motoryzacyjną potęgą. Jeszcze zanim osiągnęli światową dominację w pojazdach z silnikiem 

spalinowym w latach 80-tych, czołowi wizjonerzy z państwowych agencji planowania w Japonii widzieli 

przyszłość i były to pojazdy elektryczne. Japonia potrzebowała niewielkiej zachęty - była największym 

na świecie importerem ropy, miała niebezpieczny poziom zanieczyszczenia, a duże prędkości na jej 

wąskich, miejskich ulicach były faktem. Podczas gdy Japońskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych 

i jego ścisła koordynacja z dyrektywami MITI pojawiły się na scenie dopiero w 1976 r., Japońskie 

rządowe finansowanie programów pojazdów elektrycznych rozpoczęło się w 1971 r. Od Fazy I 

podstawowych badań nad akumulatorami, silnikami, systemami sterowania i komponentami w całym 

spektrum platformy samochodowe, ciężarowe i autobusowe. Owoce jego pracy, wzmocnione 

dyrektywami MITI w celu skupienia się na przyspieszeniu i zasięgu w mieście, pojawiły się w fazie II. Jak 

pokazuje Tabela 3-1, japońskie oferty Fazy II z lat 70. XX wieku, oferowane przez Daihatsu, Toyotę, 



Mazdę i Nissana, stawiają ją w światowej czołówce. 188 mil Nissan EV-4P przed ponownym 

ładowaniem był rekordem w pojazdach zasilanych akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, a 308 mil, 

jakie pokonała ciężarówka EV-4H, było rekordem świata w tym okresie. Przez resztę lat 

siedemdziesiątych dziewięciu największych japońskich producentów samochodów - Daihatsu, Flonda, 

Isuzu, Mazda (Toyo Kogyo), Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki i Toyota - było zaangażowanych w 

działalność dotyczącą pojazdów elektrycznych, chociaż niektórzy w większym stopniu niż inni. 

Osobom pomaga więcej i lepsze wszystko 

Najlepsza wiadomość z lat 70. dotyczyła osób chcących dokonywać konwersji pojazdów elektrycznych. 

Więcej tego, co było potrzebne, było dostępnych do konwersji, a nawet zaczęły się pojawiać 

podręczniki. Poza faktem, że komponenty - zwłaszcza kontrolery - były nadal nieskomplikowane, 

poszczególni konwertery lubili opowiadać swoje doświadczenia związane z konwersją w regularne 

spotkania Electric Auto Association i przekraczanie granic prędkości i odległości podczas rajdów i 

imprez. Największą ironią tego okresu jest to, że w tym samym czasie General Motors przedstawiał 

przesłuchaniom w Kongresie wyjątkowo negatywne informacje, a osoby, które faktycznie dokonały 

konwersji na pojazdy elektryczne wykazywały wysoki poziom zadowolenia, koszty operacyjne sięgały 

dwóch centów za milę, a większość z nich nie wymieniła jeszcze pierwszego zestawu akumulatorów. 

Trzecia fala po 1979 roku: pojazdy elektryczne wkraczają w czarną dziurę 

Podczas gdy drugi „szok naftowy” z 1979 r. i wynikający z niego niedobór dodatkowo pobudziły rozwój 

pojazdów elektrycznych, „nadwyżka szoku naftowego” w 1986 r. i wydarzenia, które do niego 

doprowadziły, niemal zahamowały rozwój. Podczas gdy więksi producenci samochodów spalinowych 

zostali „oszukani” - ich programy wypadkowe z późnych lat siedemdziesiątych XX wieku wprowadzały 

na rynek lżejsze, mniejsze samochody, których (przynajmniej chwilowo) nikt nie chciał, niezależni 

producenci pojazdów elektrycznych zostali po prostu wyeliminowani. Wraz z ponownym zbliżeniem 

się cen ropy i benzyny do poziomu z lat siedemdziesiątych wszyscy stracili zainteresowanie pojazdami 

elektrycznymi, a portfele mniejszych producentów pojazdów elektrycznych po prostu nie były 

wystarczająco duże, aby przetrwać burzę. Wpłynęło to nawet na programy badawcze. Od połowy  1983 

roku do początku lat 90. było tak, jakby wszystko, co ma związek z pojazdami elektrycznymi, nagle 

wpadło w czarną dziurę - nie było producentów, książek, a nawet artykułów w czasopismach. 

Oceniający EV byli konstruktorami prototypów i konwerterami, dostawcami części (którzy zazwyczaj 

mieli inne branże, takie jak akumulatory, silniki i komponenty) i stowarzyszenia EV, chociaż ich liczba 

członków nieco się zmniejszyła. Cztery trendy podkreślają rozwój pojazdów elektrycznych podczas tej 

trzeciej fali: 

• Niski poziom aktywności w GM, Ford i Chrysler 

• Przyjeżdżają i odchodzą najlepsi niezależni producenci 

• Niski poziom aktywności za granicą 

• Kontynuacja konwersji przez osoby fizyczne istniejących pojazdów spalinowych 

Brak aktywności EV w GM, Ford i Chrysler 

Z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę wszystkie inne problemy, z którymi wielka trójka musiała się 

zmagać w tym okresie, to niesamowite, że programy pojazdów elektrycznych w ogóle przetrwały. Ale 

przetrwali, aby zwyciężyć w latach 90. Projekt furgonetki GM Bedford stał się furgonetką GMGriffon - 

G-Van. Dzięki szerokiemu udziałowi z Electric Power Research Institute (EPRI), Chloride EV Systems i 

południowej Kalifornii Edison, General Motors G-Van, w rzeczywistości konwersja OEM na rynek części 



zamiennych przez firmę Vehma International z Kanady, została szeroko przetestowana pod kątem 

użytkowania floty. Chociaż zabawne było przeczytanie licznych skarg dotyczących maksymalnej 

prędkości G-Van'a z prędkością 53 mil na godzinę, zasięgiem 60 mil i od 0 do 30 mil na godzinę w ciągu 

12 sekund, trzeba się zastanawiać, ilu czytelników raportów poprawnie skojarzyło te dane z danymi G-

Vana. 8,120 funtów wagi, 36 baterii i ogromna powierzchnia czołowa. Kierunkiem Forda było dalsze 

rozwijanie akumulatora sodowo-siarkowego i zintegrowanej technologii układu napędowego przy 

wykorzystaniu funduszy rządowych. Współpracując z General Electric, w ramach programu Ford ETX-I 

zaadaptowano akumulatory sodowo-siarkowe i zintegrowany układ napędowy z silnikiem indukcyjnym 

AC do przedniego koła,  jeździł samochodowym stanowiskiem testowym LN7. Kontynuowany program 

Ford / GE ETX-II wykorzystywał akumulatory sodowo-siarkowe oraz układ napędowy z silnikiem 

synchronicznym z magnesami trwałymi w furgonetce Aerostar z napędem na tylne koła. W 

międzyczasie Chrysler, pod patronatem EPRI, użył swojej standardowej platformy minivana Caravan / 

Voyager, silnika półprzewodnikowego GE DC i 30 akumulatorów niklowo-żelazowych Eagle Picher 200 

6 V, aby osiągnąć 65 mil na godzinę i zasięg 120 mil. 6200 funtów TEVan. 

Przyjazd i wyjazd niezależnych producentów 

Wielu niezależnych producentów samochodów elektrycznych pojawiło się i zniknęło już podczas 

poprzedniej fali. Jako niezależny producent EV w trzeciej fali albo robiłeś coś dobrego, albo wyszedłeś 

z czymś lepszym. Najlepszym przykładem pierwszego typu jest Electric Vehicle Associates z Cleveland 

w stanie Ohio. Podczas gdy ich konwersja Renault12 i projekt ElectroVan z Chloride były interesującymi 

rozrywkami, są najbardziej znani z półciężarówek i sedanów Change of Pace zbudowanych na 

platformach AMC Pacer. Czteroosobowy sedan Change of Pace ważył około 3 990 funtów i 

wykorzystywał 20 6-woltowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych Globe-Union napędzających 

silnik prądu stałego za pośrednictwem choppera SCR, aby osiągnąć 55 mil na godzinę i zasięg 53 mil. 

Jet Industries z Austin w Teksasie, niegdyś jeden z największych i najlepszych niezależnych 

producentów pojazdów elektrycznych, również pojawił się jako ostatni. Najpopularniejszymi 

produktami Jet były ElectraVan 600 (oparty na podwoziu Subaru) i 007 Coupe (oparty na podwoziu 

Dodge Omni). Oferował również większe 8-osobowe vany i pickupy. 2690 funtów. ElectraVan 600 miał 

silnik GE 20-konny lub Prestolite 22-konny z serii DC, kontroler SCR i 17 6-woltowych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych, które mogły przyspieszyć do 55 mil na godzinę przy zasięgu 100 mil. Setki 

modeli ElectraVan 600 i 007 Coupe to dziś cenione przedmioty wśród członków Stowarzyszenia Electric 

Auto, potwierdzające ich wyjątkową jakość i trwałość. Niestety, Jet Industries już nie istnieje. Nie trzeba 

dodawać, że wsparcie zrzeszeń branżowych niezależnych producentów pojazdów elektrycznych - w 

zenicie podczas poprzedniej fali - osiągnęło najniższy poziom podczas tej. Nie było już żadnych 

niezależnych producentów pojazdów elektrycznych do wsparcia. 

Indywidualne konwersje są kontynuowane 

Osoby, którym pomagało więcej i lepsze wszystko podczas ostatniej fali, musiały teraz korzystać z 

mniejszych poziomów zasobów. Jednak konwersje EV przez jednostki trwały przez całą falę, aczkolwiek 

w wolniejszym tempie. Najlepszą wiadomością z lat 80-tych było to, że zasoby z lat 70-tych wciąż 

można było znaleźć i wykorzystać. Podczas tej fali indywidualny przetwórcy nadal lubili opowiadać o 

swoich doświadczeniach związanych z konwersją na regularnych spotkaniach Electric Auto Association; 

nadal przekraczali granicę prędkości i odległości podczas rajdów i imprez; i nadal zgłaszali wysoki 

stopień zadowolenia z tego, co zrobili. 

Od połowy lat 60. do 90-ych 

Okres ten to sukcesywnie zwiększająca się świadomość problemów z pojazdami spalinowymi, a 

problemy ze smogiem połowy lat 60-tych uświadomiły nam, że zanieczyszczamy nasze środowisko i 



zabijamy się. Arabskie embargo na ropę, niedobory i nadmiar ropy z lat 70., 80. i 90. uświadomiły nam 

naszą zależność od zagranicznej ropy. Wypadki jądrowe i wycieki ropy w latach 70. i 80. uświadomiły 

nam dalekosiężne konsekwencje naszych decyzji dotyczących energii bliskiego zasięgu. Problemy z 

silnikiem spalinowym i olejem, które zaczęły się od płaczu w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, 

przekształciły się w falę opinii publicznej w latach dziewięćdziesiątych. Efektem netto nowej 

świadomości w tym okresie było ponowne pojawienie się pojazdów elektrycznych. Kiedy działania 

legislacyjne nakazujące pojazdy bezemisyjne w latach 90. wymusiły ponowne przemyślenie 

podstawowej konstrukcji pojazdu, obecna technologia zastosowana do koncepcji pojazdu 

elektrycznego okazała się idealnym rozwiązaniem. 

Zmierzch bogów naftowych 

W połowie lat 60. wielu przedstawicieli rządu i przemysłu na całym świecie zdało sobie sprawę, że coś 

jest nie tak z tym obrazem. Chociaż ruch Stanów Zjednoczonych w kierunku alternatywnych źródeł 

energii, takich jak gaz ziemny i rozszczepienie jądrowe (rozpoczęty dekady wcześniej), szybko przynosił 

nowe alternatywne moce do internetu, uzależnienie od ropy naftowej pogarszało się, a smog i 

problemy środowiskowe zaczęły wysuwać się na pierwszy plan. Jednym z rezultatów było uchwalenie 

ustawy o czystym powietrzu z 1968 roku. Kolejnym było przyjęcie w 1975 r. ustawy o korporacyjnych 

normach dotyczących średniej oszczędności paliwa (CAFE). Dla niektórych problem był oczywisty, ale 

większość ludzi wesoło bawiła się swoimi pojazdami spalinowymi. Po „pierwszym szoku” - arabskim 

embargo, które nastąpiło po wojnie Jom Kippur w październiku 1973 r. - wszyscy wiedzieli, że jest 

problem. Obniżając produkcję o 5 procent miesięcznie od poziomów z września i obniżając o 

dodatkowe 5 procent każdego kolejnego miesiąca, aż do osiągnięcia celów cenowych, Organizacja 

Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) skutecznie spanikowała, dusiła i podważała 

uprzemysłowione narody świata ich wolę. Panikę zaostrzyły narody i koncerny naftowe walczące o 

dostawy na światowym rynku, nadmierne kupowanie za wszelką cenę, aby mieć pewność, że mają ich 

wystarczająco dużo, a konsumenci robili to samo, czekając w kolejkach, aby „uzupełnić swoje 

zbiorniki”, gdy kilka tygodni wcześniej by to zrobili. nie myśleli o jeździe z pustymi wskaźnikami benzyny 

. Kiedy kurz opadł, amerykański konsument, który zapłacił około 0,30 dolara za galon za cały gaz, jaki 

mógł dostać kilka miesięcy wcześniej, teraz zapłacił 1 dolara za galon lub więcej w szczytowym okresie 

kryzysu i czekał w kolejce po kwota reglamentowana. Jak to się mogło stać? Łatwo. Kryzysy naftowe w 

1951 r. (Zamknięcie Abadanu przez Iran), 1956 r. (Zamknięcie Kanału Sueskiego przez Egipt) i 1967 r. 

(Arabskie embargo po czerwcowej wojnie sześciodniowej) były skutecznie zarządzane przez wspólny 

rząd i przekierowanie przemysłu naftowego nadwyżki zdolności produkcyjnych Stanów Zjednoczonych. 

Jednak na początku lat siedemdziesiątych nie było już żadnych nadwyżek mocy, które można by 

przekierować - szczyt produkcji w Stanach Zjednoczonych, wynoszący 11,3 miliona baryłek dziennie, 

miał miejsce w 1970 roku. Aż do lat siedemdziesiątych przemysł naftowy koncentrował się na 

ograniczaniu produkcji w celu utrzymania cen. Dodatkiem do tego działania były stosunkowo niskie 

ceny ropy, które wymusiły niskie wskaźniki inwestycji i odkryć, a kwoty importowe ograniczały 

dostawy. Jednak rosnący popyt zlikwidował potrzebę taktyki ograniczania produkcji i nadwyżki mocy 

produkcyjnych . „Drugi szok” nastąpił po rozpoczęciu irańskich strajków naftowych w listopadzie 1978 

r. Iran był drugim co do wielkości producentem ropy, eksportując 4,5 miliona baryłek dziennie. Strajki 

zmniejszyły tę liczbę do 1 miliona w połowie listopada, a eksport całkowicie ustał do końca grudnia. 

Podczas gdy utrata tej podaży została częściowo skompensowana przez innych dostawców w ramach 

OPEC, rosnący zasięg sieci telewizyjnej, jednocześnie nadawany na całym świecie, o odejściu szacha w 

połowie stycznia 1979 r. I przybyciu ajatollaha Chomeiniego (wraz z innymi wewnętrznymi 

wydarzeniami w Iranie) przekonał świat że Iran nigdy nie powróci na swoje prozachodnie sposoby i 

zainicjował gromadzenie i paniczne kupowanie w stylu hulanki 1973 roku . To, co zaczęło się jako 



niedobór 2 milionów baryłek dziennie, przekształciło się w 5 milionów baryłek dziennie, gdy rządy, 

firmy naftowe i konsumenci walczyli o dostawy. Gromadzenie się na wszystkich poziomach zaostrzyło 

problem, ponownie pojawiły się przewody gazowe, a ceny ropy naftowej wzrosły z 13 do 34 dolarów 

za baryłkę. Chociaż irański eksport powrócił na rynek w marcu 1979 r., niefortunny wypadek nuklearny 

w Three Mile Island z 28 marca 1979 r. jeszcze bardziej nasilił panikę wokół świadomości energetycznej, 

a także na zawsze zmienił opinię publiczną na temat energii jądrowej. Kilka innych czynników 

przyczyniło się do tego, że kryzys benzynowy, który miał miejsce w 1979 r. w większości 

uprzemysłowionych krajów wolnego świata, był poważniejszy niż jakikolwiek poprzedni kryzys. Wiele 

rafinerii utworzonych w celu przerobu lekkiej irańskiej ropy nie było w stanie dostarczyć tyle benzyny 

z alternatywnej cięższej ropy naftowej, którą musieli przystosować. Brak współpracy (a w niektórych 

przypadkach sprzeczny) polityki rządów federalnych, stanowych i lokalnych oraz firm naftowych 

zakłóciły uporządkowaną dystrybucję dostępnych dostaw benzyny. Pojawienie się handlarzy 

surowcami naftowymi, którzy mogliby osiągnąć ogromne zyski na grze między kontraktem 

długoterminowym a cenami spot na ropę, sztucznie podbijali cenę ropy spot w odpowiedzi na 

dominujące kupno-wszystko, co możesz-dostać. mentalność za każdą cenę. Długie linie benzynowe i 

reglamentacja utrudniały prowadzenie interesów i życie osobiste na wszystkich poziomach. Zanim 

zaczął się irański kryzys zakładników, na światowym rynku ropy naftowej panował stan anarchii, który 

w niewielkim stopniu złagodził kolejne embargo prezydenta Cartera na irańską ropę oraz zamrożenie 

irańskich aktywów. W odwrotnym kierunku nastąpił „trzeci szok” - ceny spadły. Samo korygujące się 

siły rynkowe, które wkraczają do akcji po jakimkolwiek niedoborze lub nadmiarze, dokonały tego, 

czego światowi przywódcy nie mogli, tym razem z zemstą. Na posiedzeniu OPEC w czerwcu 1980 r. 

„Oficjalna” cena wynosiła średnio 32 dolary za baryłkę, ale zapasy OPEC były wysokie, a zbliżająca się 

recesja gospodarcza spowodowała spadek cen i popytu w krajach konsumpcyjnych, dodatkowo 

zwiększając nadwyżkę zapasów. Kiedy Irak zaatakował Iran, jednym z pierwszych kroków w jego planie 

wojennym było zbombardowanie rafinerii Abadan (22 września 1980). Wynik netto po represjach był 

taki, że eksport irańskiej ropy zmniejszył się podczas wojny, ale eksport z Iraku prawie ustał. Po tym, 

jak Arabia Saudyjska podniosła ceny z 32 do 34 dolarów za baryłkę w październiku 1981 roku, nastąpił 

bezprecedensowy boom i wiertnicy wyszli na zwnątrz. Wcześniejsze obawy o niedobory na początku 

lat dwudziestych i połowy czterdziestych skończyły się nadwyżką i nadmiarem, ponieważ rosnące ceny 

pobudziły nowe technologie i rozwój nowych obszarów. Ten wzór został powtórzony z 34 dolarami za 

baryłkę ropy. Wysokie ceny ropy naftowej OPEC spowodowały znaczny wzrost produkcji spoza OPEC 

w Meksyku, na Alasce i na Morzu Północnym, a także w Egipcie, Malezji, Angoli i Chinach. Innowacje 

technologiczne usprawniły eksplorację, produkcję i transport. W międzyczasie popyt został odwrócony 

przez recesję gospodarczą, wyższe ceny, politykę rządu oraz rozwój energii jądrowej i alternatyw dla 

gazu ziemnego. Nie tylko udział ropy w światowym rynku energii spadł z 53% w 1978 r. Do 43% w 1985 

r., Ale także zmniejszyła się oszczędność ,również cały rynek - amerykańskie przepisy CAFE z 1975 r. 

podwoiły przebieg floty samochodowej do 27,5 mil na galon do 1985 r., co samo w sobie pozbawiło 

prawie 2 miliony baryłek dziennie ze strony popytu światowej księgi ropy naftowej. Do 1985 r. 

Załamanie popytu w połączeniu z nieustannym zwiększaniem się podaży spoza OPEC (i wszystkich 

składujących zapasy) zmniejszyło popyt na OPEC o 13 milionów baryłek dziennie. Do szczytu 

gospodarczego w Bonn w maju 1985 r. Nadwyżki ropy naftowej na świecie przekroczyły podaż o 10 

milionów baryłek dziennie, co jest dokładnym przeciwieństwem sytuacji z 1979 r., Ale dwukrotnie 

gorsze! Ropa West Texas Intermediate na rynku kontraktów terminowych gwałtownie spadła z 

rekordowego poziomu 31,75 USD za baryłkę w listopadzie 1985 r. Do 10 USD za baryłkę w ciągu 

zaledwie kilku miesięcy. Niektóre ładunki z Zatoki Perskiej sprzedawano za zaledwie 6 USD za baryłkę. 

Wynikający z tego „rynek kupujących” widział, jak handlowcy surowcami naftowymi sprzedają ropę 

każdemu za każdą cenę, gdy ceny spot gwałtownie spadły, a sprzedawcy próbowali wyjść z 

długoterminowych kontraktów. Do czasu, gdy kurz opadł i OPEC ustalił nową „oficjalną” cenę ropy na 



18 dolarów w grudniu 1986 roku, konsumenci znów byli rozradowani, a wszelkie obawy o permanentny 

niedobór ropy zostały rozwiane. W międzyczasie awaria jądrowa w Czarnobylu w kwietniu 1986 r. Dała 

uświadomionej teraz społeczeństwu kolejną poprawę świadomości ekologicznej. 

Wypadek tankowca Exxon Valdez w 1989 roku na Alasce jeszcze bardziej wzmocnił tę świadomość. Gdy 

pojazdy napędzane olejem i silnikiem spalinowym wkraczały w lata 90. XX wieku, stanęły w obliczu 

trójstronnego sojuszu: standardów CAFE, norm środowiskowych i niestabilnej podaży zdominowanej 

przez interesy zagraniczne. Kiedy nastąpił „czwarty szok”, inwazja na Kuwejt 100 000 irackich żołnierzy 

w sierpniu 1990 r., Spowodował on usunięcie z rynku zarówno dostaw ropy do Kuwejtu, jak i Iraku, i 

ponownie spowodował wzrost cen ropy. Saddam Husajn z Iraku miał problemy - jego ośmioletnia 

wojna z Iranem i ogromne zakupy broni pozbawiły go pieniędzy, jego produkcja ropy była zamroczona, 

a jego popularność polityczna w kraju była potencjalnie zagrożona. Potrzebował pieniędzy, ropy i 

nowego zagrożenia zewnętrznego, na którym mógłby skupić uwagę obywateli Iraku. Kuwejt miał 

pieniądze i ropę i był dogodnie położony na granicy. Hussein musi tylko uzyskać zapewnienie z 

Departamentu Stanu USA, że będzie wyglądać inaczej, i podrobić kilka roszczeń do suwerenności. (Irak 

rościł sobie prawa do Kuwejtu przed OPEC w 1961 r., zaraz po uniezależnieniu się Kuwejtu od Wielkiej 

Brytanii, ale w rzeczywistości początki Kuwejtu sięgają 1756 r., poprzedzającego powstanie Iraku. Irak 

powstał z trzech dawnych prowincji imperium tureckiego przez Brytyjczyków w 1920 r.). Dbając o oba 

te kroki, wojsko Saddama Husajna mogło nie mieć problemu z szybkim wysłaniem obrony Kuwejtu i 

zajęciem go. Na nieszczęście Saddama Husajna nadepnął na szyję naftową świata uprzemysłowionego, 

przy czym domniemanym zagrożeniem był najpierw Kuwejt, potem Arabia Saudyjska i reszta półwyspu 

oraz całkowita dominacja nad światowymi dostawami ropy. Nigdy wcześniej świat uprzemysłowiony 

nie działał tak szybko (i zgodnie), a Irak został wysłany w krótkim czasie. Na szczęście dla Saddama 

Husseina pozostał do walki kolejny dzień. Wojna iracko-kuwejcka, 11 września, a teraz nowa wojna w 

Iraku i jej następstwa przyniosły wyraźny nacisk na rzeczywiste priorytety wszystkich obywateli 

uprzemysłowionego świata, teraz połączonych ze sobą za pomocą wiadomości w telewizji w czasie 

rzeczywistym. Podaż zagranicznej (głównie z Bliskiego Wschodu) ropy naftowej, która sprawia, że 

wszystko działa, jest i będzie bardzo wrażliwa. Jesteśmy teraz w piątym szoku, kiedy ropa kosztuje 

ponad 140 dolarów za baryłkę! Podczas gdy większość mieszkańców Ziemi nadal jeździ pojazdami z 

silnikami spalinowymi, jakby dostawy ropy były bezpieczne i niewyczerpane, zanieczyszczając 

powietrze zanieczyszczeniami i zanieczyszczając lądy, rzeki i morza toksycznymi produktami 

ubocznymi, coraz więcej osób się budzi. Scena jest przygotowana do wzrostu indywidualnej 

odpowiedzialności i ponownego pojawienia się pojazdu elektrycznego. 

Pojazdy elektryczne znów rosną 

Podczas gdy wszelkiego rodzaju pojazdy elektryczne były nadal budowane w Stanach Zjednoczonych i 

za granicą w latach dwudziestych XX wieku do lat pięćdziesiątych XX wieku, odrodzenie 

zainteresowania pojazdami elektrycznymi bezpośrednio zbiegło się z problemami środowiskowymi lat 

sześćdziesiątych, a także z pierwszy, drugim, czwartym i piątym szoki olejowe. Niestety, zastój między 

tymi czterema falami - szczególnie trzeci szok olejowy - był w równym stopniu odpowiedzialny za 

opóźnienie dalszego rozwoju EV po każdym szczycie zainteresowania. To, co gwarantuje trwały wpływ 

czwartej fali, jest następujące uniwersalne spostrzeżenia: 

• Bezpieczeństwo naszych źródeł ropy to poważny problem dotykający cały świat. 

• Nasze środowisko jest zagrożone. 

• Istnieje realna potrzeba ochrony naszych ograniczonych zasobów planetarnych i nieodnawialnych 

zasobów paliw kopalnych. 



Dzięki cudowi natychmiastowej globalnej telewizji i telekomunikacji prawie wszyscy w 

uprzemysłowionym świecie wiedzą o tym. Poszczególnym obywatelom rozwiniętych krajów 

uprzemysłowionych, dręczeni coraz bardziej natarczywymi naciskami sumienia, trudniej jest prowadzić 

„biznes jak zwykle”, jeśli wiąże się to z zanieczyszczeniem powietrza, ziemi lub wody albo 

marnowaniem nagle cennych, niepewnych i ograniczony towar, ropa. Pismo odręczne jest na ścianie. 

Okres rozkwitu pożerających benzyny samochodów minął bezpowrotnie, podobnie jak buchające 

dymem śmieciarki. Mimo wszystko nasuwa się ostateczne pytanie - nasze sprawdzone zasoby ropy 

powinny wystarczyć na 40 lat, jak pokazano w rozdziale 2, ale co wtedy? Czy nie ma dziś lepszego 

sposobu niż ropa? Oczywiście są: pojazdy elektryczne i odnawialne źródła energii. Zanim jednak 

pojazdy elektryczne mogły ponownie pojawić się w dużej liczbie na naszych ulicach i autostradach, 

konsumenci musieli w nie uwierzyć, a firmy musiały uwierzyć, że opłacą się w nie inwestować. 

Wszystko to wymagało czasu. Wydaje się, że zbliżający się najbliższe lata  wydają się wspierać napęd 

elektryczny jako potencjalnie dominującą technologię, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. W tej 

sekcji zbadamy, w jaki sposób interakcja pięciu różnych obszarów przygotowała grunt dla ponownego 

wzrostu pojazdów elektrycznych: 

• Zainteresowanie rekordami prędkości pojazdów elektrycznych 

• Zainteresowanie rekordami odległości pojazdów elektrycznych 

• Rozwój stowarzyszeń pojazdów elektrycznych 

• Rozwój ustawodawstwa USA 

• Ekspansja na inne technologie napędów elektrycznych 

W pozostałej części omówimy, w jaki sposób cztery fale wpłynęły na historię produkcji pojazdów 

elektrycznych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii. Producenci, w odpowiedzi na rosnące 

zainteresowanie społeczne i świadomość, stopniowo zwiększali własną świadomość wykonalności 

pojazdów elektrycznych i stworzyli bardziej otwarty klimat rozwoju. Sprzyjało to innowacjom 

technologicznym i, napędzane globalną konkurencją między firmami ze Stanów Zjednoczonych, Europy 

i Japonii, doprowadziło do faktycznego wzrostu dzisiejszego nowoczesnego, technicznie  wyrafinowane 

pojazdy elektryczne. 

Przygotowanie sceny dla pojazdów elektrycznych 

Nawet osoby spoza branży marketingu znają siłę przekazu ustnego. Ludzie mówią. Mówią innym o tym, 

co lubią, a czego nie. W branży motoryzacyjnej mówią o rekordach prędkości i odległości oraz 

samochodach. Chodzą na zebrania, aby zobaczyć, co się dzieje i czytać o spotkaniach, które przegapili. 

Kiedy wystarczająco dużo ludzi zbiera się i rozmawia o czymś z rządem, rząd słucha. Rekordy prędkości 

i odległości, stowarzyszenia, ustawodawstwo i wydarzenia umieszczają pojazdy elektryczne z 

powrotem na mapie. 

Potrzeba szybkości 

Wcześniej przeczytałeś o „micie prędkości” i dowiedziałeś się, że możesz sprawić, by pojazdy 

elektryczne jechały tak szybko, jak chcesz. Każdy krok wymagał większego silnika, większej liczby 

akumulatorów, lepszego stosunku mocy do masy i bardziej opływowej konstrukcji. Pierwszy 

jakikolwiek rekord prędkości na lądzie został ustanowiony przez pojazd elektryczny w 1899 roku z 

prędkością 66 mil na godzinę. W tym samym roku pierwszy mandat za przekroczenie prędkości 

przyznany jakiemukolwiek pojazdowi trafił do elektrycznej taksówki na Manhattanie pędzącej z 

prędkością 12 mil na godzinę. Tuż po przełomie wieków Baker Electric jechał 104 mil na godzinę. Po 



wznowieniu zainteresowania elektryką Autolite osiągnął 138 mil na godzinę w 1968 roku, EaglePitcher 

podniósł go do 152 mil na godzinę w 1972 roku, a „Battery Box” Rogera Hedlunda doprowadził go do 

obecnych 175 mil na godzinę w 1974 roku. W 1992 roku Satoru Sugiyama w sponsorowanym przez 

Kenwooda „Clean Liner” zamierzał spróbować z prędkością 250 mil na godzinę w Bonneville Salt Flats, 

używając 650-konnego silnika Fuji Electric z japońskiego pocisku i 113 akumulatorów kwasowo-

ołowiowych Panasonic. Niestety, prosta awaria komponentu uniemożliwiła bieg pierwszego dnia, a 

wiatr lub pogoda zniweczyły następne sześć dni okna Speed Week. Kiedy weźmiesz pod uwagę, że 

Impact GM odkurzył Mazdę Miatę i Nissana 300ZX w wyścigach z prędkością od 0 do 60 mil na godzinę 

na starcie, nie powinno być wątpliwości, że dzisiejsze samochody elektryczne mogą jechać szybko i 

szybko się tam dostać. 

Jeśli masz trudności z tą koncepcją, pamiętaj, że francuski T.G.V. pociąg elektryczny rutynowo jedzie 

na trasie z prędkością 180 mil na godzinę (może jechać 223 mil na godzinę), a zbudowany w Szwecji 

pociąg elektryczny X2000 jechał korytarzem Waszyngtonu do Nowego Jorku z prędkością 125 mil na 

godzinę (może jechać 155 mil na godzinę) od początku 1993 roku. Pociąg elektryczny jest nic więcej niż 

pojazd elektryczny na torach (i to z długim przewodem!). Tymczasem nikt już nie mówi, że pojazdy 

elektryczne są słabe w dziale prędkości. 

Potrzeba dystansu 

Słyszałeś również o „micie zasięgu”; możliwe jest budowanie pojazdów elektrycznych o zasięgu 

porównywalnym do wielu tradycyjnych pojazdów spalinowych. 

• W 1900 roku francuski B.G.S. Elektryczny przejechał 180 mil na jednym ładowaniu akumulatora. 

• Ciężarówka Nissan EV-4H przejechała 308 mil na akumulatorach kwasowo-ołowiowych w latach 70-

tych. 

• Horlacher Sport przesunął ten dystans na 340 mil, używając akumulatorów sodowo-siarkowych Asea 

Brown Boveri w 1992 r., A BAT International podniósł go do 450 mil później w tym roku, używając 

własnych baterii / elektrolitu w przebudowanym Geo Metro. Horlacher osiągał średnio prawie 75 mil 

na godzinę podczas 10-godzinnego okresu testowego, imponująca prędkość. BAT Geo Metro jechało z 

mniejszą prędkością 35 mil na godzinę. 

Nie powinno być również wątpliwości, że pojazdy elektryczne mogą zajść daleko. Biorąc pod uwagę 

fakt, że większość Amerykanów ma średnio mniej niż dziewięć mil na podróż, a energia elektryczna jest 

wszechobecna w większości amerykańskich obszarów miejskich, w pojeździe elektrycznym nie 

zabraknie bardziej soku niż w pojeździe spalinowym, z pewnością mniej prawdopodobne. niż 

wyczerpanie się oleju napędowego lub któregokolwiek z nowych paliw alternatywnych, których nie ma 

na każdej stacji benzynowej! 

Potrzeba stowarzyszenia 

W tym okresie powstały dwa typy stowarzyszeń: rządowe i handlowe oraz indywidualne. Typy rządowe 

/ komercyjne można dalej podzielić na stowarzyszenia zajmujące się wymianą informacji (pierwsze 

Brytyjczycy utworzyli w 1934 r.); stowarzyszenia lobbystyczne (takie jak Electric Vehicle Council, 

Electric Vehicle Development Corporation i Electric Vehicle Association of the Americas, obecnie znane 

jako Electric Drive Transportation Association); i stowarzyszenia konsorcjum zajmujące się postępem 

w badaniach, takie jak U.S. Advanced Battery Consortium i CALSTART. Nie wszystkie organizacje 

rządowe / handlowe zajmujące się wymianą informacji są sobie równe. Brytyjskie stowarzyszenie było 

bardzo „luźne”, ale do lat 70. XX wieku posiadało największą na świecie populację pojazdów 

elektrycznych - około 150 000 pojazdów wszelkiego rodzaju. Niemiecka Izba Rozliczeniowa 



Gesellschaft fur Electrischen Strassenzerkehr (GBR), spółka zależna ich największego zakładu 

energetycznego, odegrała kluczową rolę w skoncentrowaniu niemieckich wysiłków na rzecz pojazdów 

elektrycznych; a japońskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych, pod kierownictwem Ministerstwa 

Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI), przedstawiło im ostateczną misję EV - skupienie się na 

przyspieszeniu i zasięgu w mieście. W przeciwieństwie do wcześniejszych wysiłków Brytyjczyków i 

skoncentrowanych wysiłków Niemców i Japończyków w dziedzinie pojazdów elektrycznych w latach 

70., Stany Zjednoczone nie podjęły żadnych ukierunkowanych wysiłków branżowych aż do konsorcjów 

USABC i CALSTART w latach 90. Chociaż poszczególni członkowie Electric Auto Association 

(utworzonego w 1967 roku) byli „głosem na pustyni” w tym okresie, coraz trudniej było ludziom 

powiedzieć „tego nie da się zrobić” po tym, jak już to robili. 

Potrzeba ustawodawstwa USA 

Zagadką jest to, że mieliśmy przepisy (finansowany przez rząd USA program Apollo, kierowany przez 

Narodową Agencję Aeronautyki i Kosmicznej), aby umieścić pojazd elektryczny na Księżycu, zanim 

wprowadziliśmy przepisy dotyczące rozwoju pojazdów elektrycznych na Ziemi. Kiedy w Kongresie w 

1966 r. wprowadzono pierwsze ustawy o sponsorowaniu pojazdów elektrycznych jako sposobu na 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, finansowani przez rząd kontrahenci zlecili pracę prototypom 

Lunar Rover EV w swoich obiektach. Podczas gdy w trakcie różnych przesłuchań w Kongresie na 

początku lat siedemdziesiątych dyskutowano o zaletach i wadach pojazdów elektrycznych, co 

doprowadziło do uchwalenia przełomowego prawa publicznego nr 94-413, ustawy o badaniach, 

rozwoju i demonstracji pojazdów elektrycznych i hybrydowych z 1976 r., Pojazdy elektryczne Lunar 

Rover miały wykonał już bezbłędnie na Księżycu podczas trzech oddzielnych misji Apollo w 1971 i 1972 

roku. 

Łazik księżycowy, został zoptymalizowany pod kątem niewielkiej wagi. Miał cztery silniki prądu stałego 

z serii 0,25 KM, po jednym w każdym kole, oraz koła z plecionego drutu i aluminiową ramę, które 

dawały mu zaledwie 462 funtów. ciężar (który może przenosić ładowność 1606 funtów). Jego 

nieładowalne baterie srebrno-cynkowe zapewniały wystarczający jednorazowy zasięg 57 mil i prędkość 

8 mil na godzinę. Przyszli podróżnicy księżyca muszą tylko zabrać ze sobą nowy zestaw baterii - trzy 

łaziki księżycowe już tam są! Chodzi o to, że ustawodawstwo i późniejsze finansowanie, wraz z 

naciskiem i naciskiem, jakie zapewnia konsolidacja głównych federalnych funkcji energetycznych w 

jednym Departamencie Energii na szczeblu gabinetu w 1977 r., Były istotnymi elementami. Dopóki te 

elementy nie były na miejscu, rozwój i odnawianie pojazdów elektrycznych nie mogło być 

kontynuowane. Ale chociaż finansowane przez rząd wczesne programy ETV-I i ETV-II w 1977 r. Dały 

impuls do ponownego ożywienia działalności pojazdów elektrycznych, było jasne, że ustawodawstwo 

i fundusze rządowe stanowiły najwcześniejszy początek, a nie ścieżkę do wprowadzenia pojazdów 

elektrycznych w powszechnej liczbie. . Zeznania jednego z dyrektorów General Motors wygłoszone 

podczas przesłuchań w Kongresie w czerwcu 1975 r. Potwierdzają ten punkt: „General Motors nie 

wierzy, że wiele można zyskać, dofinansowując sprzedaż pojazdów elektrycznych ... uważamy, że 

budowanie większej liczby pojazdów elektrycznych to marnowanie zasobów. nie trwał długo na 

początku 2000 roku.) W artykule Motor Trend z sierpnia 1991 roku zauważono: „Spośród wszystkich 

producentów samochodów, General Motors zdecydowanie popiera samochód elektryczny jako 

prawdziwą alternatywę na rynku amerykańskim”. Wiele z entuzjazmu ze strony producentów 

samochodów dla pojazdów elektrycznych w tym czasie okres można przypisać wsparciu rządu. 

Konsorcjum US Advanced Battery Consortium (którego zleceniodawcami są General Motors, Ford i 

Chrysler, z udziałem Departamentu Energii), konsorcjum CALSTART (obejmujące przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej oraz duże i małe firmy lotnicze / zaawansowane technologicznie, w tym 

Hughes, wówczas spółka zależna General Motors) , a instytucje badawcze kierowane przez Los Angeles 



Clean Air Initiative zapewniły wsparcie dla badań i rozwoju zaawansowanych akumulatorów i innych 

technologii pojazdów elektrycznych. Gdy wracamy do innej ery pojazdów typu plug-in, te i inne 

wspólne wysiłki odrodziły się po kilku latach, które wydawały się być stosunkowo uśpione. 

Potrzeba wydarzeń 

Niektórzy ludzie są myślicielami, inni działaczami, niektórzy po prostu lubią majsterkować - a pojazdy 

elektryczne zapewniają żyzne pole dla wszystkich trzech typów. 

• Myśliciele mogą uczestniczyć w sympozjach; największym i najbardziej znanym jest Sympozjum 

Pojazdów Elektrycznych (EVS), które odbyło się w takich miastach jak Paryż; Waszyngton; Toronto; 

Hongkong; Mediolan; i Anaheim. 

• Zawodnicy mogą brać udział w wyścigach i rajdach drogowych; to, co zaczęło się jako prosty wyścig 

MIT kontra Cal Tech Great Electric Vehicle Race z 1968 roku, ewoluowało do ogromnych tłumów i wielu 

klas wyścigu Phoenix 500 w latach 90. Stowarzyszenie Northeast Sustainable Energy Association 

(NESEA) zorganizowało wydarzenie Tour De Sol, które umożliwia dzieciom w liceum i na studiach 

ściganie się prototypowymi pojazdami elektrycznymi, a także organizuje imprezy na każdym etapie 

wyścigu, aby promować samochody elektryczne i napęd elektryczny. 

• W ostatnich latach National Electric Drag Racing Association zyskało na znaczeniu, podobnie jak 

wyścigi, takie jak „Power of DC” w Waszyngtonie i „Battery Beach Burnout” w południowej Florydzie. 

Oddziały Electric Auto Association organizują rajdy drogowe od 1968 roku. Niektórzy uważają, że 

największym ze wszystkich wyzwań (i największym ze wszystkich wyczynów reklamowych) jest World 

Solar Challenge: 1900-milowy wyścig przez australijską prowincję z wykorzystaniem silnika wielkość 

puszki kawy zasilana tylko światłem słonecznym. 

Lata 1990-2000 

Troska o środowisko i ochronę środowiska przywróciła prawdziwe wysiłki w dziedzinie pojazdów 

elektrycznych, a wiadomość dotarła nawet do General Motors. Rzeczywiście, GM całkowicie się 

odwrócił i poprowadził paradę do pojazdów elektrycznych. Wznowienie zainteresowania pojazdami 

elektrycznymi podczas tej fali było spowodowane bezprecedensowym rozwojem legislacyjnym, 

spółdzielczym i technologicznym. Pojazdy elektryczne w latach 90. również skorzystały na 

udoskonaleniach technologii elektronicznej, ponieważ w latach 80. wymagania dotyczące przebiegu i 

emisji w coraz większym stopniu zmusiły producentów samochodów do poszukiwania rozwiązań za 

pośrednictwem elektroniki. Chociaż zainteresowanie pojazdami elektrycznymi w latach 80. było w 

ciszy, w tej samej dekadzie nastąpiła stukrotna poprawa możliwości półprzewodnikowych urządzeń 

elektronicznych. Maleńkie układy scalone zastąpiły komputer, który zajmował całe pomieszczenie, 

komputerem stacjonarnym na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, a na początku lat 

dziewięćdziesiątych można go było trzymać w dłoni. Rozwój na drugim końcu spektrum - urządzeń 

dużej mocy - był równie dramatyczny. Wszystko mechaniczne, co można było zastąpić elektroniką, 

miało na celu zaoszczędzenie wagi i energii (energii). Urządzenia półprzewodnikowe stawały się coraz 

bardziej muskularne w odpowiedzi na tę naglącą potrzebę. Baterie stały się głównym celem dobrze 

finansowanych partnerstw rządowych na całym świecie; Akumulatory ołowiowo-kwasowe, sodowo-

siarkowe, niklowo-żelazowe i niklowo-kadmowe osiągnęły nowy poziom wydajności. Wszyscy zaczęli 

po cichu przyglądać się apetycznym możliwościom akumulatorów litowo-polimerowych. Pojazdy 

elektryczne z lat 90. oferują znaczne ulepszenia technologiczne pod maską, są bardziej 

energooszczędne i bliższe są produktom możliwym do wyprodukowania niż inżynieryjnym platformom 

testowym. Sześć trendów podkreśla rozwój pojazdów elektrycznych podczas czwartej fali: 



• Wysoki poziom aktywności w GM, Ford i Chrysler 

• Zwiększony wigor stworzony przez nowych niezależnych producentów 

• Nowe i ulepszone prototypy 

• Wysoki poziom aktywności za granicą 

• Wysoki poziom aktywności hybrydowej 

• Boom w indywidualnych przebudowach pojazdów spalinowych 

Aż do lat 90-tych General Motors przygotowywał się do pojazdów elektrycznych poprzez serię 

wydarzeń. Najpierw GM zdecydował się wziąć udział w australijskim World Solar Challenge 1987, 

projekcie wspieranym od wewnątrz przez Howarda Wilsona, ówczesnego wiceprezesa Hughes. 

Zwrócili się o pomoc do małej firmy AeroVironment, założonej przez Paula MacCready'ego. MacCready 

zdobył już nagrody za najdłuższy lot z napędem ludzkim swoim ultralekkim i wydajnym „Gossamer 

Condor” w 1977 r. oraz za pierwszy zasilany przez człowieka samolot, który przekroczył kanał La 

Manche swoim „Gossamer Albatross” w 1979 r ; ponadto jego napędzany energią słoneczną „Solar 

Challenger” przeleciał 163 mil z Paryża na angielskie wybrzeże w 1981 roku. AeroVironment stanął 

teraz przed ostatecznym wyzwaniem, jakim było stworzenie przez GM pojazdu zdolnego do 

przejechania 1900 mil przez australijski buszu jedynie dzięki energii słonecznej. AeroVironment to 

zrobił. Zwycięski „Sunraycer” GM pokonał konkurencję o 2  dni, udowadniając, co było możliwe dzięki 

napędowi elektrycznemu. MacCready i Wilson zastanawiali się, co może być możliwe z elektrycznym 

samochodem osobowym. Wilson był w stanie osobiście przedstawić to pytanie Bobowi Stemple'owi, 

który w 1988 roku uzyskał zgodę ówczesnego prezesa Rogera Smitha, a reszta, jak mówią, jest historią. 

Elektryczny pojazd GM Impact, pokazany na Rysunku 3-12, odpowiednio zadebiutował na Salonie 

Samochodowym w Los Angeles w styczniu 1990 roku i szybko przykuł uwagę świata motoryzacji. 

Oferuje zasięg od 50 do 70 mil (EV1 „Gen II” z akumulatorami NiMH zapewnia zasięg od 120 do 140 

mil), czas od 0 do 60 w czasie poniżej 8 sekund, prędkość 80 mil na godzinę w śliskim opakowaniu, 

który miał współczynnik oporu powietrza 0,19 (wciąż najbardziej aerodynamiczny samochód 

produkcyjny, jaki kiedykolwiek wyprodukowano), Impact nie był elektrycznym pojazdem Twoich 

dziadków. Przez chwilę GM pokazywał reszcie świata drogę. Swoją filozofią „rób więcej za mniej” sam 

MacCready dostarczył wiele inspiracji: „Nikt nigdy nie próbował zbudować od podstaw super 

wydajnego samochodu. To dlatego, że nikt nigdy nie musiał tego robić. Energia zawsze była tania i 

zanieczyszczała Kontrole były stosunkowo nowe, więc producenci samochodów nigdy nie musieli 

przykładać fanatycznej uwagi do wydajności ”. 

Firma GM wyprodukowała 50 Impactów i pożyczyła je przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, 

samorządom lokalnym i osobom fizycznym w celu przekazania opinii na temat możliwości wydajności 

i wymagań użytkowników w innowacyjnym programie znanym jako „PrEView Drive”, który trwał od 

1994 do 1996 roku. W międzyczasie GM zabezpieczył swój zakład, pracując w koncepcyjnym minivanie 

hybrydowym I-IX3, który wykorzystywał silnik benzynowy o mocy 40 kW, aby zwiększyć zasięg dwóch 

60-konnych silników elektrycznych z napędem na przednie koła. Ford miał inny pomysł; wykorzystując 

swoją europejską furgonetkę Escort jako platformę, opierając się na technologii akumulatorów 

sodowo-siarkowych wynalezionej w 1965 roku i wykorzystując swoje doświadczenie w układach 

napędowych ETX-I i ETX-B z lat 80-tych, Ford miał nadzieję przeskoczyć konkurencję i być pierwszym, 

który wyprodukuje z 80 samochodami dostawczymi Ford Ecostar planowanych do dystrybucji wśród 

klientów flotowych w 1994 r. Ford był poważny - wprowadzono odpowiednie zarządzanie, zasoby, 

narzędzia i urządzenia. Waży 3100 funtów. i napędzany przez półprzewodnikowy 75-konny silnik 

indukcyjny na prąd przemienny połączony ze zintegrowanym napędem na przednie koła i zasilany z 



akumulatorów sodowo-siarkowych, specyfikacje Forda Ecostar były imponujące w tamtym czasie - 75 

mil na godzinę i zasięg 100 mil, z zdolność do przenoszenia 850 funtów. ładowność. Wszystko to 

skłoniło pisarza motoryzacyjnego Dennisa Simanaitisa do komentarza w wydaniu Automobile z lutego 

1993 roku: „Pierwszy pojazd elektryczny, który prawdopodobnie zobaczysz, jest najbardziej 

przejrzysty, jaki dotychczas prowadziliśmy”. Chrysler zastosował jeszcze inne podejście, opierając się 

na TEVanie („T” dla minivana T-115, „E” dla elektrycznego). Sprawdzona już elektronika, układ 

napędowy i akumulatory wyjęte z TEVana zostały użyte w ich lżejszej furgonetce Epic nowej generacji, 

, dając im natychmiastową zgodność specyfikacji wydajności. 

Rozporządzenie w Kalifornii 

Okres ten początkowo oznaczał krótkie odrodzenie pojazdów spalinowych, w szczególności większych 

samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów sportowo-użytkowych (SUV). Mandat ZEV w 

Kalifornii wywołał ostry sprzeciw wobec pojazdów elektrycznych ze strony producentów samochodów, 

którzy nie chcieli być prawnie zobowiązani do tworzenia czegokolwiek, nie mówiąc już o czymś innym 

niż ich podstawowe produkty spalania wewnętrznego, po tym, jak producenci samochodów połączyli 

się z rządem federalnym i wszczęli postępowanie sądowe przeciwko Stan Kalifornia, California Air 

Resources Board wypatroszona mandatem ZEV (obecnie znanym jako ZEV Program), skutecznie 

zwalniając producentów samochodów z konieczności budowania pojazdów elektrycznych. Gdy 

producenci samochodów nie byli już zobowiązani do sprzedaży pojazdów elektrycznych, programy 

pojazdów elektrycznych zostały szybko zakończone. W tej fazie inne technologie pojazdów zostały w 

różnym stopniu wykorzystane przez producentów samochodów. Partnerstwo na rzecz nowej generacji 

pojazdów, pod administracją prezydenta Clintona, stymulowało rozwój hybrydowych pojazdów 

benzynowych przez krajowych producentów samochodów. Chociaż Detroit nigdy tak naprawdę nie 

wdrożył samochodów hybrydowych w tej fazie, duch rywalizacji zmusił japońskich producentów 

samochodów do tego. Doprowadziło to do powstania popularnych pojazdów, takich jak hybryda 

Honda Civic i Toyota Prius, przy czym większość głównych producentów samochodów ostatecznie 

oferuje co najmniej jeden model hybrydowy. Wśród krajowych producentów samochodów wodór stał 

się alternatywnym paliwem z wyboru dla nowych samochodów koncepcyjnych, którym towarzyszyły 

obietnice wprowadzenia ich na rynek masowy. pojazdów do roku 2010. Pod koniec tej dekady około 

175 pojazdów z wodorowymi ogniwami paliwowymi zostało rozmieszczonych we flotach testowych, 

ale żaden nie pojawił się w salonach. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat problemów 

związanych z uzależnieniem od ropy naftowej - zmian klimatycznych, niestabilności politycznej i 

problemów zdrowia publicznego z powodu złej jakości powietrza, aby wymienić tylko kilka - wzrosła, 

wydaje się, że fala powraca w kierunku pojazdów typu plug-in. Zostało to pobudzone zarówno na 

poziomie masowym przez narzędzia popkultury, jak Niewygodna prawda i Kto zabił elektryczny 

samochód? (odpowiednio dokumenty nr 1 i 3 z 2006 r.), a także na bardzo osobistym poziomie z 

rosnącymi cenami benzyny. Coraz częściej pojawiają się pojazdy typu plug-in, które kiedyś były 

postrzegane jako chrupiący, ekologiczny wybór , wsparcie dwustronne, ponieważ osoby 

zainteresowane bezpieczeństwem energetycznym zaczynają wybierać alternatywę stosowania taniej, 

czystej, krajowej energii elektrycznej do napędzania pojazdów zamiast zagranicznej, drogiej, 

stosunkowo brudnej ropy naftowej. Przy tej szerokiej koalicji poparcia i malejącej sprzedaży 

samochodów producenci samochodów nie mieli innego wyboru, jak tylko wejść na pokład z nowszymi 

alternatywami dla pojazdów spalinowych. Nowa technologia również pobudziła entuzjazm; oprócz 

pojazdów elektrycznych, producenci samochodów rozpoczęli prace nad wolnoobrotowymi pojazdami 

elektrycznymi, hybrydowymi pojazdami elektrycznymi, hybrydowymi pojazdami elektrycznymi typu 

plug-in (PHEV) (które łączą określoną liczbę kilometrów elektrycznych, z „siatką bezpieczeństwa” 

napędu hybrydowego) system), a ludzie budujący własne samochody elektryczne. W zależności od 



konfiguracji pojazdu, kierowcy mogą jeździć tylko w trybie elektrycznym podczas cotygodniowych 

dojazdów, a benzynę tylko podczas jazdy na długich dystansach. 

Ta koncepcja „najlepszego z obu światów” odnowiła entuzjazm dla pojazdów elektrycznych, a oba typy 

pojazdów typu plug-in korzystają z nowszej technologii akumulatorów litowo-jonowych, która 

magazynuje więcej energii niż poprzednie typy ołowiowo-kwasowo-niklowo-wodorkowe, zapewniając 

większy zasięg . Ustawodawstwo dostarczyło zarówno marchewki, jak i kija, aby przyspieszyć rozwój 

pojazdów elektrycznych. Wszystko zaczęło się od Kalifornii, nakładając że 2 procent floty nowych 

samochodów każdego producenta samochodów to bezemisyjne pojazdy (i tylko technologia pojazdów 

elektrycznych może spełnić tę zasadę) począwszy od 1998 roku, a do roku 2003 wzrosła do 10 procent. 

Oznaczałoby to 40 000 pojazdów elektrycznych w Kalifornii do 1998 r. i ponad 500 000 do 2003 r. Do 

Kalifornii szybko włączyły się prawie wszystkie stany północno-wschodnie (ostatecznie stany 

reprezentujące ponad połowę rynku pojazdów w Stanach Zjednoczonych miały usatwy w stylu 

kalifornijskim) - niezły kij! Ponadto, dla celów CAFE, każdy sprzedany pojazd elektryczny jest liczony 

jako samochód o prędkości od 200 do 400 mpg na mocy ustawy o paliwach alternatywnych z 1988 

roku. Ale ustawodawstwo również zapewniło marchewkę. Kalifornia zapewniła różne zachęty 

finansowe, w łącznej wysokości do 9000 USD na zakup pojazdu elektrycznego, a także zachęty 

pozafinansowe, takie jak dostęp do pasów dla HOV tylko dla jednej osoby. Ustawa National Energy 

Policy Act z 1992 r. zezwoliła na 10-procentową ulgę podatkową w wysokości do 4 000 USD od ceny 

zakupu pojazdu elektrycznego. Inne kraje poszły w jego ślady. Japoński MITI postawił sobie za cel 200 

000 krajowych pojazdów elektrycznych w użyciu do 2000 r .; Francja i Holandia wprowadziły podobne 

zachęty podatkowe, aby zachęcić do zakupu pojazdów elektrycznych. Program kalifornijski został 

opracowany przez California Air Resources Board (CARB) w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza, a nie specjalnie w celu promowania pojazdów elektrycznych. Rozporządzenie początkowo 

wymagało prostych „pojazdów bezemisyjnych”, ale nie określało wymagań technologii. W tamtym 

czasie pojazdy elektryczne i pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi były dwoma znanymi typami 

pojazdów, które spełniały te wymogi; Ponieważ ogniwa paliwowe zmagają się z wyzwaniami 

technologicznymi i ekonomicznymi, pojazdy elektryczne stały się technologią z wyboru, aby sprostać 

wymaganiom prawa. Ostatecznie, pod naciskiem różnych producentów i rządu federalnego, CARB 

zastąpiło wymóg zerowej emisji połączonym wymogiem bardzo małej liczby pojazdów ZEV w celu 

promowania badań i rozwoju oraz znacznie większej liczby pojazdów z częściową zerową emisją (PZEV), 

administracyjne oznaczenie dla pojazdów o bardzo ultraniskich emisjach (SULEV), które emitują około 

10 procent zanieczyszczeń pochodzących ze zwykłych pojazdów o niskiej emisji, a także posiadają 

certyfikat zerowej emisji par. Chociaż skuteczne w osiąganiu celów w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza przewidzianych dla wymogu zerowej emisji, efektem rynkowym było pozwolenie głównym 

producentom na szybkie zakończenie publicznych programów BEV. Odkąd programy samochodów 

elektrycznych zostały zniszczone, rynek rozwinął ekspansywny apetyt na hybrydowe samochody 

elektryczne i czystsze samochody benzynowe. GM EV1 (patrz Rysunek 3-15 i 3-16) i EV2, minivan 

Chryslera Epic i Ford Ranger, a także Honda EVPlus, Nissan Hypermini, Toyota RAV4 i samochody 

elektryczne Toyota zostały wycofane i zniszczone. Około 1000 tych pojazdów pozostaje w rękach 

prywatnych z powodu presji społecznej i kampanii prowadzonych przez organizacje oddolne, takie jak 

„dontcrush.com” (obecnie znany jako Plug In America), Rainforest Action Network i Greenpeace. 

Zaprzeczając twierdzeniom producentów o anemicznym popycie na pojazdy elektryczne, pojazdy te 

obecnie często sprzedają się za więcej na rynku wtórnym niż wtedy, gdy były nowe. Cały odcinek stał 

się taką klapą, że zrodził pełnometrażowy film dokumentalny wyreżyserowany przez byłego kierowcę 

i aktywistę EV1, Chrisa Paine, zatytułowany Who Killed the Electric Car? Sony Pictures Classics. 

11 września, ropa i nasze nowe porozumienie w sprawie samochodów elektrycznych 



Zrozumiałe jest, że atak na World Trade Center, Pentagon i samolot, który rozbił się w Pensylwanii 11 

września 2001 r. wyraźnie pokazuje, że nasza zależność od importowanej ropy szkodzi naszemu 

bezpieczeństwu narodowemu i finansowemu. Ropa sięgająca ponad 140 dolarów za baryłkę 

spowodowała odrodzenie, akceptację i zrozumienie, że potrzebujemy samochodów elektrycznych. 11 

września zakończył również okres niskich i stabilnych cen ropy. Pamiętam, jak oglądałem płonące wieże 

i mówiłem koledze, że już nigdy nie będzie tak samo. Teraz mamy do czynienia z poważną dyskusją na 

temat bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia naszej zależności od importowanych olejów, a 

także wpływu na środowisko na naszym świecie. 

General Motors Awakening - Volt 

Samochód elektryczny wrócił do GM, odkąd samochód elektryczny jest związany z naszą historią 

amerykańskiej motoryzacji od początku istnienia samochodu. Ironiczny zwrot wydarzeń związanych z 

ropą naftową, bezpieczeństwem narodowym i zmianami klimatycznymi pokazuje interesującą stronę 

GM i ich zrozumienie potrzeby samochodów elektrycznych, które pomogą ustabilizować naszą 

gospodarkę. Podczas gdy Volt ma stać się hybrydą typu plug-in, zaczyna jako inżynierowie i projektanci, 

budując własny pojazd elektryczny GM. W styczniu 2006 roku Bob Lutz, wiceprezes General Motors, 

jeden z głównych orędowników, który pierwotnie był za zniszczeniem programu EV1, jest teraz 

pragmatykiem, który wierzy, że elektryfikacja samochodu jest jedynym sposobem na zachowanie 

amerykańskiej kultury samochodowej. „Nie możemy się doczekać, co zrobić, aby przeciwdziałać fali 

pozytywnego PR Toyoty” - mówi Lutz. W tym miesiącu GM wymyślił Volt. Nawet Rick Wagoner, prezes 

GM, nie był ponownie zwolennikiem elektrycznego samochodu elektrycznego. Ale wtedy huragan 

Katrina spowodował gwałtowny wzrost cen ropy. Dla Wagonera był to znak niestabilności rynków ropy 

i zwiastun. Zmieniała się nawet potworna polityka energetyczna administracji Busha: w swoim orędziu 

o stanie Unii prezydent wezwał Kongres do narzucenia surowszych przepisów dotyczących 

oszczędności paliwa. W styczniu 2008 roku Volt stał się centralnym elementem zielonej strategii GM. 

Czy dyrektor generalny GM żałuje, że nie porusza się szybciej? Pewnie, że tak. Wagoner żałuje, że nie 

zabił EV1. I przyznaje, że niedocenianie pojawienia się społeczeństw konsumenckich w Chinach i 

Indiach pomogłoby obniżyć cenę ropy o 100 dolarów. Dziś to wszystko nie ma znaczenia. Pojawia się 

pytanie, czy Wagoner może dotrzymać swoich obietnic. „To największe wyzwanie, jakie widzieliśmy od 

początku istnienia branży” - mówi. „To wpływa na wszystko, o czym myślimy”. Wagoner dodał w 

wywiadzie dla PBS: „Mamy około 100 lat przemysłu samochodowego, w którym 98 procent energii 

potrzebnej do napędzania pojazdu pochodzi z ropy . Naprawdę zamierzamy to zmienić w następnym 

okresie, takie rzeczy, jak rozwój akumulatorów i stosowanie akumulatorów w samochodach, tak jak 

planujemy zrobić z Voltem, jest ważnym krokiem w ciągu następnych 100 lat przemysł samochodowy 

”. Oprócz General Motors, firmy zajmujące się konwersją samochodów ,które ujrzały światło po 11 

września, takie jak Grass Roots EV Steve'a Clunna, odnotowały wzrost sprzedaży pojazdów 

elektrycznych. wnioski o konwersję samochodu. Coraz więcej osób kupuje konwersje samochodów 

elektrycznych, samochody elektryczne, niskie prędkości, pojazdy elektryczne, hybrydowe samochody 

elektryczne i hybrydowe samochody elektryczne typu plug-in. Firmy samochodowe, opinia publiczna, 

media i wolny rynek zaczynają w pełni akceptować fakt, że samochody elektryczne muszą być częścią 

naszej motoryzacyjnej przyszłości.  

Pojazdy elektryczne XXI wieku 

To, co się dzieje, pojawia się, jak mówi nam przysłowie. Ludzie budują samochody elektryczne 

dojeżdżające do pracy, które cieszą się dużym zainteresowaniem, a ich sprzedaż rośnie. Tango firmy 

Commuters Cars Corporation, Corbin Sparrow i Phoenix Motorcars to świetne przykłady. Chociaż 

wyglądają inaczej niż większość samochodów, są elektryczne, osiągają prędkość ponad 70 mil na 

godzinę i mają znaczny zasięg (ponad 100 mil). Jak widzieliśmy, od co najmniej ostatnich 35 lat ludzie 



z powodzeniem przekształcają pojazdy spalinowe w pojazdy elektryczne. Cały ten okres został 

oznaczony przez prawie całkowity brak komentarzy na temat tej działalności od osób negatywnie 

nastawionych. Ironią losu jest to, że podczas gdy samochody elektryczne były w pobliżu silnika 

spalinowego, a także będą po nich, powszechne jest dziś myślenie, że rozwój samochodów 

elektrycznych podążał ścieżką od gazu, przez hybrydę gazową, po hybrydę typu plug-in. , na 

elektryczny. 

Tesla 

Tesla Motors to firma motoryzacyjna z Doliny Krzemowej, która 20 lipca 2006 r. zaprezentowała Teslę 

Roadster o mocy 185 kW (248 KM). Od marca 2008 r. Tesla rozpoczęła regularną produkcję Roadstera. 

Roadster ma niesamowity przemiennik częstotliwości o nowej konstrukcji, nowy sterownik, nowy silnik 

i nowy podsystem akumulatora. Tesla Roadster,  zapewnia pełną dostępność osiągów w każdej chwili, 

gdy jesteś w samochodzie, nawet na światłach. Jego szczytowy moment obrotowy zaczyna się przy 0 

obr / min i pozostaje mocny przy 13 000 obr / min. To sprawia, że Tesla Roadster jest sześciokrotnie 

bardziej wydajny niż najlepsze samochody sportowe, a jednocześnie wytwarza jedną dziesiątą 

zanieczyszczeń przy zasięgu 220 mil. Tesla Model S wyszła  2010 rok. Szacunkowy koszt to 60 000 USD, 

a później planowany jest model za 30 000 USD. Tesla to kolejna wspaniała firma „zbuduj swój własny” 

samochód sportowy z napędem elektrycznym, na którą masy mogą patrzeć i być podekscytowani 

przyszłością samochodów elektrycznych. Najlepsze jest to, że chcą zbudować więcej pojazdów, które 

mogą kosztować 30000 USD 

eBox 

EBox to najczystszy i najwspanialszy przykład budowy własnego pojazdu elektrycznego przy użyciu 

istniejącej platformy pojazdu! Weź istniejący pojazd elektryczny, taki jak Scion, oszukaj go za pomocą 

świetnych akumulatorów, świetnego silnika i kontrolera i zobacz, jak działa! Ten miejski pojazd 

użytkowy, ma zasięg 120-150 mil, 0-60 mil na godzinę w 7,5 sekundy z maksymalną prędkością 95 mil 

na godzinę. Ma 30-minutowe ładowanie przez 20-50 mil (wszystko, czego potrzebujesz w mieście) i 

pełne ładowanie w dwie godziny. Ma hamowanie regeneracyjne, akumulatory litowo-jonowe i 

wszystkie dzwonki i gwizdki zwykłego pojazdu z silnikiem spalinowym (opcjonalnie system nawigacji i 

aluminiowe felgi). 

Pojazdy elektryczne hybrydowe i hybrydowe typu plug-in 

Obecnie pojazdy elektryczne są już dostępne w prawie każdym przedziale cenowym. Jeśli nie możesz 

dowiedzieć się, jak dopasować jeden z nich do swojego życia, możesz kupić nowy HEV, taki jak Toyota 

Prius, za nieco ponad 20000 USD lub używany, zaczynając od około 10000 USD. HEV zasilane benzyną 

nie są ostateczną odpowiedzią na nasze problemy energetyczne, ale stanowią doskonałą platformę do 

opracowywania komponentów elektrycznych, takich jak silniki elektryczne, akumulatory i przekładnie. 

Zużywają również znacznie mniej gazu niż ich bracia posiadający wyłącznie silniki spalinowe. Ale jest 

więcej dobrych wiadomości: jest fala pojazdów elektrycznych i PHEV w trakcie opracowywania przez 

takie firmy jak Phoenix Motorcars, AFSTrinity i wiele innych firm. Ponadto Toyota ogłosiła niedawno, 

że opracowuje wersję Priusa typu plug-in z dużym zasięgiem tylko na napędzie elektrycznym. Wiele 

osób nie czeka, aż standardy CAFE osiągną 35 mil na galon do 2020 roku. Prowadzą teraz pojazdy, które 

osiągają lepsze niż 35 mil na galon. Niektórzy zaczynają jeździć hybrydami typu plug-in, które osiągają 

ponad 100 mil na galon. W USA 40000 osób jeździ pojazdami elektrycznymi, które nie zużywają 

benzyny i nie emitują żadnych zanieczyszczeń. Jednak nawet ty nie chcesz przerabiać swojego 

samochodu na elektryczny - pełne osiągi na wolnoobrotowe pojazdy elektryczne - całkowita liczba 

pojazdów elektrycznych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 5 do 7 lat. Oto tylko niektóre z tych firm. 

Miles Electric Vehicles, producent pojazdów elektrycznych z siedzibą w Los Angeles, produkuje obecnie 



kilka pojazdów o niskiej prędkości do użytku wojskowego, uniwersyteckiego, miejskiego i prywatnego. 

Firma pracuje również nad pojazdem elektrycznym XS500, zasilanym akumulatorami litowo-jonowo-

fosforanowymi. Ma maksymalną prędkość 80 mil na godzinę i zasięg 120 mil. Firma twierdzi, że planuje 

przeprowadzić testy zderzeniowe samochodu i wypuścić go jako model z 2009 roku z co najmniej 

czterogwiazdkową oceną bezpieczeństwa w testach zderzeniowych. Przewidywana cena to 30 000 

USD. Firma Phoenix Motorcars (www.phoenixmotorcars.com) z siedzibą w Ontario w Kalifornii planuje 

zbudować zarówno średniej wielkości SUV, jak i SUT (sportową ciężarówkę użytkową) o zasięgu 130 

mil za 45 000 USD przy użyciu akumulatorów NanoSafe firmy Altairnano. Pięćset samochodów ma 

trafić do klientów flotowych na początku 2008 roku. Wersja konsumencka ma zostać wprowadzona na 

rynek pod koniec 2008 roku. Opracowywana jest również wersja o zasięgu 250 mil. Ich akumulator 

litowo-jonowy jest ulepszony przez nanotechnologię, która może ładować się w mniej niż dziesięć 

minut, przejechać sto mil na jednym ładowaniu i osiąga prędkość maksymalną 95 mil na godzinę. Tesla 

Motors, firma motoryzacyjna z Doliny Krzemowej, zaprezentowała Teslę Roadster o mocy 185 kW (248 

KM) 20 lipca 2006 r. W marcu 2008 r. Tesla rozpoczęła regularną produkcję roadstera. Tesla Model S 

jest planowana na 2010 rok.  Szacunkowy koszt to 60 000 USD, a planowany jest później model 30 000 

USD. ZAP produkuje kilka pojazdów elektrycznych, w szczególności trójkołowy pojazd elektryczny 

Xebra, który jest klasyfikowany jako motocykl. Prędkość maksymalna wynosi 40 mil na godzinę i 

kosztuje około 10 000 USD. Według doniesień sprzedano około 200 za pośrednictwem amerykańskich 

dealerów. ZAP-X (www.zapworld.com) to czterodrzwiowy crossover zaprojektowany przez Lotus, 

którego cena wynosi około 60 000 USD. Nie podano daty produkcji. ZENN (www.zenncars.com) ma w 

pełni zamknięty trzydrzwiowy hatchback o niskiej prędkości (LSV). Poznałem Iana Clifforda, prezesa 

ZENN, kiedy pracowałem dla NYPA w 2003 roku. Rozmawialiśmy o możliwości wykorzystania pojazdu 

do programu Clean Commute w NYPA. ZENN planuje teraz premierę jesienią 2009 roku. Będzie to 

pierwszy samochód elektryczny, w którym zastosowany zostanie rewolucyjny ultrakondensator 

EEStor. Pojazdy elektryczne Smith produkują również 4,5 i 7,5 tonową ciężarówkę elektryczną. Wózek 

Might-E to ciężki elektryczny wózek roboczy. Canadian Company Dynasty EV ma w sąsiedztwie pojazd 

elektryczny o konstrukcji przypominającej Volkswagena Beetle. REVA to indyjski samochód miejski. 

REVA jest sprzedawana w Wielkiej Brytanii jako G-Wiz, a także w kilku krajach europejskich. W Stanach 

Zjednoczonych jest klasyfikowany jako NEV lub LSV i może być używany jako lokalny pojazd 

elektryczny. CityEl to trójkołowy samochód elektryczny wyprodukowany w Niemczech. Jest też firma 

Modec  z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która buduje elektryczne samochody dostawcze. Istnieje wiele 

niezależnych firm, które sprzedają samochody elektryczne. Wolny rynek pokazuje nawet, jak na całym 

świecie rosną samochody elektryczne. Istnieją inne firmy, więc znajdź najlepszą dla siebie! To znak 

rozpoznawczy rynku samochodów elektrycznych. 

Pojazdy elektryczne o niskiej prędkości 

Ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że pojazdy elektryczne są nie tylko dla bogatych. Pojazdy o niskiej 

prędkości kosztują od 8 000 do 10 000 dolarów i jeżdżą tylko 25 mil na godzinę. Obecnie po drogach 

jeździ ponad 20 000 wolno poruszających się okolicznych pojazdów elektrycznych (NEV). Chociaż nie 

były to pojazdy drogowe (autostradowe), zmniejszyły emisje pojazdów. To miało wpływ. Od Battery 

Park City po Town Niagara, od State University of New York w Albany po Zoo Staten Island - te pojazdy 

elektryczne świetnie sprawdzały się w zastosowaniach miejskich. Chociaż obudowy tych pojazdów nie 

były odpowiednie dla północnego wschodu, wiele pojazdów elektrycznych o niskiej prędkości ma 

obecnie obudowy, które są jak drzwi. Chociaż są dozwolone tylko na drogach, które nie przekraczają 

35 mil na godzinę, jest wiele obszarów w kraju, w których dobrze się sprawdzają. Są i były idealne dla 

kampusów uniwersyteckich, dużych obiektów, które wymagają pojazdów o zerowej emisji w 

pomieszczeniach, wahadłowców w kampusach korporacyjnych z wieloma budynkami, a nawet dla 



wojska. Wolnobieżny samochód elektryczny może być popularnym drugim samochodem w domach z 

dwoma pojazdami. Te niedrogie pojazdy elektryczne są odpowiednie dla tych, którzy pójdą na 

kompromis w zakresie prędkości i zasięgu. Nowe pojazdy w rozsądnej cenie charakteryzują się kilkoma 

kompromisami i wieloma ekscytującymi funkcjami. Obecnie istnieją również pojazdy wolno 

poruszające się, takie jak samochód ZENN, które w wielu zastosowaniach wyglądają bardziej jak 

prawdziwy samochód. Wraz ze stale rosnącym rynkiem LSV liczba samochodów elektrycznych znacznie 

rośnie na całym świecie. 

Najbliższe przyszłe trendy w napędach elektrycznych 

Obecnie istnieje wiele opcji dla samochodów elektrycznych. Tesla kosztuje około 100 000 dolarów za 

roadstera, a firma spodziewa się wypuścić pojazd za 30 000 i 60 000 dolarów. Możesz zamówić eBox 

w AC Propulsion za 73 000 $ w pełni załadowanego. Ponadto Vectrix sprzedaje teraz legalny na 

autostradzie motocykl elektryczny za 11 000 USD. Lub możesz kupić jeden z wielu rowerów 

elektrycznych online za mniej niż 1000 USD do około 2000 USD za naprawdę wydajne rowery 

elektryczne. Sherry Boschert, autorka Plug-in Hybrids: The Cars That Will Recharge America, jeździ na 

słońcu. Ładuje swój pojazd elektryczny energią słoneczną swojego domu. Jej Toyota RAV4 jeździ szybko 

na autostradach i cicho na cichych ulicach. W transporcie stosuje podejście zeroemisyjne. Mitsubishi 

wprowadza na rynek iMiEV Sport, który planuje wprowadzić w Japonii i prawdopodobnie w innych 

krajach. Samochód ma zasięg 93 mil (150 km) i prędkość maksymalną 93 mil / h (150 km / h). GM 

planuje rozpocząć sprzedaż hybrydy plug-in Saturn Vue. Mówi się, że będzie on prawdopodobnie 

oferował najlepszy przebieg spośród wszystkich SUV-ów na rynku. THINK zaczyna sprzedawać 

samochody w Europie, a teraz rozpoczął THINK North America, prowadzony przez Vicky Northrup. 

Niedawno zadzwoniłem do niej, aby pogratulować jej powrotu do Stanów Zjednoczonych. Vicky i ja 

ściśle współpracowaliśmy przy programie NYPA / THINK Clean Commute. THINK opracował nawet w 

pełni sprawny samochód elektryczny, który może tylko zwiększyć jego szanse na sukces. Toyota, Ford, 

Volvo i Saab mają hybrydy typu plug-in na wczesnych trasach floty. Inne floty wykonują własną, 

niestandardową integrację hybryd plug-in, od sedanów po ciężkie pojazdy. Nissan i Renault planują 

masową produkcję samochodu elektrycznego, który będzie początkowo sprzedawany w dużych 

miastach do 2012 r. Na arenie międzynarodowej, od Londynu po Szanghaj, istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że tylko pojazdy ZEV będą dozwolone w głównych obszarach miejskich. Na 

arenie międzynarodowej Izrael zaangażował się w infrastrukturę pojazdów elektrycznych w całym 

kraju. Państwo Izrael współpracuje bezpośrednio z firmą Renault-Nissan, która będzie produkować 

samochód elektryczny. Współpracują także z kalifornijskim start-upem założonym przez byłego 

dyrektora SAP Shai Agassi, który zbuduje infrastrukturę pojazdów elektrycznych. Mają nadzieję, że 

będą mieć ponad 500 000 stacji ładowania w całym kraju i nawet 200 punktów wymiany 

akumulatorów. Chociaż planują rozpocząć program pilotażowy kilku pojazdów, chcieliby wprowadzić 

je na rynek masowy do 2011 r. Ponadto Izrael obniżył podatki od pojazdów elektrycznych o 10%, aby 

zachęcić konsumentów do kupowania samochodów elektrycznych. W międzyczasie mogą już dziś 

przejść na energię elektryczną i będą dysponować infrastrukturą pojazdów elektrycznych na drogach 

do użytku publicznego. Powinniśmy pochwalić wysiłki państwa Izrael i Renault-Nissan, aby wspólnie 

stworzyć ten rynek pojazdów elektrycznych. Musimy zdać sobie sprawę, że technologia napędu 

elektrycznego już jest i nadal będzie częścią technologii motoryzacyjnej na co dzień. Wydaje się, że 

każdy buduje własny pojazd elektryczny. Niezależnie od tego, czy jest to hybryda, hybryda plug-in czy 

czysty samochód elektryczny, ludzie codziennie przechodzą na elektryczny. Ponadto coraz więcej osób 

konwertuje swoje samochody na elektryczne. Każda firma zajmująca się konwersją, z którą 

rozmawiam, ma zaległości i coraz więcej zleceń. Jednak ważne jest, aby mieć hybrydy typu plug-in i 

samochody hybrydowe. Przekupują rynek w kierunku pojazdu z napędem w pełni elektrycznym. Nawet 

jeśli ludzie nie są zainteresowani uniezależnieniem się od zagranicznej ropy lub ochroną środowiska, 



technologia napędu elektrycznego sprawia, że samochody charakteryzują się lepszym przyspieszeniem 

i momentem obrotowym, które kosztują mniej niż zwykły samochód na gaz. 



Najlepszy pojazd elektryczny dla Ciebie 

Dowiedziałeś się, że pojazdy elektryczne są przyjemne w prowadzeniu, oszczędzają pieniądze podczas 

ich użytkowania i pomagają ocalić planetę. Zaletą budowy / przebudowy własnego pojazdu 

elektrycznego jest to, że uzyskujesz tę możliwość w najlepszej możliwej cenie z największą 

elastycznością. Tu dowiesz się o kompromisach przy zakupie pojazdów elektrycznych, kosztach 

konwersji i kosztach konwersji. Już dziś dowiesz się, jak wybrać najlepszy samochód elektryczny dla 

siebie - niezależnie od tego, czy kupujesz, przebudowujesz, czy budujesz. Decyzje dotyczące zakupu 

pojazdów elektrycznych. 

Kiedy wychodzisz dzisiaj, aby kupić pojazd elektryczny, masz trzy możliwości: zakup gotowego do 

eksploatacji pojazdu elektrycznego od dużego producenta samochodów lub w sklepie zajmującym się 

konwersją lub zakup używanej konwersji od osoby fizycznej. Twoje dwie najbardziej podstawowe 

kwestie to to, ile pieniędzy możesz wydać i ile masz czasu. Inny wymiar twojego kompromisu kupna to 

gdzie (i od kogo) można uzyskać pojazd elektryczny. Ta sekcja przedstawia dostępne opcje i podkreśla, 

dlaczego konwersja jest obecnie najlepszym wyborem. 

Konwersje oszczędzają pieniądze i czas 

Oszczędzanie pieniędzy to ważny cel dla większości ludzi. Logiczne jest również założenie, że chcesz 

dotrzeć do działającego pojazdu elektrycznego w stosunkowo krótkim czasie. Kiedy połączysz te dwa 

aspekty, konwersja wyłania się jako najlepsza alternatywa.  

Konwersja: 

• Kosztuje mniej pieniędzy niż zakup gotowego do użytku lub budowa od podstaw. 

• Zajmuje mniej czasu niż budowanie od podstaw i tylko trochę więcej niż zakup gotowego do 

uruchomienia. 

Kupowanie „używanych” wyraźnie obniża koszt dla tej kategorii. Jednak jeśli porównasz ceny we 

wszystkich trzech opcjach, konwersja jest nadal najlepszą alternatywą. Kilka rzeczywistych liczb ułatwia 

to dostrzeżenie. Chociaż możesz wydać ponad 100 000 USD na zakup nowego pojazdu elektrycznego 

od Tesli i zazwyczaj możesz wydać od 20 000 do 30 000 USD na nowy samochód elektryczny u 

niezależnego dealera, w ciągu zaledwie miesiąca lub dwóch możesz jeździć własnym pojazdem 

elektrycznym za poniżej 10 000 USD. Z drugiej strony, kiedy budujesz samochód elektryczny od 

podstaw, komponenty elektryczne kosztują tyle samo, co konwersja, ale koszty ramy i nadwozia 

zaczynają się tam, gdzie kupowanie nadwozia do konwersji kończy się, a ty nadal musisz wykonać 

pracę, przesuwając swój czas inwestycja w górę. Teraz znasz powód powstania tej książki. Przyjrzyjmy 

się bliżej alternatywom kup-zbuduj-konwertuj, a następnie przyjrzyjmy się, gdzie - kiedy trzeba. 

Kupowanie Ready-to-Run 

Gotowe do jazdy pojazdy elektryczne nie są dziś dostępne u żadnego dużego producenta samochodów. 

Niecałe dziesięć lat temu najwięksi producenci samochodów mieli pojazdy elektryczne do wynajęcia i 

sprzedaży. Obecnie większość producentów samochodów produkuje hybrydy, a nieliczni mają czyste 

pojazdy elektryczne i pojazdy z ogniwami paliwowymi na różnych etapach rozwoju i testów. Jest kilku 

nowych producentów samochodów, którzy opracowują nowe pojazdy elektryczne. Obejmuje to Teslę 

i wiele nowych pojazdów NEV (sąsiedzkie pojazdy elektryczne). Pojazdy NEV (zwane również pojazdami 

o niskiej prędkości) to klasa pojazdów zdefiniowana w normie 500 dotyczącej norm bezpieczeństwa 

pojazdów silnikowych, która stanowi, że pojazd może poruszać się po drogach jedynie z prędkością 35 

mil na godzinę lub mniej. Kolejną kategorią samochodów elektrycznych są miejskie pojazdy elektryczne 



(takie jak THINK). Maksymalna prędkość tego pojazdu wynosi około 55 mil na godzinę. Można nim 

jeździć po drogach z prędkością od 40 do 55 mil na godzinę, na których nie można jechać NEV. Jest to 

popularna za granicą kategoria, gdzie benzyna jest bardzo droga. Użyliśmy również tej klasy pojazdów 

w programie czystych dojazdów NYPA / THINK, ponieważ Ford THINK City był idealny do dojazdów do 

pracy w mieście, a wszystkie główne drogi w tych obszarach nie przekraczały prędkości 55 mil na 

godzinę. Jest też Tesla. 

Zakup gotowego do użycia od niezależnego producenta 

Gotowe do jazdy pojazdy elektryczne są już dostępne u niezależnych producentów i ich dealerów. Ale 

te pojazdy elektryczne, które wykorzystują podwozie silnika spalinowego, takie jak Tesla, kosztują od 

40 000 do 100 000 USD. Ceny pojazdów elektrycznych będą spadać wraz ze wzrostem liczby 

wyprodukowanych pojazdów - ich jednorazowe koszty mogą być następnie amortyzowane przez 

większą liczbę jednostek. Pojazdy elektryczne mogą być w przyszłości znacznie tańsze niż pojazdy 

napędzane spalinami wewnętrznymi, gdy zaczną działać korzyści skali wynikające ze zwiększonej 

produkcji, ponieważ do pojazdów elektrycznych jest znacznie mniej komponentów niż w pojazdach o 

napędzie spalinowym. 

Sklepy konwersji 

W całym kraju jest wiele punktów konwersji. Sklepy z konwersjami skonwertują wybrany przez Ciebie 

pojazd. Pod wieloma względami jest to zaleta, ponieważ pojazd, który chcesz przerobić, otrzymuje 

profesjonalista. Electric Vehicles of America, Inc. otwiera sieć punktów konwersji w całym kraju. 

Konwersja pojazdu 

Wiele osób przerobiło swój własny pojazd na elektryczny. Wymaga najmniejszej ilości pieniędzy, ale 

najwięcej czasu. Typowa konwersja może zająć 100 godzin. Samodzielna konwersja ma wiele zalet. Po 

pierwsze, masz kontrolę nad projektem (skonwertowany pojazd i wybrane komponenty); po drugie, 

masz możliwość szybkiego diagnozowania, rozwiązywania i naprawiania wszelkich problemów. Jeśli 

pragniesz zbudować od podstaw pojazd elektryczny na zamówienie, z pewnością nic Cię nie 

powstrzyma. Ale z pewnością spędzisz dużo więcej czasu i pieniędzy niż kupowanie gotowych do użycia 

(chyba że wyznaczysz zerową wartość swojego czasu pracy). Jest tu również ukryty problem - aspekt 

bezpieczeństwa. Jeśli kupujesz pojazd od dowolnego producenta lub dokonujesz konwersji 

istniejącego podwozia pojazdu z napędem spalinowym, kwestie bezpieczeństwa zostały już 

załatwione. Kiedy tworzysz własny projekt, zajmowanie się kwestiami bezpieczeństwa staje się Twoim 

obowiązkiem. Licencjonowanie jedynego w swoim rodzaju „Starship Electrocruiser” zajmie mniej czasu 

z lokalnymi władzami ds. pojazdów silnikowych niż uzyskanie certyfikatów na produkcję od wielu 

agencji, ale nadal będziesz musiał przekonać kogoś, że koła nie są zejdą, zanim pozwolą ci pływać w 

dowolnym miejscu z wyjątkiem podjazdu. Budowanie według czyichś planów jest logicznym krokiem 

w kierunku zaoszczędzenia czasu i kłopotów. Nadal musisz zapewnić siłę i pieniądze, ale jest ktoś, kto 

już przetarł szlak przed tobą w zakresie licencji i skrótów budowlanych. Ponadto masz do kogo napisać 

lub zadzwonić, jeśli odłożysz słuchawkę na szczegół konstrukcyjny. Umieszczenie niestandardowego 

zestawu na istniejącym podwoziu pojazdu z silnikiem spalinowym oszczędza jeszcze więcej czasu i 

kłopotów związanych z budową, ale nadal wymaga znacznych nakładów pracy z Twojej strony i 

dodatkowych kosztów z własnej kieszeni. Zaletą jest to, że nie tylko masz do kogo zadzwonić lub 

napisać o pomoc, ale lepsze instrukcje zazwyczaj sprawiają, że pomoc jest mniej potrzebna. Gotowe 

części również mają duży wpływ na to, że gotowy produkt wygląda jak praca zawodowa. Istnieje 

również ukryty problem z pojazdami elektrycznymi zbudowanymi na zamówienie, według planu lub z 

zestawu; dzieje się tak, gdy zdecydujesz się sprzedać swoje dzieło. W przypadku nowych i 

samodzielnych przeróbek z wykorzystaniem pojazdów z silnikiem spalinowym - nawet jeśli są dość 



radykalne w dziale elektrycznym - przyszły nabywca zwraca uwagę na to i pierwsze wrażenie brzmi: 

„Tak, to Ford” lub „OK, to jest Honda ”i tak dalej. Potencjalny nabywca w myślach kataloguje markę i 

model nadwozia, a następnie przechodzi dalej. W przypadku niestandardowej elektryki możesz mieć 

do czynienia z wieloma pytaniami dotyczącymi ciała, na przykład „Czy to jest bezpieczne?” lub „Czy 

dużo wycieka podczas deszczu?” lub „Czy to pęknięcie będzie znacznie szersze?” To może trwać i trwać. 

Budowanie pojazdu elektrycznego od podstaw wymaga dzisiaj dokładnego zaplanowania z 

wyprzedzeniem tego, co zamierzasz zrobić (czy wyprodukujesz lub kupisz części i od jakich dostawców? 

Kiedy będą potrzebne części? (pozostawiając miejsce na nieprzewidziane okoliczności, problemy i 

wszelkie okazje, które staną Ci na drodze). Jeśli możesz wykupywać, handlować lub zbierać używane 

części, tym lepiej. 

Pojazdy elektryczne na zamówienie 

Zaletą niestandardowego budowania pojazdu elektrycznego jest to, że można „jechać tam, gdzie nikt 

wcześniej nie był”. W praktyce oznacza to, że możesz zbudować coś w rodzaju niestandardowej 

sportowejgo wyścigówki Don Moriarty'ego , co jest doskonałym przykładem skrupulatnej dbałości o 

szczegóły projektu i konstrukcji, która skutkuje zwycięskimi zgłoszeniami. Dzięki niestandardowemu 

podejściu, idealnemu do szybkich lub dalekobieżnych pojazdów wyścigowych, możesz swobodnie 

wybierać projekty i komponenty, które optymalizują Twój pojazd w wybranym przez Ciebie kierunku. 

Ale to podejście zakłada również, że masz umiejętności, talent, zasoby i pieniądze, aby to osiągnąć. 

Pojazdy elektryczne zbudowane z planów 

Najlepszym przykładem budowania z planów jest trójkołowy pojazd Doran elektryczny, którego plany 

są zazwyczaj oferowane w sprzedaży wysyłkowej. Dzięki instrukcji budowy i planom Doran otrzymujesz 

doskonałe instrukcje dotyczące budowy, mechaniki i elektryki. Dają mniej niż 1500 funtów. pojazd 

(klasyfikacja motocykla), który jedzie 80 mil na godzinę i ma zasięg około 60 mil od zalecanego silnika 

Prestolite 28-konnego prądu stałego i 108-woltowego (dziewięć 12-woltowych akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych). Ale zbudowanie nawet tego małego, prostego pojazdu wymaga opanowania 

technik budowy nadwozia z włókna szklanego na rdzeniu z pianki, znowu nie jest dla każdego. lub 

przynajmniej powoli się spieszyć, gdy się ich uczysz - i znowu nie jest to dla wszystkich 

Pojazdy elektryczne zbudowane z zestawów 

Najlepszym przykładem budowania z zestawów jest zestaw Bradley GT II , którego istnieje kilka wersji. 

To połączenie 96-woltowej instalacji elektrycznej na podwoziu Volkswagena z lekką karoserią zapewnia 

imponujące osiągi wraz z odlotowym, klasycznym stylem nadwozia, ale będziesz musiał rozstać się ze 

znaczną ilością gotówki i pracy, zanim to się stanie. . Zbudowany z zestawu pojazd elektryczny może 

być bardzo satysfakcjonującym i satysfakcjonującym projektem wizytówkowym dla tych, którzy mają 

doświadczenie, entuzjazm i wytrwałość, aby go wykonać, ale (po raz trzeci i ostatni) nie jest dla 

wszystkich. 

Konwersja istniejących pojazdów 

Konwersja to najlepsza alternatywa, ponieważ kosztuje mniej niż kupowanie gotowych lub budowanie 

od podstaw, zajmuje tylko trochę więcej czasu niż kupowanie gotowych i jest technicznie w zasięgu 

każdego (z pewnością przy pomocy lokalnego mechanika i absolutnie przy pomocy warsztatu konwersji 

pojazdów elektrycznych). Nawrócenie jest również najłatwiejsze z punktu widzenia siły roboczej. 

Kupujesz istniejące podwozie pojazdu spalinowego, które lubisz (niektóre typy podwozia są łatwiejsze 

i lepsze do konwersji niż inne), włóż silnik elektryczny do podwozia i zachowaj pakiet. To naprawdę 

całkiem proste. Aby przeprowadzić inteligentną konwersję pojazdu elektrycznego, pierwszym krokiem 



jest zakup czystego, prostego, używanego podwozia pojazdu o spalaniu wewnętrznym. Używany 

model jest również korzystny , ponieważ jego już uszkodzone części są gładkie, a straty tarcia są 

zminimalizowane. Pojazd ze złomu lub pojazd ze złym silnikiem może nie być najlepszy wybór, 

ponieważ nie wiesz, czy skrzynia biegów, hamulce lub inne komponenty i układy są zadowalające. Po 

wybraniu pojazdu dodajesz niedrogie części elektryczne lub cały zestaw od zaufanych dostawców i 

wykonujesz jak najwięcej prostej pracy, jednocześnie wykonując trudne prace (obróbka skrawaniem, 

produkcja wsporników itp.) . Niezależnie od tego, czy wykonujesz pracę samodzielnie i po prostu 

zlecasz podwykonawstwo kilka prac, czy też zdecydujesz się na kogoś, kto zajmie się całą konwersją za 

Ciebie, możesz przekształcić się w pojazd elektryczny za bardzo atrakcyjną cenę w porównaniu do 

zakupu nowego EV. 

Konwersja istniejących samochodów dostawczych 

Podczas gdy duże samochody dostawcze, takie jak przekształcony GMCvan w Sacramento Municipal 

Utility District (SMUD's) , są świetnymi pojazdami testowymi dla firm użyteczności publicznej, są one 

ciężkie, droższe w zakupie, konwersja trwa dłużej, dają mniej niż wystarczająca wydajność po 

konwersji, a posiadanie i eksploatacja kosztują więcej. Z tych i innych powodów nigdy nie znajdziesz 

8000 funtów. van polecany w tej książce jako potencjalny kandydat do konwersji. Z drugiej strony 

minivany - zwłaszcza nowsze, lżejsze modele - oferują intrygujące perspektywy konwersji i możesz się 

im dokładniej przyjrzeć, jeśli wymagają tego Twoje potrzeby. Ale ogólnie furgonetki, nawet minivany, 

są przeważnie droższe, cięższe lub wymagają więcej czasu na konwersję niż inne rodzaje podwozia, 

więc sprawdź to zanim zainwestujesz. 

Kilka przykładów konwersji 

Istnieje mnóstwo pojazdów, które są natychmiast dostępne do konwersji. Będziemy po prostu szukać 

(dla przyjemności dla oka) elektrycznego Rolls Royce'a, ale zasada jest prosta: możesz przekształcić 

istniejący samochód w coś nowego! 

Niestandardowy elektryczny Rolls Royce'a Paula Little'a ze standardowym nadwoziem (Centurion).  

 

W pojeździe zastosowano kontroler o mocy 2000 A, który bez wysiłku porusza autem po mieście lub 

na otwartej drodze. Zachowuje nawet wszystkie udogodnienia, takie jak hamulce elektryczne, 

elektryczne szyby, ekran wideo, automatyczna skrzynia biegów i klimatyzacja. Te Centuriony bazujące 

na Rolls Royce są wytrzymałe i radzą sobie z wieloma niskimi ciężarami, oferując jednocześnie 

niezrównaną jazdę. Typowe modele oparte na Rolls Royce są wyposażone w 26 akumulatorów o mocy 

100 A godzin. Używając naszego niestandardowego nadwozia Royal Centurion (od 1987 do 2001) z 



kołami 24", uzyskano naddatek na kompletną komorę akumulatorów od przodu do tyłu. Zapewnia to 

bardzo nisko położony środek ciężkości i doskonały rozkład masy z przodu na tył.  

Datsun 1200  z 1971 Billa Williamsa, pojazd elektryczny z konwersją jest również systemem 96-

woltowym, ale wykorzystuje nieco więcej miejsca w podwoziu, aby wygodnie przechowywać cztery 

akumulatory w przedniej części pod maską i 12 akumulatorów w tylnej części bagażnika, całkowicie z 

dala od przedziału pasażerskiego.  

 

 

Zwróć uwagę na starannie rozmieszczone elementy i okablowanie biegnące w komorze silnika. 

Konwersja Porsche 959 Paula Little'a to stan dzisiejszy -o-sztuki konwersji.  

 

Oferuje zapierające dech w piersiach osiągi i zasięg. Typowe Porsche Paula Little'a zawiera 16-28 

akumulatorów w zależności od zasięgu, masy i pożądanej prędkości. Te samochody elektryczne mają 

przyzwoitą wydajność, od 0 do 60 w około pięć sekundy. Dzięki kontrolerowi 2000 A i 269 V, 11-calowy 

silnik warp na czwartym biegu przy przełożeniu 0,98 może osiągnąć moment obrotowy 1200 ft. Lbs! 

Lyle Burresci's 1977 Plymouth Arrow (Rysunek 4-10) był podstawą projektu Mike'a Browna Podręcznik 

konwersji. Wykorzystuje również system 96 V (sześć akumulatorów z przodu, dziesięć z tyłu) i pokazuje, 



jak dobry dobór podwozia, techniki konstrukcyjne i „skrzynki akumulatorowe” mogą przekształcić 

potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Do niedawna nie dokonano wielu przeróbek pickupa. Ale 

kiedy konwertery pojazdów elektrycznych przyjrzały się bliżej nowszym, lżejszym pickupom, ten trend 

odwrócił się w sposób Electric Vehicles of America, Inc. był jednym z pierwszych, który przerobił małe 

pickupy, takie jak S-10. Ich konstrukcja umieszcza akumulatory pod siedzeniem, aby obniżyć środek 

ciężkości i pozostawia kanapę wolną od wycieków. Dzięki większej ładowności niż większość 

samochodów ciężarówki mogą mieć jeszcze większy zasięg. Pick-upy to świetny wybór do konwersji 

pojazdów elektrycznych. Obecnie nie ma wielu miejsc, w których można kupić nowe pojazdy 

elektryczne. Jeśli nie mieszkasz w miejscu z łatwym dostępem do producenta lub sprzedawcy pojazdów 

elektrycznych, dodanie tygodni, które może zająć do wysłania do Ciebie nowego pojazdu 

elektrycznego, powoduje, że opcja konwersji oparta na podwoziu pojazdu spalinowego uzyskanego 

lokalnie jeszcze bardziej atrakcyjne światło. Tygodnie w opcji konwersji „Kiedy” są zużywane głównie 

na znajdowanie (lokalnie) podwozia pojazdu, które Ci się podoba. Czas montażu konwersji mierzy się 

następnie w godzinach lub dniach. Rozpoczęcie od używanego podwozia zajmie więcej czasu na 

czyszczenie, przygotowanie i tak dalej. Miesiące potrzebne do zbudowania od podstaw są zużywane 

na znalezienie zestawu pojazdu, podwozia i części, które lubisz, i wysłanie ich do Ciebie. Czas montażu 

od podstaw zaczyna się tam, gdzie czas konwersji się kończy, i może sięgać nawet tysięcy godzin, w 

zależności od tego, jak egzotyczny jesteś. 

Decyzje o konwersji pojazdów elektrycznych 

Dokonując dzisiaj konwersji pojazdu elektrycznego, masz wiele możliwości wyboru podwozia: mały 

samochód, samochód sportowy, samochód kompaktowy, crossover, SUV (niezalecane) i małe 

ciężarówki. Małe samochody i samochody sportowe mogą ważyć mniej, ale mają też mniej miejsca na 

akumulatory i minimalną ładowność. Większość modeli pojazdów przybiera od 25 do 50 funtów. co 

roku, w miarę jak producenci dodają więcej środków pomocniczych lub materiałów wygłuszających. 

Samochody i crossovery mają tę zaletę, że mają mniejszy opór aerodynamiczny, czego nie mają SUV-y 

i ciężarówki. Jakikolwiek pojazd wybierzesz, wybierz taki, który Ci się podoba. Po co wydawać 10 000 

USD i około 100 godzin na pojazd, którego nie lubisz? To pojazd, który chcesz z dumą pokazać. Masz 

dodatkowe możliwości wyboru AC (prąd przemienny) lub DC (prąd stały) układu napędowego. 

Zazwyczaj systemy prądu przemiennego mają wyższe napięcia i zapewniają szybszą wydajność, ale 

mogą kosztować 2-3 razy więcej niż prostszy i sprawdzony system prądu stałego. Każdy system wymaga 

silnika, kontrolera, baterii i ładowarki. Ta sekcja przyjrzy się tym wyborom i przygotuje Cię na 

wskazówki podane w dalszej części. Aby pomóc w podjęciu najlepszych decyzji, należy najpierw określić 

swoje wymagania. Szukasz małego pojazdu do pracy dla siebie lub potrzebujesz pojazdu miejskiego dla 

małej rodziny? Liczba osób, wydajność i zasięg to podstawowe kwestie. Koszt układu napędowego jest 

bezpośrednio związany z Twoimi wymaganiami. Dlatego też, jeśli masz ograniczony budżet, ważne jest, 

aby odróżnić „wymagania” od „pragnień”. Wiele osób chce, aby od 0 do 60 mil na godzinę w cztery 

sekundy i zasięg 150 mil dostępny w samochodzie elektrycznym Tesli, ale niewielu jest skłonnych 

zapłacić wymagane 100 000 USD. 

Twoja obudowa robi różnicę 

Jeśli wybierasz alternatywę konwersji, najważniejszym wyborem jest wybrane podwozie. Oceń pojazd. 

Jaka jest jego masa własna? Ładunek? Czy poradzi sobie z wagą i przestrzenią wymaganą dla 

wymaganych baterii? Na przykład Mazda Miata nie poradzi sobie z 20 akumulatorami 6-woltowymi 

często używanymi w pickupie. Podobnie, 72-woltowy system używany w miejskich dojeżdżających do 

pracy (taki jak Geo Metro, który był popularny w Solectria, kiedy budowali Solectria Force) byłby bardzo 

mierny w cięższej i mniej aerodynamicznej pickupie. . Skorzystaj z Internetu, aby znaleźć masę własną 

i ładowność rozważanego podwozia. Patrząc na pojazd, spójrz na specyfikację producenta na drzwiach 



kierowcy. Po zidentyfikowaniu kilku potencjalnych pojazdów kandydujących zrób kartonowe makiety 

akumulatorów, których możesz użyć. Następnie znajdź pojazd i sprawdź, czy będą pasować. 

Minimalizacja wagi jest zawsze najważniejszym celem każdej konwersji pojazdu elektrycznego. Po 

dodaniu do kryteriów minimalizacji czasu konwersji i maksymalizacji szans na sukces za pierwszym 

razem, kompromis wskazuje prosto w kierunku pickupa. Furgonetka waży więcej, a samochód jest 

zwykle najbardziej czasochłonną konwersją (mniej miejsca na montaż opcji EV zwiększa problem z 

dopasowaniem części). Podwozie pickupa pojazdu o spalaniu wewnętrznym jest w rzeczywistości 

doskonałym wyborem do konwersji pojazdu elektrycznego, ponieważ: 

• Masa własna pickupa z pojedynczą kabiną, pomniejszona o elementy silnika spalinowego, zwykle nie 

przekracza samochodu, ale ma znacznie więcej miejsca na dodanie dodatkowych akumulatorów, co 

przekłada się na lepszą wydajność. 

• Ręczna skrzynia biegów, bez dodatków, 4- lub 6-cylindrowy pickup z silnikiem spalinowym, była 

kiedyś jedną z najtańszych nowych lub używanych platform do konwersji, jakie można było kupić. 

• Dodatkowy ciężar akumulatora nie stanowi problemu dla konstrukcji przetwornika. Jego solidna 

rama jest specjalnie zaprojektowana do przenoszenia dodatkowego ciężaru, a dodatkowe lub cięższe 

sprężyny są łatwo dostępne, jeśli ich potrzebujesz. 

• Pickup bardzo łatwo izoluje akumulatory od przedziału pasażerskiego, co jest ważnym kryterium 

bezpieczeństwa, którego nie ma w platformach do konwersji samochodów osobowych lub 

dostawczych. 

• Odbiór jest znacznie obszerniejszy. Komora silnika i skrzynka odbiorcza lub miejsce na łóżko 

zapewniają elastyczność w zakresie projektowania i rozmieszczenia komponentów, a model z 

napędem na przednie koła zapewnia dodatkową elastyczność w zakresie montażu akumulatora. 

• Późny model, kompaktowy lub pośredni pickup oferuje powierzchnię czołową porównywalną z 

samochodami o podobnej wielkości, jednak przedni grill i obszary silnika można łatwiej zablokować lub 

zakryć, aby zmniejszyć opór wiatru i turbulencje w komorze silnika. 

Pick-up może zostać przekształcony w natychmiastową hybrydę - wystarczy załadować przenośny 

awaryjny generator elektryczny i jedną lub więcej 5-galonowych puszek z gazem z tyłu 

Twoje baterie mają znaczenie 

Ze wszystkich zalet pickupa największą różnicą jest jego dodatkowe miejsce, ponieważ zapewnia więcej 

miejsca na zamontowanie akumulatorów. W przypadku konwersji samochodu musisz albo wybrać 

większe podwozie, albo wybrać akumulatory 8- lub 12-woltowe. Dzięki podwoziu pickupa możesz użyć 

mocniejszych 6-woltowych akumulatorów do wytworzenia 120 woltów i więcej. Zarówno opcje 6-, jak 

i 8-woltowe (większe magazynowanie energii) i 12-woltowe (mniejsza masa całkowita) są dostępne z 

konwersją przetwornika. Więcej baterii oznacza wyższe napięcie, co znacznie poprawia wydajność. 

Zabytkowe projekty pojazdów elektrycznych z lat 70.XX wieku wykazały napięcie 72 V do przyjęcia. 

Dzisiaj byłbyś niezadowolony z czegokolwiek poniżej 96 woltów, a 120 woltów - jest jeszcze lepsze. 

Poza tym konfiguracja akumulatorów 144 V jest nadal lepsza dla silników zaprojektowanych do 

korzystania z dodatkowego napięcia. Pamiętaj, że musisz mieć wystarczające napięcie, aby przepchnąć 

prąd potrzebny do uzyskania momentu obrotowego potrzebnego do osiągnięcia żądanej prędkości. 

Zwykle bardziej wydajne jest uruchamianie wyższych obrotów niż wyższy prąd, aby uzyskać potrzebną 

moc. Zarówno maksymalne obroty, jak i maksymalny prąd muszą być utrzymane w specyfikacji 

projektowej silnika. Gdy akumulator jest rozładowany w ponad 80 procentach, jesteś najbardziej 

wdzięczny za dodatkowe napięcie. Ciąg akumulatorów 120 V składający się z 20 akumulatorów 6-



woltowych (około 1200 funtów) zazwyczaj zapewnia maksymalną prędkość 60 mil na godzinę lub 

więcej i zasięg 60 mil (przy zmniejszonej prędkości) na 3000 funtów. pickup o masie własnej z 4-

biegową skrzynią biegów. Możesz uzyskać więcej lub mniej w zależności od projektu i komponentów. 

Konwersja Forda Rangera Jima Harrisa opisana poźniej osiąga prędkość 75 mil na godzinę, a jego zasięg 

wciąż wzrastał w czasie publikacji. Zwiększenie napięcia zwiększy maksymalną prędkość silnika, co 

oznacza szybszą jazdę. Zwiększenie amp-godz. Baterii zwiększy zasięg. Dodanie baterii zwiększy 

napięcie i wagę. Ale możliwe jest zwiększenie napięcia bez zmiany wagi, zmieniając baterię na inną. 

Jeśli pieniądze nie stanowią problemu, dostosowujesz podwozie, dodajesz najnowszy, potężny silnik 

indukcyjny AC z niestandardowym kontrolerem i narzędzie do jazdy po okolicy zasilane akumulatorami 

niklowo-metalowo-wodorkowymi lub litowo-polimerowymi, które holują przyczepę o zwiększonej 

mocy. Reszta z nas musi trochę wolniej; nasz ruch w kierunku najlepszej kategorii może przebiegać 

tylko tak szybko, jak pozwalają na to nasze kieszonkowe książki: przetwornik, łatwo dostępny seryjny 

silnik prądu stałego, kontroler PWM Curtis, akumulatory kwasowo-ołowiowe i wbudowana ładowarka 

120 V, 20 A. Właściwie wszystko z kolumny OK lub idealnej jest dopuszczalne. I chociaż jestem 

oczywiście uprzedzony do pickupów, nie oznacza to, że musisz być. Chodzi o to, aby użyć tego, co jest 

dostępne. Silniki prądu stałego, sterowniki Curtis i akumulatory kwasowo-ołowiowe są dziś u nas w 

obfitości i za rozsądną cenę. Chociaż nie są najnowocześniejsze, udowodniono, że działają, są dostępne 

z wielu źródeł, a jeśli coś pójdzie nie tak, możesz uzyskać dużą pomoc. Rozpoczynając od znanych ilości, 

Twoje szanse na początkowy sukces i satysfakcję są bardzo wysokie. Możesz szybko rozpocząć pracę. 

Kiedy jesteś gotowy do następnej konwersji, możesz trochę poeksperymentować, „wypchnąć poza 

obręb” itp. Wiesz, o co w tym wszystkim chodzi, co działa i gdzie chciałbyś wprowadzić zmiany. 

 

Ile to będzie kosztować? 

Teraz dochodzimy do części, w której, jak mówią, guma styka się z drogą - portfel. Spójrzmy na 

rzeczywistą wycenę, a następnie dodajmy koszty pojazdu i akumulatora i przeanalizujmy wyniki. 

Chociaż nie należy traktować tych kosztów jako ostatniego słowa, można je uznać za typowe dla 

dzisiejszych wysiłków związanych z konwersją pojazdów elektrycznych. W każdym razie dadzą ci dobre 

wyobrażenie, czego się spodziewać po systemie samochodowym 144 V. Zwróć również uwagę, że 

specjaliści, tacy jak Electric Vehicles of America, Inc., mówią Ci, jakiej wydajności możesz się 

spodziewać, kiedy ją uzyskasz, ile to będzie kosztować i jak długo podane ceny są ważne. Upewnij się, 

że otrzymujesz te same informacje na piśmie od dowolnego wybranego dostawcy. Ważne jest, aby 



wybrać komponenty, które będą działać jako system. Nie spodziewaj się, że kupisz losowe komponenty 

z Internetu, a następnie sprawisz, że będą poprawnie działać jako system. Ponadto po sprzedaży 

powinni być dostępni specjaliści, którzy pomogą Ci rozwiązać wszelkie problemy. Bob Batson z Electric 

Vehicles of America, Inc. oświadczył, że ich usługi pozostaną przy przebudowanym pojeździe. Dzięki 

temu nawet drugi, trzeci czy czwarty właściciel jego przebudowy ma zapewnioną profesjonalną 

obsługę. 

Konwersja dla przyjemności i zysku 

Darwin Gross narysował zdjęcie dwumiejscowego sportowego samochodu elektrycznego na serwetce 

pewnego dnia podczas lunchu i powiedział: „Można to sprzedać za 4 995 dolarów”. Moje własne 

gryzmoły na serwetce (aluminiowa rama rurowa, plastikowy korpus, cienkie / twarde opony 

wysokociśnieniowe, brak wspomagania kierownicy, ogrzewanie, opcjonalny materiał wierzchni, silnik, 

kontroler, baterie itp.) Doprowadziły mnie do bardziej otrzeźwiającego 9995 $. Ale ja mówię o 

samochodzie sportowym wielkości TR3, który mógłby pokonać TR3 a la Bertone's Blitz - przepyszny 

pomysł. Myśląc o tym później, jeśli ktoś zastosuje technikę Dr.Paul MacCready i zoptymalizuje koszty, 

taki pojazd jest nie tylko energooszczędny i wydajny, ale także bardzo dostępny. Potraktujcie to jako 

„biednych man's Impact. ”A jeśli zespół w stylu MacCready’ego zostałby zebrany, aby to osiągnąć, w 

ciągu mniej więcej roku pojawiłby się działający model na ulicach. Ktoś zarobi na tym dużo pieniędzy 

lub coś w tym stylu , Słyszałeś to tutaj pierwszy. 

Testy silnika, kontrolera, akumulatora - Twój samochód elektryczny będzie działał dobrze! 

Obecne możliwości technologiczne powinny być wystarczające, aby zapewnić maksymalny ciągły prąd 

przy prędkości autostradowej o 6 procent na biegu z wystarczającym momentem obrotowym, aby nie 

zwalniać. Zaawansowany silnik elektryczny FBI-4001 DC 9 "może dostarczyć więcej mocy niż 8" 203-

06-4001, ale nie przy 96 V, gdzie moc wyjściowa jest mniej więcej taka sama, a FBI działa wolniej niż 

203. Przy 144 woltach może popchnąć prąd, aby uzyskać większy moment obrotowy z FBI, który 

przekracza ciągłą wartość znamionową 203. Zaawansowany DC wytwarza również 8 "XP = 1227 A, który 

jest zaprojektowany dla 240 V. Tester tego badania, Russ Lemons, nie zalecałby używania FBI z 

napięciem akumulatora mniejszym niż 132 V lub ponad 156 V. Prędkość silnika nie powinna 

przekraczać 5500 obr / min. Russ również nie zaleca używania 203 przy napięciu akumulatora poniżej 

96 V lub powyżej 132 V. Prędkość silnika nie powinna przekraczać 6500 Mimo że kontroler Curtis może 

obsługiwać do 500 amperów, praca z dużymi prądami nie jest dobra dla silnika lub akumulatora i skraca 

ich żywotność. Lepiej jest zwolnić i zwolnić bieg, a następnie przegrzać silnik. 



Podwozie i konstrukcja 

Silnik elektryczny o mocy 20 KM z łatwością popchnie Twoje 4000 funtów przy prędkości 50 mil na 

godzinę. 

Podwozie jest podstawą przebudowy Twojego pojazdu elektrycznego. Chociaż możesz nigdy nie 

zbudować własnego podwozia od zera, istnieją podstawowe zasady dotyczące podwozia, które mogą 

pomóc w każdej konwersji lub zakupie pojazdu elektrycznego - rzeczy, które nigdy nie pojawiają się 

podczas używania pojazdów z silnikiem spalinowym - takie jak wpływ ciężaru, oporu 

aerodynamicznego, opór i układy napędowe. Ta część przeprowadzi Cię przez proces optymalizacji, 

projektowania i zakupu własnego pojazdu elektrycznego. Poznasz kompromisy w zakresie podwozi 

związane z optymalizacją konwersji pojazdów elektrycznych. Następnie zaprojektujesz konwersję 

pojazdu elektrycznego, aby mieć pewność, że wybrane przez Ciebie komponenty spełniają to, co 

chcesz. Kiedy zorientujesz się, co jest dla Ciebie ważne i upewnisz się, że Twój projekt będzie spełniał 

Twoje oczekiwania, przyjrzysz się procesowi zakupu podwozia. Znajomość wszystkich tych kroków 

pomoże Ci od razu , a ostatecznie (przy wyborze najlepszego podwozia EV dla siebie). Zasady są 

uniwersalne i możesz je zastosować, kupując, budując lub konwertując. 

Wybierz najlepszą obudowę dla swojego pojazdu elektrycznego 

Wybrane przez Ciebie podwozie stanowi podstawę Twojego pojazdu elektrycznego - wybierz je 

mądrze. Ponieważ prawdopodobnie będziesz konwertować, a nie budować od zera, po dokonaniu 

wyboru obudowy niewiele możesz zrobić. Sekret polega na zadawaniu sobie właściwych pytań i jasnym 

określeniu, co chcesz osiągnąć, zanim dokonasz wyboru. Podobnie jak w dziecięcym wyścigu w 

mydelniczce, potrzebujesz podwozia o aerodynamicznym kształcie i cienkich kołach, abyś mógł po 

prostu dać z siebie wszystko i działał prawie wiecznie. Ale jego rama musi być również wystarczająco 

duża i wystarczająco mocna, aby pomieścić Ciebie i Twoich pasażerów wraz z silnikiem, nitem / 

kontrolerem i bateriami. Ponadto, jeśli chcesz jeździć nim po autostradzie, przepisy federalne i stanowe 

wymagają, aby był on zdatny do ruchu drogowego i spełniał określone normy bezpieczeństwa. 

Pierwszym krokiem jest poznanie dostępnych opcji. Twój samochód elektryczny powinien być tak lekki, 

jak to tylko możliwe; opływowy, z korpusem zoptymalizowanym pod kątem minimalnego oporu; 

zoptymalizowane pod kątem minimalnych oporów toczenia opon, hamulców i układu kierowniczego; 

i zoptymalizowany pod kątem minimalnych strat w układzie napędowym. Połączenie silnika, układu 

napędowego i akumulatora musi pasować do wybranego stylu nadwozia. Musi także być w stanie 

wykonać najważniejsze dla Ciebie zadanie: dużą prędkość, duży zasięg lub pojazd użytkowy do pracy w 

połowie drogi pomiędzy dwoma. Tak więc krok drugi to zaprojektowanie pod kątem potrzebnych 

możliwości. Waga pojazdu elektrycznego, umiejscowienie silnika i akumulatora, aerodynamika, opory 

toczenia, prowadzenie, przełożenie i funkcje bezpieczeństwa również muszą odpowiadać Twoim 

potrzebom. Masz teraz plan. Krok trzeci to zrealizowanie planu - zakup podwozia spełniającego Twoje 

potrzeby. W istocie jest to proces nie różniący się od żadnego innego zakupu pojazdu, jakiego 

kiedykolwiek dokonałeś, z tym wyjątkiem, że najlepszym rozwiązaniem Twoich potrzeb może być 

pojazd, którego właściciel lub dealer nie może się doczekać, aby się go pozbyć - taki z gazem -

zaskakujący, diesla lub w inny sposób zanieczyszczający silnik - więc tabele są całkowicie odwrócone 

od normalnej sytuacji zakupowej Używany jest zwykle najtańszy, ale nie idź na coś zbyt używanego. 

Chcesz mieć pewność, że zmienisz wybrany pojazd, zanim opuścisz parking. Jeśli jest za mały lub za 

ciasny, aby zmieścić wszystkie części elektryczne, nie mówiąc już o bateriach, wiesz, że masz problem. 

Lub jeśli jest szczególnie brudny, tłusty lub zardzewiały, musisz się dwa razy pomyśleć. Zacznijmy. 

Zoptymalizuj swój samochód elektryczny 



Optymalizacja jest zawsze pierwszym krokiem. Nawet jeśli wyjdziesz, aby kupić gotowy pojazd 

elektryczny, nadal chcesz wiedzieć, jaką pracę wykonałeś, aby móc zdecydować, czy kupujesz najlepszy 

model dla siebie. We wszystkich innych przypadkach będziesz przeprowadzać optymalizację - albo na 

podstawie wyborów, których dokonujesz na początku przy wyborze podwozia, albo przez świadome 

decyzje optymalizacyjne później. W tej sekcji będziesz starał się zminimalizować następujące czynniki 

oporu: 

• Waga, wspinaczka i przyspieszenie 

• Aerodynamiczny opór i wiatr 

• Opór toczenia i pokonywania zakrętów 

• Układ napędowy 

Przyjrzysz się równaniom, które definiują każdy z tych czynników i utworzysz tabelę rzeczywistych 

wartości znormalizowanych dla 1000 funtów. pojazdu i dziewięć określonych prędkości pojazdu. 

Wartości te powinny być przydatne niezależnie od tego, co zrobisz później - wystarczy pomnożyć przez 

własny współczynnik wagowy pojazdu elektrycznego i użyć bezpośrednio lub interpolować między 

wartościami prędkości. Natychmiast zobaczysz zestaw wartości zebranych ponownie w części 

poświęconej projektowaniu, gdy obliczane są rzeczywiste wymagania dotyczące momentu 

obrotowego pojazdu, aby sprawdzić, czy moment dostępny z wybranego silnika elektrycznego i układu 

napędowego jest odpowiedni. Ten proces projektowania można w nieskończoność dostosowywać i 

stosować do dowolnego pojazdu elektrycznego. 

Konwencje i formuły 

My używamy amerykańskiej konwencji motoryzacyjnej mil, mil na godzinę, stóp na sekundę, funtów, 

funtów-stóp itd., A nie kilometrów, niutonometrów itp., które są powszechnie używane. Wszelkie 

wzory zapożyczone z podręcznika Bosch zostały przeliczone na jednostki amerykańskie. Mówiąc o 

formułach, przydatnych będzie 13 następujących; zostały pogrupowane w jednej sekcji dla Twojej 

wygody: 

 

1. Moc (ft-lb / s) = Moment obrotowy (ft-lb) X Prędkość (radiany / s) = Siła w stopach na sekundę (FV) 

2. 1 KM (KM) = 550 ft-lb / s 

Stosując to do równania 1, otrzymujesz: 

3. Moc (KM) = FV / 550 

gdzie V jest prędkością wyrażoną w stopach / sek. 

4. 88 stóp / s = 60 mph 

Pomnóż stopy / s przez (60 x 60) / 5280, aby uzyskać mph. 

5. Moc (KM) = FV / 375 

gdzie V jest prędkością wyrażoną w milach na godzinę, a F w funtach. 

6. Moc (KM) = (Moment obrotowy X obr / min) / 5252 = 2/60 X FV / 550 

7. Obroty koła = (mph X obroty / mile) / 60 



8. Moc (kW) = 0,7457 X KM 

9. Standardowa stała grawitacji (g) = 32,16 ft / sec2 lub prawie 22 mph / sec 

10. Waga (W) = Masa (M) X g / 32,16 

W dalszej części tej książki będziemy odnosić się do masy pojazdu jako do jego „ciężaru”. 

11. Moment obrotowy = (F (5280/2)) / (obroty / mila) = 840,34 X F / (obroty / milę) 

Obroty / mila to liczba obrotów opony na milę. 

12. Torquewheel = Torquemotor X (całkowite przełożenie X całkowita sprawność układu napędowego) 

13. Speedyehicle (w mph) = (RPMmotor X 60) / (całkowite przełożenie X obrotów / mile) 

To nie jest ciężkie, to moje EV 

W przypadku nieruchomości mówią, że trzy najważniejsze rzeczy to lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. 

W konwersji pojazdów elektrycznych trzy najważniejsze rzeczy to waga, waga i waga. 

Usuń wszystkie zbędne wagi 

Nie chcesz nosić ze sobą niepotrzebnego ciężaru. Ale jeśli nie zaczynasz od projektu kompilacji od zera, 

odziedziczysz wynik końcowy po kompromisie wagi innej osoby. Oznacza to, że musisz dokładnie 

przeanalizować wszystko, biorąc pod uwagę jego wagę w porównaniu z wartością w trzech różnych 

momentach. 

Przed zakupem pojazdu do konwersji 

Pomyśl o możliwości zmniejszenia masy pojazdu, zanim go kupisz. Czy zrzucenie dodatkowego ciężaru 

będzie łatwe (pickup) czy trudne (van)? A co z ukrytymi przedmiotami? Czy poprzedni wypadek 

spowodował wypełnienie błotnika przy potencjalnym zakupie? (Podczas egzaminu weź ze sobą 

magnes.) Czy jego konstrukcja ułatwia późniejsze zdejmowanie ciężaru lub wymianę lżejszych części? 

Pomyśl o tych czynnikach, patrząc na nie. 

Podczas konwersji 

Gdy usuniesz części silnika spalinowego, prawdopodobnie odkryjesz dodatkowe części, których 

wcześniej nie widziałeś lub nie myślałeś o wyjęciu. Części przytulone do ściany ogniowej lub 

zamontowane nisko na błotnikach są czasami prawie niewidoczne w zatłoczonej i / lub brudnej 

komorze silnika. Pozbądź się zbędnej wagi, ale kieruj się logiką ćwiczeń i zdrowym rozsądkiem w 

dążeniu do redukcji wagi. Zastąpienie lżejszej kosmetycznej części ciała to świetny pomysł; wiercenia 

otworów w nośnym elemencie ramy nie. 

Po konwersji 

Przełam swoje okropne nawyki związane z pojazdami z silnikiem spalinowym. Wyrzuć wszystkie 

dodatki, które mógłbyś nadal nosić, w tym koło zapasowe i narzędzia. Po całej pracy poklep się po 

plecach. Prawdopodobnie usunąłeś od 400 do 800 funtów. lub więcej ze świeżo oczyszczonego 

dawnego podwozia pojazdu z silnikiem spalinowym, które wkrótce stanie się smukłą i wredną maszyną 

elektryczną. Powód całej Twojej pracy jest prosty - waga wpływa na każdy aspekt osiągów pojazdu 

elektrycznego: przyspieszenie, wznoszenie, prędkość i zasięg. 

Waga i przyspieszenie 



Zobaczmy dokładnie, jak waga wpływa na przyspieszenie. Kiedy Sir Issac Newton został uderzony 

jabłkiem w głowę, miał rzekomo rozważać jedną z podstawowych relacji w naturze - jego Drugie Prawo: 

F = Ma; lub siła (F) równa się masie (M) razy przyspieszeniu (a). Dla celów EV można go przepisać jako 

:  

Fa = CiWa 

gdzie Fa jest siłą przyspieszenia w funtach, W to masa pojazdu w funtach, a jest przyspieszeniem w mph 

/ sekundę, a C jest współczynnikiem konwersji jednostek, który również uwzględnia dodatkową 

bezwładność obracających się części pojazdu. Siła potrzebna do uruchomienia pojazdu zależy 

bezpośrednio od masy pojazdu; dwukrotnie większa waga oznacza dwa razy większą siłę wymaganą. 

Cj, współczynnik masy, który reprezentuje bezwładność mas wirujących pojazdu (koła, układ 

napędowy, koło zamachowe, sprzęgło, twornik silnika i inne obracające się części) to 

Ci = I + 0,04 + 0,0025 (NC)2 

gdzie Nc to połączony stosunek przekładni i przekładni głównej. Współczynnik masy zależy od biegu, 

na którym pracujesz. W przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym współczynnik masy wynosi 

zazwyczaj: wysoki bieg = 1,1; 3 bieg = 1,2; 2 bieg = 1,5; i 1 bieg = 2,4. W przypadku pojazdów 

elektrycznych, w których część układu napędowego i ciężaru została zazwyczaj usunięta lub 

zmniejszona, wynosi zazwyczaj 1,06 do 1,2. Tabela przedstawia siłę przyspieszenia Fa dla trzech różnych 

wartości C dla dziesięciu różnych wartości przyspieszenia a i dla pojazdu o masie 1000 funtów. 

Współczynnik a to przyspieszenie wyrażone w stopach / s2, a nie w mph / sekundę = 21,95 = 32,2 X 

(3600/5280) - używane tylko we wzorze (ponieważ przyspieszenie wyrażone w mph / sekundę jest 

znacznie wygodniejszą i bardziej znaną liczbą pracować z). Zwróć uwagę, że przyspieszenie 10 mph / s, 

czyli wartość, która zabiera Cię od zera do 60 mph w 6 sekund, wymaga nominalnie dodatkowej siły 

500 funtów; 5 mph / s, przejście od zera do 50 mph w 10 sekund, wymaga 250 funtów. 

 

Aby skorzystać z tabeli 5-1 z pojazdem elektrycznym, pomnóż przez stosunek masy pojazdu i użyj 

kolumny C = 1,06 dla lżejszych pojazdów i C. = 1,2 dla cięższych. Na przykład 3800 funtów. Ciężarówka 

typu pickup Ford Ranger z rozdziału 10 wymagałaby prędkości 5 mph / s = 3,8 x 273,3 = 1038,5 funta. 

Waga i wspinaczka 

Kiedy idziesz pod górę, dodajesz kolejną siłę: 

Fh = WsinΦ 



gdzie Fh to siła potrzebna na pokonywaniu wzniesień, masa pojazdu Wis w funtach i kąt nachylenia, jak 

pokazano na rysunku. 

 

Stopień nachylenia - sposób, w jaki powszechnie określa się wzgórza lub pochyłości - różni się od kąta 

nachylenia, ale Rysunek powinien wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Zauważ, że grzech waha się od 

0 przy braku nachylenia (brak efektu) do 1 przy 90 stopniACH; innymi słowy, cały ciężar pojazdu próbuje 

ściągnąć go z pochyłości. Ponownie, ciężar jest bezpośrednio zaangażowany, oddziałując tym razem 

przez stromość wzgórza.  

Stopień nachylenia = 1% = 1 stopa / 100 stóp  =  Wzniesienie / Bieg 

Kąt nachylenia, Of = arc tan Wzniesienie/Big = arc tan 0,01 = około 0 stopni 34 minuty  

 

Tabela poniżej przedstawia siłę pokonywania wzniesień Fh dla 15 różnych wartości nachylenia dla 

pojazdu o masie 1000 funtów. Zauważ, że siła pociągowa wymagana do przyspieszenia 1 mph / sec jest 

równa tej wymaganej do pokonywania wzniesień o nachyleniu 5%, 2 mph / sec przy nachyleniu 10% 

itd., Aż po nachylenie 30%. Ta przydatna relacja zostanie użyta później w sekcji projektowania. Aby 

użyć tabeli 5-2 z samochodem elektrycznym, pomnóż przez stosunek masy pojazdu. Na przykład 3800 

funtów. Ciężarówka typu pickup Ford Ranger wjeżdżająca na 10-procentowe nachylenie wymagałaby 

3,8 x 99,6 = 378,5 funta. 

 



Waga wpływa na szybkość 

Chociaż prędkość obejmuje również inne czynniki, jest zdecydowanie związana z wagą. Moc i moment 

obrotowy są powiązane z prędkością według równania 3:  

hp = FV / 550,  

gdzie hp to moc silnika, F to siła w funtach, a V to prędkość w stopach / sek. Uzbrojony w te informacje, 

równanie drugiego prawa Newtona można zmienić na 

a = (1 / M) x F,  

a ponieważ M = W / g (10) i F = (550 X hp) / V, można je podstawić, aby uzyskać  

a = 550 (g / V) (KM / W). Wreszcie, a i V można zamienić, uzyskując  

V = 550 (g / a) (KM / W),  

gdzie V to prędkość pojazdu w stopach / s, W to masa pojazdu w funtach, g to stała grawitacji i inne 

czynniki, które już spotkałeś. Przy każdym przyspieszeniu wraz ze wzrostem masy prędkość spada, 

ponieważ są one odwrotnie proporcjonalne. 

Waga wpływa na zakres 

Odległość to po prostu prędkość pomnożona przez czas: 

D = Vt; zatem D = 550 (g / a) (hp / W) t 

Tak więc waga ponownie pojawia się na scenie. Za jakąkolwiek stałą ilość energii, którą nosisz na 

pokładzie swojego pojazdu, pojedziesz dalej, jeśli zajmiesz więcej czasu (jazda z mniejszą prędkością) 

lub będziesz mieć mniejszą wagę. Oprócz podstawowego zadania polegającego na wyeliminowaniu 

wszystkich niepotrzebnych obciążeń, istnieją dwa inne ważne czynniki związane z wagą, o których 

należy pamiętać podczas wykonywania konwersji EV: rozkład masy z tyłu i zasada 30 procent. 

Usuń ciężar, ale zachowaj równowagę 

Zawsze skupiaj się na utrzymaniu nienaruszonego rozkładu masy pojazdu z przodu na tył i nie 

przekraczaniu specyfikacji obciążenia całkowitego podwozia i przedniej / tylnej osi. Rysunek 

przedstawia skalę problemu związanego z pickupem Ford Ranger,  



 

 

 

Wyciągnąłeś 600 funtów. w silniku, paliwie, spalinach, emisji, rozruszniku zapłonowym i układach 

ogrzewania / chłodzenia. Ale zamierzasz włożyć 1400 funtów. z powrotem, w tym 1200 funtów. 

akumulatorów (20 po około 60 funtów każda). Jak sobie z tym radzisz? Tabela  zawiera odpowiedzi.  

 

 

Zwróć uwagę, że pierwszy wiersz zawiera 3000 funtów. masa własna normalnie rozłożona 60 procent 

z przodu (1800 funtów) i 40 procent z tyłu (1200 funtów) z 1200 funtów. ładowność. Drugi rząd 

pokazuje, że większość masy, którą odciąłeś, pochodziła z komory silnika i wokół niej - 600 funtów. 

usunięty wziął 500 funtów. z przedniej osi i 100 funtów. z tylnej osi. Sekret polega na przywróceniu 

wagi w rozsądnie wyważony sposób. Osiąga się to poprzez zamontowanie czterech akumulatorów - 

około 240 funtów - z przodu w komorze silnika wraz z silnikiem, sterownikiem i ładowarką. To waży 

około 400 funtów. z przodu i około 1000 funtów. wartość baterii z tyłu. Piąty rząd przedstawia wyniki. 



Masz do 3800 funtów masy własnej. o masie od 1700 do 2100 funtów. rozkład masy przód-tył, ale 

nadal znajdujesz się w zakresie DMC, GAWR z przodu / z tyłu, rozkładu masy i specyfikacji ładowności. 

Co więcej, kiedy wychodzisz i prowadzisz pojazd, wykazuje on takie same możliwości kierowania, 

hamowania i prowadzenia, jak przed konwersją. Dopóki trzymasz się oryginalnych specyfikacji 

obciążenia i rozkładu masy silnika spalinowego pojazdu, zawieszenie i inne systemy wspomagające 

nigdy nie zauważą, że zmieniłeś to, co znajduje się pod maską. Przeciążanie podwozia pojazdu 

elektrycznego nie ma większego sensu niż przeciążanie podwozia pojazdu z silnikiem spalinowym. 

Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup innego, większego lub bardziej 

wytrzymałego podwozia. Postcriptum: Niektórzy właściciele faktycznie wolą w tym momencie 

wyregulować amortyzatory i sprężyny swojego pojazdu do konwersji, aby zapewnić nieco stabilniejszą 

jazdę lub (w przypadku właścicieli pickupa), aby przywrócić poprzednią, stabilniejszą jazdę. 

Pamiętaj o zasadzie 30 procent 

Praktyczna reguła „30 procent lub więcej” (waga akumulatora powinna wynosić co najmniej 30 procent 

całkowitej masy pojazdu, gdy używa się akumulatorów kwasowo-ołowiowych) jest bardzo użytecznym 

celem do fotografowania przy konwersji do pojazdów elektrycznych. Będziesz chciał działać jeszcze 

lepiej, jeśli optymalizujesz je pod kątem szybkich lub dalekosiężnych celów wydajności. Zauważ, że jeśli 

zdecydujesz się na system akumulatorów 144 V (dodając cztery kolejne baterie i 240 funtów to 

dodatkowy ciężar), stosunek wzrasta do 1440/4040 lub 36 procent. Idąc w drugą stronę (wyjmując 

cztery baterie i 240 funtów), stosunek spada do 960/3560 lub 30 procent dla systemu 96-woltowego. 

Po wyjęciu czterech kolejnych baterii i przejściu na system 72-woltowy stosunek spada do 720/3320 

lub 22 procent. Praktyczna zasada sprawdza się w tym przypadku, ponieważ nie byłbyś zadowolony z 

działania systemu 72 V w tym pojeździe; nawet 96 woltów jest marginalne. 

Usprawnij myślenie o samochodzie elektrycznym 

Do niedawna większość konstrukcji z klinem czołowym w przemyśle samochodowym, choć atrakcyjna, 

jest w rzeczywistości oddalona o 180 stopni od aerodynamicznego usprawnienia. Spójrz na 

najpiękniejszy i najpowszechniejszy przykład natury, kroplę deszczu: z przodu zaokrąglona i bulwiasta, 

z tyłu zwęża się do punktu - optymalny aerodynamiczny kształt. Ponadto nowe kaski rowerowe 

doskonale spełniają tę zasadę. Podczas gdy samoloty, okręty podwodne i pociągi-pociski od 

dziesięcioleci uwzględniają przykład kropli deszczu w swoich projektach, sklepy projektowe 

producentów samochodów odrzucają ten pomysł jako nieprzyjemny dla publiczności. Mając do 

dyspozycji dużą moc silnika spalinowego, nie potrzebowali aerodynamiki, potrzebowali stylu. Ponieważ 

akumulatory zapewniają tylko 1 procent mocy na wagę silnika benzyny, Ty i Twój samochód 

elektryczny potrzebujecie świadomości aerodynamicznej. W tej sekcji przyjrzysz się wierszowi 

Aerodynamic Drag na rysunku 5-1 i dowiesz się o czynnikach związanych z murawą, gdy wybierzesz 

pojazd do konwersji, oraz elementy, które możesz zmienić, aby usprawnić konwersję pojazdu 

elektrycznego w powietrzu. 

Zdefiniowana aerodynamiczna siła oporu 

Mike Kimbell, konsultant ds. pojazdów elektrycznych, powiedział to najlepiej: „Poniżej 30 mil na 

godzinę można postawić silnik elektryczny na cegle i nigdy nie zauważyć różnicy”. Powód jest prosty: 

opór aerodynamiczny zmienia się wraz z kwadratem prędkości. Jeśli się nie ruszasz, nie ma żadnego 

oporu. Kiedy już zaczniesz, szybko się narasta i wkrótce pochłonie wszystkie inne czynniki. Zobaczmy 

dokładnie, jak to zrobić. Siłę oporu aerodynamicznego można wyrazić jako 

Fd = (CdAV2) / 391 



gdzie Fd to opór aerodynamiczny w funtach, Cd to współczynnik oporu powietrza pojazdu, A to 

powierzchnia czołowa w stopach kwadratowych, a V to prędkość pojazdu w mph. Aby zminimalizować 

opór dla dowolnej prędkości, musisz zminimalizować Cd, współczynnik oporu i A, jego powierzchnię 

czołową. 

Wybierz najniższy współczynnik oporu 

Współczynnik oporu, Cd, ma związek z usprawnieniem i turbulencjami powietrza wokół pojazdu, 

cechami charakterystycznymi dla kształtu i konstrukcji wybranego pojazdu do konwersji. Nie da się 

łatwo zmienić Cd ani zmienić go później, więc jeśli optymalizujesz się pod kątem osiągów przy dużej 

prędkości lub dalekim zasięgu, ważne jest, aby przy wyborze pojazdu do konwersji mieć na uwadze ten 

krytyczny czynnik wydajności. Zwróć uwagę, że Cd znacznie spadło wraz z upływem czasu - Ford sedan 

z lat 20. XX wieku miał Cd około 0,85; Dzisiejszy Ford Taurus ma Cd 0,32. Wartości Cd dla typowych 

samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych z końca lat 80 

• Samochody = 0,30 do 0,35 

• Samochody dostawcze = 0,33 do 0,35 

• Pickup'y = 0,42 do 0,46 

Chociaż wartości Cd w samochodach zazwyczaj spadały z 0,5 w latach pięćdziesiątych XX wieku do 0,42 

w latach siedemdziesiątych do 0,32 obecnie, nie należy wprowadzać w błąd. Ten odlotowy 

współczesny roadster z otwartym kokpitem może nadal mieć współczynnik Cd 0,6. Dzieje się tak, 

ponieważ Cd ma wszystko wspólnego z turbulencjami powietrza spowodowanymi przez otwarte okna, 

kokpity i obszary skrzynek odbiorczych, a nie tylko z usprawnieniem. Tabela pokazuje, jak różne obszary 

- w tym przypadku wzięte dla rocznika 70-tych samochodów - wpływają na współczynnik Cd pojazdu. 

W przeciwieństwie do tego, co mogłoby się wydawać, tylna część nadwozia stanowi sama w sobie 

ponad 33% Cd, a następnie nadkola - 21%, podwozie - 14%, przednia część nadwozia - 12%. szyn, wnęk 

okiennych) po 7%, a tarcie w komorze silnika i po 6%. Dlatego Cd wysoce zoptymalizowanego pojazdu 

elektrycznego Impact firmy General Motors wynosi 0,19 - ma precyzyjnie rzeźbiony tył, rzeźbione lub 

zakryte nadkola z cienkimi oponami, zamknięte podwozie, niski przód z mocno nachyloną przednią 

szybą i mały prześwit, brak wystających i tylko dwa małe otwory do komory silnika 

 

Wybierz najmniejszy obszar czołowy 

Obszar przedni (A) dla typowych późnych modeli samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych 

ma zakres od 18 do 24 stóp kwadratowych. Arkusz sklejki o wymiarach 4 na 8 stóp trzymany pionowo 

przed pojazdem miałby przednią powierzchnię 32 stóp kwadratowych. Ma to związek z efektywnym 

obszarem, jaki Twój pojazd wystawia na natarcie strumienia powietrza. Obszar czołowy również nie 

jest łatwy by być zmieniony lub zmieniony później i niewiele można zrobić, aby znacznie go 



zminimalizować, z wyjątkiem wyboru innego typu nadwozia pojazdu. Jeśli optymalizujesz pod kątem 

osiągów przy dużej prędkości lub na dalekim zasięgu, pamiętaj o tym krytycznym współczynniku 

wydajności przy wyborze pojazdu do konwersji. 

Względny wiatr przyczynia się do oporu aerodynamicznego 

Siła oporu jest mierzona nominalnie przy 60 stopniach Fahrenheita i ciśnieniu barometrycznym 30 cali 

słupa rtęci w nieruchomym powietrzu. Zwykle są to odpowiednie założenia dla większości obliczeń. 

Jednak bardzo niewiele miejsc ma nadal powietrze, więc do obliczeń siły oporu aerodynamicznego 

należy dodać dodatkowy składnik oporu wynikający ze względnej prędkości wiatru. Jest to dodatkowy 

opór wiatru napierający na pojazd przez przypadkowe wiatry lokalne. Równanie określające względny 

współczynnik wiatru, C, to Cw = (0,98 (w / V)2 + 0,63 (w / V)) Cw -0,40 (w / V) 

gdzie w to średnia prędkość wiatru na danym obszarze w mph, V to prędkość pojazdu, a C to względny 

współczynnik wiatru, który wynosi około 1,4 dla typowych sedanów, 1,2 dla bardziej opływowych 

pojazdów i 1,6 dla pojazdów wykazujących większe turbulencje lub sedany prowadzony z otwartymi 

oknami. Tabela pokazuje Cw obliczone dla siedmiu różnych prędkości pojazdu - zakładając średnią 

wartość 7,5 mil / h dla średniej prędkości wiatru w Stanach Zjednoczonych - dla trzech różnych wartości 

Crw Aby uzyskać całkowitą siłę oporu aerodynamicznego (nadal plus względny wiatr), użyj 

następującego wzoru:  

Ftd = Fa, + CwFc,l lub Fa(l + Cw) 

 

Dane dotyczące aerodynamicznej siły oporu, których można użyć 

Zauważ, że siła oporu jest najmniejsza w małym samochodzie, a największa w małym pickupie, ale mały 

samochód może nie mieć miejsca na zamontowanie akumulatorów, aby zapewnić wymaganą 

wydajność. Zauważ również, że roadster z otwartym kokpitem, mimo że ma mały obszar A z przodu, 

ma siłę oporu identyczną jak pickup. Aby użyć tych dwóch  z pojazdem elektrycznym, wybierz typ 

pojazdu w tabeli , a następnie pomnóż jego siłę oporu przez względny współczynnik wiatru w tym 

samym pojeździe prędkość, używając odpowiedniego wiersza Crw dla typu pojazdu. Na przykład 3800 

funtów. Ciężarówka typu pickup Ford Ranger ma siłę oporu 24,86 funta. przy prędkości 30 mil na 

godzinę zgodnie z tabelą 5-6. Pomnożenie przez względny współczynnik wiatru 0,250 z dolnego rzędu 

(C 1,6) tabeli 5-5 daje 6,22 funta. Całkowity wymuszony opór aerodynamiczny wynosi wtedy 24,86 + 

6,22 lub 31,08 funta. 



 

Kształt tylnego przepływu powietrza 

Jeśli widziałeś film z testu w tunelu aerodynamicznym z dodatkiem dymu, aby uwidocznić prądy 

powietrzne, zauważyłeś wir lub obszar turbulencji z tyłu większości testowanych pojazdów. Ci, którzy 

nie mają dostępu do tuneli aerodynamicznych, zauważają ten sam efekt, gdy naczepa przejeżdża obok 

Ciebie na autostradzie. Podobnie jak w przypadku spadającej kropli deszczu, idealny jest kształt ogona 

łodzi lub nosa statku rakietowego. Chociaż jest to trudne do osiągnięcia i nie są dostępne żadne 

konstrukcje podwozia, które mogłyby pomóc, możesz skorzystać z zaokrąglenia tylnych rogów pojazdu 

i wyeliminowania wszystkich ostrych krawędzi. Sam tył korpusu stanowi około 33 procent Cd, więc 

każda zmiana, którą tu dokonasz, powinna przynieść duże zyski. W praktycznej dziedzinie naszego 

przykładu pickupa, pierwszym wyborem powinno być założenie lekkiej i opływowej (z zaokrąglonymi 

krawędziami) skorupy kampera. Kształty kombi mają w rzeczywistości lepsze figury Cd niż kształty 

sedanów typu fastback (choć różnica w wadze neguje tę zaletę). Pick-up z opływową obudową 

kampera jest bardzo zbliżony do kształtu kombi. Następnym wyborem jest przykrycie skrzynki 

odbiorczej. Jeśli nawet to nie jest możliwe, zostaw tylną klapę opuszczoną i użyj siatki ładunkowej lub 

siatki drucianej zamiast tego lub po prostu zdejmij tylną klapę, jeśli nie powoduje to żadnych 

problemów funkcjonalnych. 

Uformuj wnękę koła i przepływ powietrza pod spodem 

Następnie zwracamy uwagę na koła i obszar nadkola. Sama powierzchnia opony i nadkola stanowi 

około 21 procent Cd, więc małe zmiany usprawniające mogą przynieść duże korzyści. Zastosowanie 

gładkich kołpaków, cieńszych opon, osłon tylnych kół, brak chlapaczy, a nawet obniżenie wysokości 

pojazdu przychodzi na myśl jako natychmiastowe korzystne kroki. Wszystko pomaga; wszystko, co 

możesz zrobić, aby zmniejszyć opór lub turbulencje, jest dobre. Kolejny oczywisty obszar znajduje się 

pod pojazdem. Projektanci samochodów tradycyjnie ignorują ten obszar, ponieważ opinia publiczna 

go nie widzi. Ale natarczywe powietrze tak. Zbudowani od podstaw projektanci Impact EV firmy 

General Motors nie zignorowali więc tego obszaru. Ty też nie powinieneś. Natychmiastowe 

rozwiązanie jest proste: zamknąć dno komory silnika. W komorze silnika nie ma już żadnych 

nieporęcznych elementów silnika spalinowego, więc zakryj całą otwartą przestrzeń lekkim arkuszem 

materiału. Prawdopodobnie nadal masz przekładnię i zdecydowanie masz do czynienia z 

komponentami układu kierowniczego / zawieszenia, więc może to zająć kilka arkuszy materiału. Bez 

względu na to, jakiego materiału używasz, nie chcesz, aby korpus był zbyt cienki, gdy uderzy w nie 

natłok powietrza, więc wybierz grubość, która eliminuje tę możliwość i bezpiecznie przymocuj arkusz 

(lub arkusze) do podwozia. Spraw, aby obszar od spodu przedniej części pojazdu do obszaru pod zaporą 

ogniową (lub tuż za nim) był jak najbardziej gładki, używając możliwie najlżejszego materiału. Jeśli 

możesz przejść całą drogę do tyłu pojazdu, tym lepiej. W pełni opływowy spód zmniejsza opór i 

turbulencje i może tylko pomóc. 

Zablokuj i / lub ukształtuj przepływ powietrza z przodu 



Przód nadwozia i komora silnika łącznie stanowią około 18 procent Twojego Cd. Chociaż nie możesz 

wprowadzić znaczących zmian w wartościach Cd i A, które odziedziczysz po zakupie podwozia 

adaptacyjnego, możesz wymienić lub zakryć jego ostro zakończoną kratkę wlotu powietrza i 

zablokować dopływ powietrza do komory silnika. Potrzebujesz masywnego wlotu powietrza 

wymaganego w pojazdach spalinowych do dostarczania powietrza chłodzącego do chłodnicy i komory 

silnika. 

Kanał o średnicy 3 cali kierujący powietrze do silnika elektrycznego jest całkowicie wystarczający. Tak 

więc wszystko, co możesz zrobić, aby zaokrąglić lub usprawnić obszar dziobu pojazdu (gładkie kształty 

Forda Taurusa lub Thunderbirda z lat 90. w przeciwieństwie do błyszczących i ostrych kratek z lat 80. i 

wcześniejszych) jest uczciwą grą. To, czego chcesz, to maksymalnie usprawniony efekt przy minimalnej 

wadze, więc używaj nowoczesnych plastikowych materiałów samochodowych i materiałów 

kompozytowych oraz technik - noski do autouzupełniania karoserii, jeśli chcesz! 

Powietrze wchodzące do nieco pustej komory silnika w Twojej konwersji EV ma negatywny wpływ na 

tworzenie turbulencji pod maską, więc blokowanie dopływu powietrza za pomocą arkusza lekkiego 

materiału (takiego jak aluminium) umieszczonego za grillem działa cuda. Niezależnie od wybranego 

materiału, po prostu upewnij się, że jest wystarczająco ciężki i dobrze przymocowany, aby nie zapinał 

się, nie marszczył ani nie wibrował, gdy uderza w niego powietrze. Pamiętaj, aby zostawić mały otwór 

na kanał powietrza chłodzącego silnika elektrycznego. 

Jedź z drogą 

Jak powiedzieli w filmie Days of Thunder: „Opony wygrywają wyścig”. Dzisiejsze opony są grube, mają 

szeroki bieżnik i nie mają cech o niskim oporze toczenia; zamiast tego zostały zoptymalizowane pod 

kątem dobrej przyczepności. Jako właściciel pojazdu elektrycznego musisz podważyć obecne myślenie 

o oponach i nauczyć się toczyć po drodze, aby wygrać wyścig wyczynowy. W tej sekcji przyjrzysz się 

wierszowi „Opór toczenia” na rysunku 5-1 i dowiesz się, jak zmaksymalizować korzyści z tych czterech 

(lub trzech) miejsc kontaktu opony z drogą, które nie są większe od dłoni. 

Zdefiniowany opór toczenia 

Siła oporu toczenia jest definiowana jako 

Fr = CrWcosΦ 

gdzie Cr jest współczynnikiem oporu toczenia, W jest masą pojazdu w funtach a Φ jest kątem 

nachylenia. Zauważ, że cos zmienia się od 1 przy braku nachylenia (efekt maksymalny) do 0 przy 90 

stopniach (brak efektu). Ponownie waga pojazdu jest czynnikiem, tym razem modulowanym przez 

tarcie opon pojazdu. Współczynnik oporu toczenia Cr można oszacować na najbardziej podstawowym 

poziomie jako stałą. Dla typowego poniżej 5000 funtów. EV, to w przybliżeniu 

• 0,015 na twardej powierzchni (beton) 

• 0,08 na średnio twardej powierzchni 

• 0,30 na miękkiej powierzchni (piasek) 

Jeśli obliczenia wymagają większej dokładności, Cr zmienia się liniowo przy niższych prędkościach i 

może być reprezentowane przez 

C = 0,012 (1 + V / 100) 

gdzie V jest prędkością pojazdu w mph. 



Zwróć uwagę na swoje opony 

Opony są ważne dla właściciela pojazdu elektrycznego. Podtrzymują ciężar pojazdu i akumulatora, 

jednocześnie amortyzując wstrząsy; rozwijać siły działające z przodu na tył do przyspieszania i 

hamowania; i rozwinąć siły działające na boki podczas pokonywania zakrętów. Opony mają dziś prawie 

powszechnie konstrukcję radialną. Zwykle jedna lub więcej warstw opasanych stalą biegnie wokół 

obwodu (a więc radialnego) opony. Zapewniają one znacznie lepsze osiągi niż typy diagonalne (kilka 

warstw tkanych poprzecznie wokół osnowy opony, stąd ukośne lub ukośne) z poprzednich lat, które 

zostały zastąpione przez opony radialne jako standard w latach sześćdziesiątych. Opona charakteryzuje 

się szerokością felgi, rozmiarem felgi, na którą pasuje, szerokością przekroju (maksymalna szerokość w 

poprzek wybrzuszenia opony), wysokością przekroju (odległość od stopki do zewnętrznej krawędzi 

bieżnika), współczynnik kształtu (stosunek wysokości do szerokości), całkowita średnica i obciążenie 

oraz maksymalne ciśnienie w oponach. Ponadto Tire and Rim Association definiuje standardowe 

konwencje nazewnictwa opon: 

• 5,60 x 15 (typowy VW Bug) Rozmiar opony odchylonej - 5,60 oznacza szerokość przekroju w calach, 

a 15 oznacza rozmiar obręczy w calach. 

• Rozmiar opon radialnych 155R.13 (typowa Honda Civic) - 155 oznacza szerokość przekroju w 

milimetrach, a 13 oznacza rozmiar obręczy w calach. 

• P185 / 75R14 (typowy pickup Ford Ranger) - metryczny rozmiar opon radialnych. P oznacza samochód 

osobowy, 185 oznacza szerokość przekroju w milimetrach; 75 oznacza współczynnik kształtu; R oznacza 

promieniowy; B z paskiem lub odchyleniem D; a 14 oznacza rozmiar obręczy w calach. 

Chociaż Goodyear objął rolę lidera w zakresie opon GFE (Większa efektywność paliwowa), Firestone 

ma swoją serię Concept EVT, a inni producenci opon również opracowują projekty, które są idealne dla 

pojazdów elektrycznych. Konwersja oznacza dziś korzystanie z tego, co jest łatwo dostępne. To 

ekonomiczna klasa opon radialnych na każdą pogodę (inni producenci opon mają podobne rodziny), 

która powinna być więcej niż wystarczająca dla potrzeb większości właścicieli pojazdów elektrycznych. 

(Uwaga: opony o niskim oporze toczenia to również doskonały wybór.)  

Różnica może wynosić 30 obrotów na 900 - różnica 3 procent - ale jeśli ta liczba jest ważna dla twoich 

obliczeń, zmierz rzeczywisty obwód opony na podjeździe. Znak kredy na ścianie bocznej i centymetrem 

oraz jeden pełny obrót opony. Opona to wszystko, co musisz powiedzieć, jeśli jesteś na boisku. Idealnie, 

jeśli chcesz mieć w swoim samochodzie samochód mydelniczkę lub przynajmniej opony motocyklowe: 

cienkie (mała powierzchnia styku z drogą), twarde (małe tarcie) i duża średnica (mniej obrotów na milę, 

a tym samym większy przebieg, dłuższe zużycie). Z badań inżynieryjnych dotyczących charakterystyki 

strat toczenia opon z pełnej gumy otrzymujemy następujące równanie: 

Ft = Ct (W/d) (th / tw)V2 

gdzie Ft jest siłą oporu toczenia, Ct jest stałą odzwierciedlającą sprężystość i charakterystykę strat 

materiału opony, W jest ciężarem opony, d jest zewnętrzną średnicą opony, a th i tw są wysokością i 

szerokością przekroju opony, odpowiednio. To ostatnie, które zobaczysz lub usłyszysz o tym równaniu 

w książce, ale chodzi o to, że na siłę oporu toczenia wpływa materiał (twardszy jest lepszy dla właścicieli 

pojazdów elektrycznych), obciążenie (mniejsza waga jest lepsza), rozmiar (większy jest lepszy) i 

współczynnik kształtu (niższy współczynnik th / 1 jest lepszy). Zmiennymi w bardziej konwencjonalnych 

równaniach oporu toczenia opon są zwykle ciśnienie w oponach (opór zmniejsza się wraz ze wzrostem 

ciśnienia - im trudniej tym lepiej), prędkość pojazdu (rośnie wraz ze wzrostem prędkości), rozgrzewanie 

opon (cieplej tym lepiej) i obciążenie (mniejsza waga jest lepszy). 



Używaj opon radialnych 

Opony radialne są dziś prawie uniwersalne, więc konstrukcja opon nie ma już znaczenia. Ale możesz 

kupić starsze podwozie, które nie ma opon radialnych, więc upewnij się, że opony diagonalne lub 

diagonalne zapewniają znacznie gorsze osiągi niż opony radialne pod względem oporu toczenia w 

porównaniu z prędkością, rozgrzewką i inflacją. 

Używaj wysokiego ciśnienia w oponach 

Chociaż nie chcesz nadmiernie napompowywać i nadmuchiwać opon, aby wyskakiwały z felg, nie ma 

powodu, aby nie pompować opon pojazdu elektrycznego do granic swoich możliwości. Górną granicę 

określa poziom dyskomfortu związany z wibracjami drogowymi przenoszonymi na ciało. Twarde opony 

są w porządku; jedynym prawdziwym zastrzeżeniem jest to, aby nie przeciążać opon. 

Opór hamulca i zadrapania układu kierowniczego zwiększają opór toczenia 

Oprócz opon, opory toczenia wynikają z oporu hamulca i układu kierowniczego oraz „otarcia” o 

ustawienie zawieszenia. Opór hamulca to kolejny powód, dla którego używane pojazdy są lepsze od 

nowych w dziale oporów toczenia - opór hamulca zwykle ustępuje, gdy pojazd jest docierany. 

Wyrównanie to inna historia. W najgorszym przypadku jest to tak, jakbyś przeciągnął drugą stopę za 

siebie, skręcił o 90 stopni w kierunku, w którym idziesz. Chcesz sprawdzić i upewnić się, że wyrównanie 

przednich kół jest zgodne ze specyfikacjami produkcyjnymi. śledzą autostradę bokiem. Ale żadne z nich 

nie przyczynia się do wstrząsającej wielkości oporu toczenia: współczynnik oporu hamulca można 

oszacować jako stały współczynnik 0,002, a opór układu kierowniczego / zawieszenia jako stały 

współczynnik 0,001. W sumie dodają tylko 0,003 - czyli dodatkowe 3 funty. siły wymaganej przez pojazd 

o masie 1000 funtów. podróżowanie po równej powierzchni. 

Dane dotyczące siły oporu toczenia, których możesz użyć 

Do większości celów wystarczy nominalne Cr 0,015 (dla betonu) z dodanym do tego nominalnym 

oporem hamulca i kierownicy 0,003 (łącznie 0,018). To generuje 18,0 funtów. siły oporu toczenia dla 

1000 funtów. pojazd. 3800 funtów. Ciężarówka typu pickup Ford Ranger miałaby opór toczenia 68,4 

funta. (3800 funtów masy odbioru X 0,018 lub 3,8 X 18 funtów). Przy prędkości 30 mil na godzinę 

aerodynamiczna siła oporu w pickupie Ford Ranger z rozdziału 10 wynosi 31,08 funta - mniej niż połowa 

jego wartości 68,4 funta. oporu toczenia. Zwróć uwagę na 68,4 funta oporu toczenia jest głównym 

składnikiem oporu, dopóki siła oporu aerodynamicznego nie przekroczy 45 mil na godzinę. Dodanie 

siły potrzebnej do przyspieszenia z prędkością 1 mil / sec - nominalnie równoważnej tej potrzebnej do 

pokonania 4,5-procentowego wzniesienia - po prostu zmienia łączną siłę oporu aerodynamicznego 

toczenia aby zakrzywić w górę o 207,9 funta. (3,8 x 54,7 funta) do odbioru. Ponownie przyjrzymy się 

tym siłom w sekcji projektowania 

Mniej znaczy więcej dzięki układom napędowym 

W tej sekcji zobaczysz, jak najlepiej wykorzystać elementy układu napędowego pojazdu z silnikiem 

spalinowym, które wykorzystujesz do konwersji pojazdu elektrycznego. Układ napędowy w każdym 

pojeździe zawiera te elementy, które przenoszą jego siłę napędową na koła i opony. Problem polega 

na tym, że mówiąc o układach napędowych do silników elektrycznych, w odróżnieniu od tych do 

silników spalinowych, używane są dwa odrębne słowniki. W tej sekcji omówimy podstawowe 

komponenty; pokryjemy różnice w silniku w porównaniu ze specyfikacjami wydajności silnika; 

omówimy wybór przekładni; i przyjrzyjmy się kompromisom automatycznej i manualnej skrzyni 

biegów, nowej i używanej oraz ciężkich i lekkich płynów pod względem wydajności układu 

napędowego. 



Układy napędowe 

Zacznijmy od tego, co musi osiągnąć układ napędowy w konwencjonalnym pojeździe z silnikiem 

spalinowym. W praktyce moc dostępna z silnika musi być równa zadaniu pokonania oporów 

trakcyjnych omówionych wcześniej dla danej prędkości. Oczywistą misją układu napędowego jest 

wykorzystanie mocy silnika do napędzania kół i opon przy jak najmniejszych stratach (najwyższa 

wydajność). Ale ogólnie układ napędowy musi wykonywać szereg zadań: 

• Zamień moment obrotowy i prędkość silnika na siłę napędową pojazdu 

• Zmiana kierunków, umożliwiająca ruch pojazdu do przodu i do tyłu 

• Dopuszczaj różne prędkości obrotowe kół napędowych podczas pokonywania zakrętów 

• Pokonywanie wzniesień i wzniesień 

• Maksymalizuj oszczędność paliwa 

Układ układu napędowego jest obecnie najczęściej używany do osiągnięcia tych celów. Funkcje 

każdego komponentu są następujące: 

• Silnik (lub silnik elektryczny) - dostarcza surowej mocy do napędzania pojazdu. 

• Sprzęgło - w przypadku silników spalinowych oddziela lub przerywa przepływ mocy z silnika, tak aby 

można było zmieniać biegi skrzyni biegów, a po włączeniu można jechać pojazdem od postoju do 

prędkości maksymalnej. 

• Ręczna skrzynia biegów - zapewnia szereg alternatywnych przełożeń skrzyni biegów do silnika, dzięki 

czemu pojazd potrzebuje - maksymalnego momentu obrotowego do pokonywania wzniesień lub 

minimalnej prędkości do ekonomicznej jazdy z maksymalną prędkością -. 

• Wał napędowy - łączy koła napędowe z przekładnią w pojazdach z napędem na tylne koła; nie jest 

potrzebny w pojazdach z napędem na przednie koła. 

• Mechanizm różnicowy - uwzględnia fakt, że koła zewnętrzne muszą pokonywać większą odległość 

niż koła wewnętrzne podczas pokonywania zakrętów i przenosi siłę napędową o 90 stopni w pojazdach 

z napędem na tylne koła (może lub nie w pojazdach z napędem na przednie koła, w zależności od tego, 

jak silnik jest zamontowany). Większość mechanizmów różnicowych zapewnia również redukcję 

prędkości z odpowiednim wzrostem momentu obrotowego. 

• Osie napędowe - przenoszą moc z mechanizmu różnicowego na koła napędowe. 

Od dzisiejszych układów napędowych można zazwyczaj oczekiwać 90 procent lub więcej sprawności 

(nieco lepszej w przypadku pojazdów z napędem na przednie koła). Układy napędowe pojazdów z 

silnikiem spalinowym zapewniają wszystko, co niezbędne, aby umożliwić użycie silnika elektrycznego 

zamiast wyjętego silnika i powiązanych z nim komponentów do napędzania pojazdu. Ale elementy 

układu napędowego są zwykle kompletną przesadą dla właściciela pojazdu elektrycznego. Przyczyna 

jest związana z różnymi charakterystykami silników spalinowych w porównaniu z silnikami 

elektrycznymi oraz sposobem ich określenia. 



 

Różnica w specyfikacji silnika i silnika 

Porównywanie silników elektrycznych i silników spalinowych nie jest porównaniem „jabłka do jabłek”. 

Jeśli ktoś zaoferuje Ci silnik elektryczny lub silnik spalinowy o tej samej mocy znamionowej, weź silnik 

elektryczny - jest znacznie mocniejszy. Ponadto silnik elektryczny z uzwojeniem szeregowym zapewnia 

maksymalny moment obrotowy po uruchomieniu (zero obrotów na minutę), podczas gdy silnik 

spalinowy nie dostarcza niczego, dopóki nie zwiększysz obrotów. Silnik elektryczny jest tak różny od 

silnika spalinowego, że zanim przejdziemy dalej, konieczne jest krótkie omówienie terminów. Istnieje 

znaczna różnica w sposobie oceny mocy silnika elektrycznego i silnika spalinowego. Wszystkie silniki 

spalinowe są oceniane na określonych poziomach obrotów dla maksymalnego momentu obrotowego 

i maksymalnej mocy. Maksymalne wartości znamionowe mocy silnika spalinowego są zwykle określane 

w wyidealizowanych warunkach laboratoryjnych (dla samego silnika bez dołączonych akcesoriów), 

dlatego punkt znamionowej mocy HP pojawia się powyżej maksymalnej wartości szczytowej krzywej 

mocy silnika spalinowego. Z drugiej strony silniki elektryczne są zwykle oceniane na stałym poziomie 

wyjściowym, który może utrzymać bez przegrzania. Znamionowy punkt HP silnika elektrycznego jest 

znacznie niższy od krótkoterminowej mocy wyjściowej, która jest zazwyczaj dwa do trzech razy wyższa 

niż jego moc ciągła. Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica. Podczas gdy silnik elektryczny może 

wytwarzać wysoki moment obrotowy przy zerowej prędkości, silnik spalinowy wytwarza ujemny 

moment obrotowy, aż do osiągnięcia określonej prędkości. Dzięki temu silnik elektryczny może być 

przymocowany bezpośrednio do kół napędowych i przyspieszać pojazd z postoju bez konieczności 

stosowania sprzęgła, przekładni lub przemiennika momentu obrotowego wymaganego przez silnik 

spalinowy. Wszystko można osiągnąć poprzez sterowanie prądem napędowym silnika elektrycznego. 

Podczas gdy silnik spalinowy może zapewnić maksymalny moment obrotowy tylko w stosunkowo 

wąskim zakresie prędkości i wymaga przekładni i różnych przełożeń w celu dostarczenia mocy w 

szerokim zakresie prędkości pojazdu, silniki elektryczne można zaprojektować tak, aby dostarczały moc 

w szerokim zakresie prędkości bez żadnej przekładni. Wszystkie te czynniki oznaczają, że obecne 

konwersje pojazdów elektrycznych w mniejszym stopniu obciążają ich układy napędowe pojazdów 

zapożyczonych z silników spalinowych, a przyszłe konwersje pojazdów elektrycznych całkowicie 

eliminują potrzebę stosowania kilku elementów układu napędowego.  



• Sprzęgło - chociaż w zasadzie nieużywane, przydaje się w dzisiejszych konwersjach do pojazdów 

elektrycznych, ponieważ jego przednia część zapewnia łatwe miejsce do podłączenia silnika 

elektrycznego, a tylna część jest już wygodnie połączona ze skrzynią biegów. Krótko mówiąc, oszczędza 

pracę adapterów budowlanych itp. W przyszłości, gdy powszechne zastosowanie silników prądu 

przemiennego i sterowników eliminuje potrzebę skomplikowanej przekładni mechanicznej, silnik 

elektryczny można bezpośrednio podłączyć do uproszczonego, lekkiego, jednokierunkowego jedno- 

lub dwubiegowa przekładnia, eliminująca konieczność stosowania sprzęgła. 

• Skrzynia biegów - kolejna przydatna pozycja w dzisiejszych konwersjach pojazdów elektrycznych, 

biegi skrzyni biegów nie tylko pasują do pojazdu, na który konwertujesz 

 różnorodność gotowych silników elektrycznych, ale zapewnia również mechaniczną kontrolę cofania, 

która eliminuje potrzebę stosowania silnika dwukierunkowego i sterownika - ponownie upraszczając 

pracę. W przyszłości, gdy powszechne zastosowanie silników prądu przemiennego i sterowników 

zapewni sterowanie kierunkowe i eliminuje potrzebę stosowania dużej liczby przekładni 

mechanicznych, aby uzyskać potrzebne momenty i prędkości, dzisiejszą skrzynię biegów będzie można 

zastąpić znacznie uproszczoną (a nawet bardziej niezawodne) urządzenie mechaniczne. 

• Półoś napędowa, mechanizm różnicowy, osie napędowe - wszystkie te elementy są używane w stanie 

nienaruszonym w dzisiejszych konwersjach pojazdów elektrycznych. Ponieważ współczesne, 

zbudowane od podstaw pojazdy elektryczne, takie jak General Motors Impact, wykorzystują dwa silniki 

prądu przemiennego i umieszczają je obok kół napędowych, nie jest trudno wyobrazić sobie jeszcze 

prostsze rozwiązania dla przyszłych pojazdów elektrycznych, ponieważ silniki elektryczne (z tylko jedna 

ruchoma część) są tak łatwo zaprojektowane, aby pomieścić różne role 

Przechodząc przez Gears 

Przełożenia skrzyni biegów, w połączeniu z przełożeniem dostępnym z mechanizmu różnicowego (lub 

tylnego końca, jak to się czasem nazywa w żargonie samochodowym), dostosowują moc i moment 

obrotowy silnika spalinowego do maksymalnego zapotrzebowania na moment obrotowy podczas 

pokonywania wzniesień lub maksymalnych potrzeb ekonomicznych podczas jazdy. . Rysunek  pokazuje 

je na pierwszy rzut oka dla typowego silnika spalinowego z czterema ręcznymi biegami do przodu - 

charakterystyka mocy / momentu obrotowego w funkcji prędkości pojazdu pojawia się powyżej linii, a 

prędkość obrotowa w zależności od prędkości pojazdu pojawia się poniżej.  

 



 

Stała linia zasilania silnika to po prostu równanie 5, hp = FV / 375 (V w mph), pomniejszone o wszelkie 

straty w układzie napędowym. Linia siły pociągowej dla każdego biegu to po prostu charakterystyczna 

krzywa momentu obrotowego silnika spalinowego pomnożona przez przełożenia dla tego biegu. 

Nałożone pasy siły nachylenia są typowymi składowymi napędu lub obciążenia drogi dodanymi przez 

siły przyspieszenia lub pokonywania wzniesień .Punkt przecięcia krzywych nachylenia lub obciążenia 

drogowego i krzywych siły pociągowej to maksymalna prędkość, jaką można utrzymać na tym biegu. 

W górnej połowie rysunku pokazano, jak niski pierwszy bieg do rozruchu i wysoki czwarty bieg do jazdy 

z dużą prędkością mają zastosowanie do możliwości momentu obrotowego silnika. Dolna część 

Rysunku przedstawia prędkość jazdy w funkcji prędkości silnika - dla każdego biegu pojawia się. Celem 

tego rysunku jest zilustrowanie, w jaki sposób wybór biegu wpływa na możliwości prędkości silnika. 

Zwykle całkowite przełożenia są wybierane tak, aby spadały w postępie geometrycznym: 1/2/3 = 2/3 

itd. Następnie poszczególne biegi są optymalizowane pod kątem rozruchu (1.), biegu (2. lub 3.) i 

oszczędności paliwa (4. lub 5. Tabela 5-9 pokazuje, jak te współczynniki okazują się w prawdziwym 

samochodzie seryjnym - w tym przypadku w Fordzie 1989 Taurus SFIO. Zauważ, że pierwsze dwie pary 

kół zębatych mają przełożenie 1,5, podczas gdy kolejne dwie przesuwają się na 1,35.  

Skrzynia automatyczna kontra manualna 

Dyskusja na temat wczesnych transmisji celowo unikała automatycznych skrzyń biegów. Powód jest 

prosty: właściciele pojazdów elektrycznych potrzebują wydajności, a automatyczne skrzynie biegów są 

niezwykle nieefektywne. Jest jeszcze jeden dobry powód - nawet z gotowymi komponentami nie 

będziesz zmieniać biegów tak bardzo w przypadku pojazdu elektrycznego. Jeśli jeździsz po mieście, 

możesz używać tylko jednego lub dwóch biegów. Po prostu wrzuć swój pojazd elektryczny na 

odpowiedni bieg i ruszaj w drogę. Sprzęgło jest też znacznie mniej potrzebne. Pamiętaj, że kiedy 

siedzisz na skrzyżowaniu, Twój silnik elektryczny nawet się nie obraca. Dwa zwykłe wentylatory 

domowe mogą zademonstrować zasadę przemiennika momentu obrotowego stosowaną w 

automatycznych skrzyniach biegów. Ustaw je naprzeciw siebie w odległości około dwóch stóp od siebie 

i obróć jeden na drugą; druga zacznie się obracać wraz z nim. Automatyczna skrzynia biegów 

wykorzystuje płyn przekładniowy zamiast powietrza jako medium sprzęgającego, ale zasada jest taka 



sama. Automatyczna skrzynia biegów ma maksymalną sprawność 80 procent, która dramatycznie 

spada przy niższych obrotach silnika lub poziomie momentu obrotowego pojazdu. Automatyczne 

skrzynie biegów są również zazwyczaj dopasowywane pod względem charakterystyki do danej rodziny 

silników spalinowych z ograniczonym zakresem szczytowego momentu obrotowego - dokładnie 

odwrotnie niż silniki elektryczne. Krótko mówiąc, wybierz model ze sprzęgłem i manualną skrzynią 

biegów do swojego pojazdu do konwersji silnika spalinowego. 

Użyj używanej skrzyni biegów 

Jest tu bonus za szukający wydajności konwerter EV. Zespoły napędowe zużywają się tysiące mil, zanim 

osiągną stan minimalnej straty. Po dodaniu do tego, że zużyte opony mają mniejszy opór toczenia, opór 

hamulca zmniejsza się, ponieważ bębny i okładziny zużywają się gładko, a uszczelki olejowe i smarowe 

mają mniejszy opór po okresie docierania, można oczekiwać około 20 procent mniej toczenia i układu 

napędowego. odporność ze strony używanego pojazdu niż z zupełnie nowego (zakładając, że używany 

pojazd nie był mocno zużyty lub niewłaściwie używany). A używany pojazd kosztuje mniej, więc to 

prawdziwy bonus! 

Ciężkie kontra lekkie układy napędowe i płyny 

Konwertery EV poszukujące wydajności powinny nie tylko unikać automatycznych skrzyń biegów, ale 

także nadwymiarowych osi, skrzyń biegów, sprzęgieł i wszystkiego, co zwiększa wagę i zmniejsza 

wydajność. Nawet układ napędowy z ręczną skrzynią biegów będzie wykazywał większe straty podczas 

pracy przy małym ułamku maksymalnego momentu obrotowego, który jest normalnym trybem EV. 

Mniejsze obciążenie EV spowoduje niższą wydajność w przypadku części o dużej wytrzymałości niż w 

przypadku części zwykłej lub ekonomicznej. Poszukaj pojazdu z lżejszym silnikiem i manualną skrzynią 

biegów (na przykład z czterema cylindrami zamiast sześciu itp.) W wyszukiwaniu zakupów. 

Wcześniejsze modele serii są preferowane, ponieważ producenci mają tendencję do wprowadzania 

opcji o wyższej wydajności w kolejnych latach modelowych. Konsekwencją tego wszystkiego jest 

wybrany środek smarny. Używanie płynu o mniejszej lepkości w mechanizmie różnicowym znacznie 

ułatwia sprawy. Nie łamiesz tutaj żadnych zasad. Zamiast przepychać 500 koni mechanicznych przez 

układ napędowy, jesteś na odwrotnej skrajności - montujesz silnik elektryczny, który pozwala na jazdę 

z 10% maksymalnego obciążenia momentu obrotowego używanego przez właśnie wymieniony silnik 

spalinowy. Zmieniasz mniej biegów, używasz niższego szczytowego momentu obrotowego i 

prawdopodobnie używasz go rzadziej. W rezultacie Twój silnik elektryczny obciąża układ napędowy 

pojazdu o spalaniu wewnętrznym tylko w najmniejszym stopniu, a Ty prawdopodobnie wykorzystujesz 

50% (lub mniej) zaprojektowanych możliwości Twojego układu napędowego. Tak więc mniejsze zużycie 

kół zębatych oznacza, że możesz użyć smaru o mniejszej lepkości i odzyskać dodatkową korzyść 

wynikającą z dalszej zwiększonej wydajności. 

Zaprojektuj swój samochód elektryczny 

To jest krok drugi. Najpierw spójrz na swoje duże zdjęcie. Zanim kupisz, zbudujesz lub 

przekonwertujesz, zdecyduj, jaka będzie główna misja twojego pojazdu elektrycznego: szybki dragster, 

który po cichu zdmuchnie niczego nie podejrzewających przeciwników na światłach; ulotka 

długodystansowa do wygrywania kandydatów na spotkaniach Electric Auto Association; lub pojazd 

komunalny, który zabierze Cię do pracy lub na zakupy spożywcze, z możliwościami w połowie drogi 

między tymi dwoma. Waga twojego pojazdu elektrycznego ma podstawowe znaczenie dla każdego 

projektu, ale wysokie przyspieszenie poza linią będzie narzucać jeden rodzaj podejścia projektowego i 

przełożenia, podczas gdy projekt dalekiego zasięgu będzie cię popychał. w innym kierunku. Jeśli szukasz 

użytecznego pojazdu elektrycznego do dojeżdżania do pracy, będziesz chciał zachować trochę z obu, 

jednocześnie optymalizując elastyczność podwozia w celu dostosowania do dojazdów do pracy po 



autostradzie lub transportu w sąsiedztwie i odbioru. W tej sekcji dowiesz się, jak dopasować 

kombinację silnika i układu napędowego do wybranego stylu nadwozia, wykonując następujące 

czynności: 

• Dowiedz się, kiedy używać koni mechanicznych, momentu obrotowego lub jednostek prądu i 

dlaczego 

• Spójrz na przegląd obliczeń 

• Określ wymagany moment obrotowy dla podwozia wybranego pojazdu 

• Określić dostępne możliwości wybranego silnika elektrycznego i momentu obrotowego układu 

napędowego. 

Opisany tutaj proces projektowania można w nieskończoność dostosować do każdego pojazdu 

elektrycznego, który chcesz kupić, zbudować lub przekonwertować. 

Moc, moment obrotowy i prąd 

Zacznijmy od kilku podstawowych formuł. Wcześniej w tym rozdziale równanie 2 mimochodem 

wprowadziło cię w ten fakt 

1 KM (KM) = 550 ft-lb / s 

Zostało to następnie wygodnie połączone w równanie 5 

1 KM (KM) = FV / 375 

gdzie V jest prędkością wyrażoną w mph, a F siłą. 

Konie mechaniczne to tempo wykonywania pracy. Podniesienie 550 funtów wymaga 1 KM. jedną stopę 

w jedną sekundę. Ale drugie równanie, które wiąże siłę i prędkość, przedstawia moc w bardziej znanych 

terminach. Przemieszczenie 37,5 funta wymaga 1 KM. przy 10 mph. Świetnie, ale możesz też przenieść 

50 funtów. przy 7,5 mph z 1 KM. W pierwszym przypadku można opisać siłę potrzebną do pchania 

pojazdu do przodu na równym pochyłości; druga opisuje siłę potrzebną do pchania tego samego 

pojazdu pod górę. Moc w koniach mechanicznych jest równa sile pomnożonej przez prędkość, ale 

musisz określić siłę i prędkość, o których mówisz. Na przykład, ponieważ wiemy już, że 146,19 funta. 

to całkowita siła oporu działająca na 3800-funtowym Forda Ranger przy prędkości 50 mil na godzinę, a 

równanie 5 odnosi rzeczywistą moc wymaganą na kołach pojazdu jako funkcję jego prędkości i 

wymaganej siły pociągowej: 

hp = (146,19 X 50) / 375 = 19,49 lub około 20 KM 

Potrzeba tylko około 20 KM - na kołach - do rozpędzenia tego pickupa z prędkością 50 mil na godzinę 

na płaskiej drodze bez wiatru. W rzeczywistości znamionowy silnik elektryczny o mocy 20 KM z 

łatwością napędza 4000 funtów. przy prędkości 50 mil na godzinę - fakt, który może zadziwić tych, 

którzy myślą w kategoriach typowego silnika spalinowego wewnętrznego spalania o mocy 90 lub 120 

KM, został usunięty z odbioru. Chodzi o to, aby przygotować się do myślenia w kategoriach wartości 

siły, które są stosunkowo łatwe do określenia, a nie w kategoriach liczby koni mechanicznych, która 

jest różna dla silników i silników elektrycznych, a to niewiele znaczy, dopóki nie zostanie przywiązana 

do określonej siły. i tak czy inaczej prędkości. Kolejna kwestia polega na myśleniu w kategoriach prądu 

podczas pracy z silnikami elektrycznymi. Prąd jest bezpośrednio powiązany z momentem obrotowym 

silnika. Dzięki relacji momentu obrotowego do prądu można bezpośrednio łączyć świat mechaniczny i 

elektryczny. (Uwaga: kontroler podaje mnożenie prądu. Innymi słowy, jeśli napięcie silnika jest jedną 



trzecią napięcia akumulatora, wówczas prąd silnika jest nieco mniejszy niż trzykrotność prądu 

akumulatora. Prąd silnika i akumulatora byłby taki sam tylko wtedy, gdyby użyłeś bardzo 

nieefektywnego kontrolera rezystancyjnego.) 

Przegląd obliczeń 

Zauważ, że punktem początkowym w obliczeniach był punkt końcowy wymaganej wartości siły. Gdy 

już znasz siły działające na podwozie pojazdu przy danej prędkości, reszta jest łatwa. W swojej 

metodzie obliczeniowej najpierw określ te wartości, a następnie podłącz wartości silnika i układu 

napędowego dla jego punktu pracy centrum projektowego, czy to 100 mil na godzinę , ulotka 

ekonomiczna z prędkością 20 mil na godzinę lub pojazd użytkowy z prędkością 50 mil na godzinę. 

Prędkość 50 km / h będzie głównym punktem projektowym naszego przykładowego pojazdu 

użytkowego typu pickup. Krótko mówiąc, musisz wybrać prędkość, wybrać silnik elektryczny dla tej 

prędkości, wybrać obroty, które silnik dostarcza tę moc, wybrać docelowe przełożenie na podstawie 

tych obrotów i sprawdzić, czy silnik zapewnia moment obrotowy w zakresie poziom i warunki do 

wspinaczki, których potrzebujesz. Po przejściu przez równania, arkusze i wykresy wyników 

omawianych w tej sekcji i powtórzeniu ich z własnymi wartościami, proces będzie całkiem prosty. Cały 

proces ma na celu przedstawienie graficznych wyników, które można szybko wykorzystać, aby 

zobaczyć, jak moment dostępny z wybranego silnika i układu napędowego spełnia wymagania 

dotyczące momentu obrotowego pojazdu przy różnych prędkościach pojazdu. Jeśli masz 

mikrokomputer z programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, możesz go skonfigurować raz, a 

następnie sporządzić wykres wyników każdego zmienionego parametru wejściowego w sekundach. W 

formie równania mówimy o tym 

Dostępna moc silnika = zapotrzebowanie na opór pociągowy 

Moc = (przyspieszenie + wspinaczka + toczenie + przeciąganie + wiatr) opór 

Włączenie równań sił daje: 

Siła = Fa + Fh, + Fr + Fa, + Fw 

Siła = CiWa + WsinΦ + CrWcosΦ + CdAV2 + CwFd, 

Każdy z nich określiłeś wcześniej. W warunkach stałej prędkości przyspieszenie jest zerowe, więc nie 

ma siły przyspieszającej. Jeśli jesteś na płaskiej powierzchni, sin = 0, cos 1, a równanie siły można 

przepisać jako 

Siła = CrWcosΦ+ CdAV2 + CwFH  

Jest to siła napędu lub obciążenia drogi napotkana na końcu sekcji oporu toczenia i wykreślona dla 

pickupa Forda. Musisz określić tę siłę dla swojego pojazdu przy kilku proponowanych prędkościach 

pojazdu i dodać z powrotem siły przyspieszenia i siły przy pokonywaniu wzniesień. Jest to łatwe, jeśli 

przypomnisz sobie, że siła przyspieszenia jest równa sile pokonywania wzniesień w zakresie od 1 mil / 

sec do 6 mil / sec. Możesz teraz obliczyć wymaganą moc swojego silnika elektrycznego dla centrum 

projektowego twojego pojazdu elektrycznego. 

Moc (KM) = (Moment obrotowy X obr / min) / 5252 = 2π/60 X FV / 550 

Obroty koła = (mph X obroty / mile) / 60 

Poprzednie równanie można zastąpić, aby dać 

HPwheel (moment obrotowywheel X mph X obroty / mile) / (5252 X 60)  



ale hPmotor = hpwheelno 

gdzie nonie oznacza ogólną sprawność układu napędowego. Podstawienie poprzedniego równania do 

tego daje: 

hPmotor = KM (moment obrotowy X mph X obroty / mile) / (315120 X no))  

Włączenie wartości momentu obrotowego, prędkości i obrotów / milę (w oparciu o średnicę opony 

pojazdu) do równania zapewni wymaganą moc silnika elektrycznego. Po wybraniu potencjalnego 

silnika elektrycznego producent zwykle dostarcza wykres lub tabelę przedstawiającą moment 

obrotowy i prąd w funkcji prędkości , wydajność oparta na stałym napięciu przyłożonym do zacisków 

silnika. Na podstawie tych danych lub krzywych można wyliczyć prędkość obrotową, przy której silnik 

elektryczny osiąga wartość najbliższą mocy znamionowej. Korzystając z tej liczby obrotów silnika i 

liczby obrotów koła, która daje obroty koła na podstawie docelowej prędkości i obrotów, możesz 

określić najlepszy bieg lub przełożenie na podstawie 

Całkowite przełożenie = RPM motor / RPMwheel 

To - lub najbliższe - to najlepszy bieg dla skrzyni biegów w wybranym pojeździe; Gdybyś ustawiał EV z 

jednym biegiem, wybrałbyś ten współczynnik. Przy wszystkich innych wartościach momentu 

obrotowego silnika i prędkości obrotowej można obliczyć moment obrotowy koła i prędkość pojazdu, 

korzystając z następujących równań dla różnych całkowitych przełożeń w układzie napędowym:  

Torquewheel = Torquemotor / (całkowite przełożenie X no) 

Prędkość (w mph) = (obroty silnika pojazdu X 60) / (całkowite przełożenie X obrotów / milę) 

Masz teraz rodzinę dostępnych krzywych momentu obrotowego w zależności od prędkości pojazdu dla 

różnych przełożeń w układzie napędowym. Pozostaje tylko wykreślić wymagane dane momentu 

obrotowego i dostępne dane momentu obrotowego w tej samej siatce. Spójrz szybko na wykres, aby 

dowiedzieć się, czy masz to, czego potrzebujesz, czy też musisz wrócić do deski kreślarskiej. 

Arkusz wymaganego momentu obrotowego 

Tabela poniższa wylicza dane wymagane dla momentu obrotowego dla pickupa Ranger z 1987 roku, 

pojazdu, który ma zostać przerobiony później.  



 



 

Wszystkie wartości odpowiadające poziomowi siły oporu zostały już osiągnięte, ale nie w jednym 

arkuszu. Teraz są one konwertowane na wartości momentu obrotowego, a nowe wartości siły i 

momentu obrotowego są obliczane dla wartości nachylenia od 5 procent do 25 procent. Dogodnie, 

odpowiadają one raczej wartościom przyspieszenia odpowiednio od 1 mil / sec  do 5 mil / sec i można 

je stosować zamiennie. Założenia dotyczące pojazdu pojawiają się w tabeli 5-10. Gdyby przygotowywać 

arkusz kalkulacyjny komputera, wszystkie tego typu informacje byłyby zgrupowane w jednej sekcji, aby 

można było zobaczyć skutki zmiany masy podwozia, CdA, Cr i innych parametrów. Możesz również 

chcieć przedstawić wykresy wartości prędkości w odstępach 5 mil na godzinę, aby przedstawić 

dokładniejszy obraz. 

Arkusz roboczy dostępny dla momentu obrotowego 

Przed przygotowaniem arkusza roboczego z dostępnym momentem obrotowym należy wykonać kilka 

czynności wstępnych. Najpierw musisz określić moc silnika elektrycznego za pomocą następującego 

równania: 

hpmotor (Torquewheel X mph X Obroty / mile) / (315120 X no) 

Podłączając rzeczywiste wartości dla pickupa Ranger z oponami P185 / 75R14 i używając wartości 

momentu obrotowego z arkusza wymaganego momentu obrotowego przy prędkości projektowej 50 

mil na godzinę (przypomnijmy, że ogólna wydajność ręcznej skrzyni biegów z napędem na tylne koła 

wynosiła 0,90) daje: 

hpmotor = (152,04 X 50 X 808) / (315120 X 0,9) = 21,66 



Odpowiada to całkiem dobrze możliwościom modelu Advanced DC Motors FBI-4001 o mocy 22 KM. Z 

krzywych momentu obrotowego producenta w funkcji prędkości dla tego silnika napędzanego stałym 

napięciem 120 V i wykorzystującego następujące równanie: 

hp = (moment obrotowy X obr / min) / 5252 = (25 X 4600) / 5252 = 21,89 

Ten silnik wytwarza około 22 KM przy 4600 obr / min, 25 ft-lbs momentu obrotowego i 170 amperów. 

Następnie oblicz prędkość obrotową koła, korzystając z następującego równania: 

Obroty koła = (mph X obroty / mila) / 60 = (50 X 808) / 60 = 673,33 

Następnie możesz obliczyć najlepszy bieg, korzystając z następującego równania: 

Całkowite przełożenie = RPMmotor / RPMwheel = 4600 / 673,33 = 6,83  

Przełożenie drugiego biegu, wynoszące 7,18 dla pickupa Ford Ranger, jest bardzo zbliżone do tej 

wartości, co oznacza, że powinien zapewniać najlepsze ogólne osiągi. Teraz jesteś gotowy do 

przygotowania arkusza roboczego dostępnego momentu obrotowego.Ten arkusz roboczy ustawia 

wartości silnika po lewej stronie. Moment obrotowy koła i prędkość pojazdu wartości dla biegów od 1 

do 5 przechodzą od lewej do prawej w całym arkuszu, a przy wyższych wartościach momentu 

obrotowego i prądu od góry do dołu arkusza na każdym biegu. W rezultacie masz teraz dostępny 

moment obrotowy koła przy danej prędkości pojazdu dla każdego z przełożeń pojazdu. Aspreadsheet 

szybko to załatwi; na pierwszy rzut oka można było zobaczyć skutki zmiany napięcia silnika, rozmiaru 

opon itp. 

Wymagany i dostępny wykres momentu obrotowego 

Pozostaje jedynie wykreślić dane wymaganego momentu obrotowego oraz dostępne dane dotyczące 

momentu obrotowego dla tej samej siatki w zależności od prędkości pojazdu. Przedstawiono to na 

rysunku poniżej. 



 

Zwróć uwagę na podobieństwo do krzywej narysowanej dla silnika spalinowego (z wyjątkiem tego, że 

krzywe dostępnego momentu obrotowego przypominają charakterystykę silnika elektrycznego, 

porównanie wykonane wcześniej). Jak czytasz rysunek  i co on ci mówi? Powierzchnia użytkowa 

każdego biegu to obszar po lewej stronie i poniżej niego, ograniczony od dołu momentem obrotowym 

wymaganym na krzywej warunków poziomu. Chcesz pracować tak daleko w dół krzywej momentu 

obrotowego dostępnego dla każdego biegu, jak to możliwe, aby uzyskać minimalny pobór prądu i 

maksymalną oszczędność i zasięg. Wykres potwierdza, że 2. bieg to prawdopodobnie najlepszy wybór. 

Mógłbys wrzucić drugi bieg i zostawić go tam, ponieważ zapewnia on przyspieszenie do 2 mph / s przy 

starcie, zdolność pokonywania wzniesień do 15 procent i zapewnia wystarczający moment obrotowy, 

aby przyspieszyć do około 52,5 mph. Podczas wspinaczki górskiej lub szybkich wyskoków poza linią, 1. 

bieg zapewnia wszystko, na co możesz liczyć, kosztem naprawdę pochłaniania wzmacniaczy, jeśli 

chodzi o prąd. Ale na drugim końcu pierwszego biegu, jeśli jeździsz tak, jakby między twoją stopą a 

pedałem gazu było jajko, w rzeczywistości pobiera tylko 100 amperów przy 45 mph w porównaniu z 

210 amperami wymaganymi przez 2. bieg. Przy wyższych prędkościach trzeci bieg pozwala na jazdę z 

prędkością 60 mil na godzinę przy 270 amperach, a czwarty bieg z prędkością 70 mil na godzinę przy 

370 amperach. Przy każdej prędkości piąty bieg wydaje się marginalny w tym konkretnym pojeździe; 

chociaż może utrzymywać 78 mil na godzinę, wymaga do tego 440 amperów. Przy każdej innej 

prędkości inne biegi robią to lepiej przy mniejszym poborze prądu. Podczas gdy pobór prądu jest Twoim 

głównym priorytetem, zbyt duży i zbyt długi przegrzewa silnik. Nie chcesz również przekraczać 

znamionowej prędkości silnika, tak jak zrobiłbyś to, gdybyś jechał znacznie powyżej 45 mil na godzinę 

na pierwszym biegu. Czy to nadająca się do użytku kombinacja silnika i układu napędowego dla tego 

pojazdu? Zdecydowanie. Jeśli chcesz dokonać drobnych korekt, po prostu zwiększ lub obniż napięcie 

akumulatora. Spowoduje to przesunięcie krzywej dostępnego momentu obrotowego dla każdego 



biegu w prawo (wyższe napięcie) lub w lewo (niższe napięcie). Większy silnik w tym konkretnym 

pojeździe zapewni lepsze przyspieszenie i wydajność przy wyższej prędkości; dostępne krzywe 

momentu obrotowego dla każdego biegu byłyby przesunięte wyżej. Ale karą byłaby większa waga i 

zwiększony pobór prądu oraz krótszy zasięg. Mniejszy silnik przesunąłby dostępne krzywe momentu 

obrotowego niżej, przywracając jednocześnie niewielką wagę i przewagę poboru prądu. Uważaj jednak 

na osłabienie pojazdu. Jeśli masz wybór, zawsze wybieraj nieco więcej niż nieco mniej koni 

mechanicznych, niż potrzebujesz. Rezultatem będzie prawie zawsze większa satysfakcja z ukończonej 

konwersji pojazdu elektrycznego. 

Kup swoje podwozie EV 

To jest krok trzeci. Nawet jeśli idziesz kupić gotowy samochód elektryczny, nadal chcesz wiedzieć, jaką 

pracę wykonał producent, abyś mógł zdecydować, czy kupujesz najlepszy model dla siebie. We 

wszystkich innych przypadkach będziesz przeprowadzać optymalizację, albo na podstawie wyborów 

dokonanych z góry przy wyborze podwozia, albo innych decyzji, które podejmiesz później podczas 

konwersji. W tej sekcji przyjrzysz się kluczowym punktom, które przyczyniają się do inteligentnych 

zakupów: 

• Sprawdź, dlaczego konwersja jest najlepsza - strona profesjonalna 

• Dlaczego nawrócenie może nie być dla Ciebie - przeciwna strona 

• Jak uzyskać najlepszą ofertę 

• Unikaj niemarkowych, zbyt starych, zużytych, brudnych lub zardzewiałych obudów 

• Miej pod ręką listę potrzeb 

• Kup lub pożycz instrukcję do podwozia 

• Sprzedawaj nieużywane części silnika 

Dlaczego konwersja jest najlepsza 

W prawdziwym świecie, w którym czas to pieniądz, konwersja istniejącego pojazdu z silnikiem 

spalinowym pozwala zaoszczędzić pieniądze w postaci dużych inwestycji kapitałowych i dużej ilości 

pracy. Rozpoczynając od istniejącego późnego modelu pojazdu, premia konwertera EV to konstrukcja, 

która obejmuje nadwozie, podwozie, zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - wszystkie 

zaprojektowane, opracowane, przetestowane i sprawdzone pod względem bezpieczeństwa. Pod 

warunkiem, że przekonwertowany pojazd elektryczny nie przekracza znacznie całkowitej masy 

całkowitej pojazdu lub masy GAWR oryginalnego pojazdu na oś, wszystkie systemy będą nadal 

zapewniać swoje poprzednie osiągi, stabilność i właściwości jezdne. A konwerter EV dziedziczy kolejną 

premię po nadwoziu - jego zderzaki, światła, bezpieczne szyby itp. Są już wstępnie zatwierdzone i 

przetestowane pod kątem spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Jest jeszcze jedna korzyść 

- oszczędzasz więcej pieniędzy. Złomowiska samochodów zarabiają pieniądze, kupując cały samochód 

(ciężarówka, furgonetka itp.) I sprzedając jego części za więcej, niż zapłacili za samochód. Kiedy 

budujesz (zamiast konwertować) pojazd elektryczny, jesteś po drugiej stronie ogrodzenia. O ile nie 

kupiłeś kompletnego zestawu, budowanie od podstaw oznacza zakup rur podwozia, kątowników i 

blach oraz osi / zawieszenia, hamulców, układu kierowniczego, łożysk / kół / opon, nadwozia / 

wykończenia / lakieru, szyby przedniej / szyby / wycieraczek, świateł / elektryka, wskaźniki, przyrządy, 

deska rozdzielcza / wykończenie wnętrza / tapicerka itp. - części, które z pewnością będą kosztować 

więcej a la carte, niż kupowanie ich już wyprodukowanych i zainstalowanych w skompletowanym 

pojeździe. 



Druga strona konwersji 

Jakie są wady? Prawdopodobnie żaden wybrany przez Ciebie pojazd do konwersji nie będzie 

usprawniony jak wyścigówka w mydelniczce. Będzie dużo cięższy, niż byś sobie tego życzył, i będzie 

miał opony zaprojektowane z myślą o przyczepności, a nie niskim oporze toczenia. Robisz wszystko, co 

w twojej mocy, w tych działach, w zależności od twoich celów końcowych: dragster elektryczny, 

dojeżdżający do pracy lub auto autostradowe. Jest równie prawdopodobne, że Twój samochód 

adaptacyjny jest wyposażony w wiele części, których już nie potrzebujesz: silnik spalinowy i 

mocowania, a także jego układy paliwowe, wydechowe, kontrolę emisji, zapłon, rozrusznik i układ 

chłodzenia / ogrzewania. Te usuwasz i, jeśli to możliwe, sprzedajesz. Następnie masz dodatkowe 

komponenty pojazdu do konwersji, które możesz zmienić lub ulepszyć w celu uzyskania lepszych 

osiągów, takie jak układ napędowy, koła / opony, hamulce, układ kierowniczy i akumulator / 

niskonapięciowy dodatkowy układ elektryczny. Na nich po prostu rób to, co ma sens. 

Jak uzyskać najlepszą ofertę 

Istnieje wiele trendów, które pomogą Ci uzyskać konwersję EV po najlepszej możliwej cenie, ale nadal 

musisz zrobić zakupy. Zakup podwozia EV nie różni się od zakupu jakiegokolwiek pojazdu. Załóż buty. 

Weź dobrą książkę na temat kupowania nowych lub używanych samochodów, która Ci pomoże. 

Pamiętaj tylko, aby nie ujawniać swoich prawdziwych intencji podczas targowania się, abyś mógł 

rozważać takie scenariusze: Kiedy sprzedawca mówi: „Cóż, szczerze mówiąc, tylko dwa z jego czterech 

cylindrów działają”, mówisz: „Nie ma problemu. Ile obniżysz cenę? ” Albo sytuacja idealna: „Szczerze 

mówiąc, to najczystszy model na parceli, ale jego silnik nie działa”, a ty odpowiadasz: „Nie ma 

problemu. Pozwól, że zdejmę ci go z rąk za 100 dolarów”. Najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie 

dokładnie tej niedziałającej „cytryny”, którą ktoś chce sprzedać - konkretnie cytryny w dziale silników. 

Jeśli znajdziesz pojazd za 5000 USD, który nie działa z powodu problemu z silnikiem (ale wszystko inne 

działa dobrze), możesz go kupić za ułamek jego wartości i zaoszczędzić prawie cały koszt konwersji. 

Szukaj tych ofert; mogą zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy. Pomijając specyfikę pojazdu, jaki jest 

najlepszy pojazd zabytkowy do konwersji pod względem kosztów? Z reguły używany jest lepszy niż 

nowy, ale niezbyt używany. Podczas gdy starszy jest lepszy pod względem niższych kosztów, tracisz 

wiele z nowszych funkcji bezpieczeństwa pojazdu, jeśli cofniesz się zbyt daleko. Jeśli cofniesz się o 

więcej niż 10 do 15 lat, zaczniesz wchodzić w obszar degradacji ciała i problemów z mechanicznymi 

dużymi przebiegami. A jeśli wrócisz do klasyki - modeli vintage z lat 60. i wcześniejszych - cena znów 

zaczyna rosnąć. Ale kilka ważnych trendów działa na korzyść konwertera EV. 

Pojazdy używane późnych modeli (koniec lat 80. i późniejsze) 

Te późne modele pojazdów idealnie nadają się do konwersji pojazdów elektrycznych. Nie tylko są one 

dostępne w niższej cenie niż nowe pojazdy z całą amortyzacją, ale pojazdy z licznikiem kilometrów od 

20 000 do 50 000 są lepsze dla konwerterów EV, ponieważ układy napędowe, hamulce i koła / opony 

generują mniejsze tarcie (zadziory i grzbiety są zużyte, buty nie przeciągają się, uszczelki są osadzone 

itp.) i łatwiej się obracają. Oto kilka opcji, których należy szukać: 

• Rozebrane pojazdy używane późnego modelu - to jeszcze lepsza oferta. Prawie każdy chce 

luksusowego modelu V-8 z automatyczną skrzynią biegów i mocą. Ty natomiast interesuje Cię prosty, 

czterocylindrowy model bez dodatków, z prostym drążkiem, którego nikt nie chce. Sprzedawca 

upadnie na siebie, próbując Ci pomóc. Staraj się zachować spokój. I nie mów, po co to jest, dopóki nie 

sfinalizujesz umowy. 

• Lekkie, czterocylindrowe samochody / ciężarówki z początku lat 80. ubiegłego wieku - stanowią one 

problem sprzedaży dla dealerów używanych samochodów i często są przeceniane tylko po to, aby je 



przenieść. Zaskocz sprzedawcę, który sprzedał Ci tę 4-cylindrową cytrynę - odwiedź w przyszłym 

miesiącu swoją ziejącą ogniem konwersję 120 V EV. 

• Starsze lekkie samochody z silnikiem Diesla lub obrotowe samochody / ciężarówki - również stanowią 

problem sprzedaży dla dealerów używanych samochodów, ponieważ potencjalni nabywcy nie są pewni 

możliwości naprawy silnika i części. W przypadku obecnych właścicieli jest bardziej prawdopodobne, 

że po prostu wypadli z łask. W obu przypadkach stanowią one dla Ciebie okazję do zakupu. 

• Samochody / ciężarówki z przepalonymi silnikami lub bez silników - to prawdziwy problem dla 

każdego właściciela, ale prezent dla ciebie. To małżeństwo zawarte na niebie i zazwyczaj można je 

nazwać warunkami. Przeglądaj gazety w poszukiwaniu tych ofert. 

Unikaj prawdziwych śmieci 

Chociaż późne modele, nierentowne okazje są świetne, unikaj sytuacji problemowych. Unikaj 

kupowania niemarkowych, zbyt starych, zużytych, brudnych lub zardzewiałych obudów. Części i 

robocizna, które musisz do nich dodać, aby osiągnąć poziom normalnie używanych modeli, sprawiają, 

że nie są one opłacalne. Sprzedawca może zaoferować Ci używany Mingus z 1957 roku za jedyne 50 

USD, ale skąd bierzesz do niego części? 

Brud i rdza są OK z umiarem, ale za dużo czegokolwiek to za dużo. Jeśli nie możesz powiedzieć, jaki to 

silnik, ponieważ nie widzisz go w komorze silnika, zostaw ten wybór. Nie chcesz spędzać tyle czasu na 

sprzątaniu, ile na konwersję lub płacenie za to komuś innemu, tylko po to, aby znaleźć te podstawowe 

części, które Twoim zdaniem są obecne pod brudem są w złym stanie lub w ogóle nie występują. Rdza 

to rdza, a to, czego nie widać, jest najgorsze. Jak możesz postawić swoją najlepszą stopę EV w 

pojemniku na rdzę do podwozia? Nie rób tego; przekaż ten wybór na rzecz pojazdu bez rdzy lub pojazdu 

z minimalną rdzą. 

Miej pod ręką swoją listę potrzeb 

Niezależnie od tego, który pojazd wybierzesz do konwersji, chcesz się cieszyć ze swojej zdolności do 

konwersji, zanim opuścisz parcelę. Jeśli jest zbyt mały i / lub ciasny, aby zmieścić wszystkie części 

elektryczne - nie mówiąc już o bateriach - wiesz, że masz problem. A jeśli jest bardzo brudny, tłusty lub 

zardzewiały, warto pomyśleć dwa razy. Oto krótka lista kontrolna, o której należy pamiętać przy 

zakupie: 

• Waga - z napięciem 120 V i silnikiem prądu stałego serii 22 KM, od 4000 do 5000 funtów. jest mniej 

więcej górną granicą, z drugiej strony te same komponenty zapewniają niesamowitą wydajność i 

znacznie większy zakres w zakresie od 2000 do 3000 funtów. pojazd. W pojazdach elektrycznych waga 

jest wszystkim - zdecyduj ostrożnie. 

• Opór aerodynamiczny - możesz podkręcić przód i tył pojazdu, aby zmniejszyć opór i / lub turbulencje, 

ale to, co widzisz przed zakupem, jest w zasadzie tym, co masz. Wybierz mądrze i aerodynamicznie. 

• Opór toczenia - specjalne opony EV są nadal drogie, więc szukaj ładnego zestawu używanych opon 

radialnych i mocno je napompuj. 

• Układ napędowy - nie chcesz automatu; 4- lub 5-biegowa manualna poradzi sobie dobrze, a napęd 

na przednie koła zwykle daje więcej miejsca na zamontowanie akumulatorów. Unikaj 8 i 6 cylindrów 

na rzecz 4-cylindrowych i wybieraj najmniejsze, najlżejsze kombinacje silnika i układu napędowego. 

Unikaj ciężkich przedmiotów lub napędu na 4 koła. 

• Układ elektryczny - przekazuj klimatyzację, elektryczne szyby i wszelkie akcesoria do zasilania. 



• Rozmiar - czy wszystko, co chcesz włożyć (baterie, silnik, kontroler i ładowarkę) będzie miało miejsce? 

Jak łatwo będzie wykonać okablowanie? 

• Wiek i stan - decydują o tym, czy możesz dostać do niego części i jak łatwo jest przywrócić go do 

stanu, w którym może służyć jako Twój samochód. 

Kup lub wypożycz podręczniki 

Instrukcje są nieocenione. Jeśli to możliwe, poszukaj ich, aby przeczytać o wszelkich ukrytych 

problemach przed zakupem pojazdu. Po tym, jak go posiadasz, nie trać godzin na sprawdzanie, czy 

przewód w czerwone paski lub zielone paski trafia do bloku zacisków na tablicy rozdzielczej numer 3; 

po prostu przejdź do odpowiedniego schematu w instrukcji i znajdź go w ciągu kilku minut. Demontaż 

komponentu jest łatwy, gdy dowiesz się, że zawsze musisz odkręcić śrubę numer 2 w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara, zanim obrócisz śrubę numer 1 w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, itd. Uwierz mi, to oszczędza pracę. 

Sprzedaj nieużywane części silnika 

Ktoś gdzieś chce tego 4-cylindrowego silnika, który wyjmujesz z podwozia EV do swojego samochodu 

lub na złom. Umieść to nad obszarem warsztatu, zanim usunięte części zaczną gromadzić kurz lub 

wypchnąć wszystkie inne przedmioty z garażu. Najpierw wykonaj kilka połączeń telefonicznych, aby 

umieścić potrzebne reklamy; następnie zadzwoń do dealerów. Jeśli nie zaoferowano żadnej zapłaty w 

gotówce, sprawdź, czy możesz wymienić części na coś wartościowego. Zrób to wszystko wcześnie, 

zanim znajdziesz się w środku nawrócenia. Nie ma nic gorszego niż uderzanie palcem w blok silnika 

podczas nonszalanckiego wybierania woltomierza. 



Silniki elektryczne 

Sercem każdego pojazdu elektrycznego jest jego silnik elektryczny. Silniki elektryczne są we wszystkich 

rozmiarach, kształtach i typach i są najbardziej wydajnymi urządzeniami mechanicznymi na naszej 

planecie. W przeciwieństwie do silnika spalinowego, silnik elektryczny nie emituje żadnych 

zanieczyszczeń. Z technicznego punktu widzenia w silniku elektrycznym są trzy ruchome części. Nawet 

z trzema częściami, silniki elektryczne przeżywają silniki spalinowe każdego dnia tygodnia. Części to 

wirnik i dwa łożyska końcowe. To tylko jeden z głównych powodów, dla których powszechne 

stosowanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów z napędem elektrycznym jest propozycją 

oszczędzającą planetę. Niedawno rozmawiałem z inżynierem w moim biurze i na zakończenie rozmowy 

o samochodach z ogniwami paliwowymi przypomniałem mu, że nawet samochód z ogniwami 

paliwowymi generuje prąd i dlatego samochody elektryczne to droga motoryzacyjnej przyszłości. 

Oznacza to dla Ciebie, że posiadanie przyjemnego w prowadzeniu, wydajnego pojazdu elektrycznego 

zapewni lata bezobsługowej jazdy przy minimalnych kosztach, głównie ze względu na nieodłączne 

cechy jego silnika elektrycznego - moc i oszczędność. Celem tego rozdziału jest poprowadzenie Cię w 

kierunku najlepszego kandydata na silnik do konwersji pojazdu elektrycznego już dziś i zasugerowanie 

najlepszego typu silnika elektrycznego do przyszłej konwersji pojazdu elektrycznego. Aby osiągnąć te 

cele, w tym rozdziale omówimy podstawy silnika elektrycznego i przedstawimy przydatne równania; 

przedstawić różne typy silników elektrycznych oraz ich zalety i wady w przypadku pojazdów 

elektrycznych; przedstawić najlepszy silnik elektryczny do konwersji pojazdów elektrycznych już dziś i 

jego właściwości; i przedstawię typ silnika elektrycznego, który należy uważnie obserwować i badać 

pod kątem przyszłych konwersji pojazdów elektrycznych. 

Dlaczego silnik elektryczny? 

Dowiedziałeś się już, że silnik elektryczny jest wszechobecny ze względu na swoją prostotę. Wszystkie 

silniki elektryczne z definicji mają stały stojan lub część stacjonarną oraz wirnik lub część ruchomą. Ta 

prostota jest sekretem ich niezawodności i dlaczego w przeciwieństwie do silnika spalinowego z 

setkami ruchomych części, silniki elektryczne są znacznie lepszym źródłem napędu: 

• Silniki elektryczne są z natury mocne. Wybierając projekt, który zapewnia maksymalny moment 

obrotowy w przeciągu lub w pobliżu przeciągnięcia, możesz przenieść górę. Prawie wszystkie silniki 

trakcyjne zapewniają prawie maksymalny moment obrotowy przy zerowych obrotach. Dlatego właśnie 

elektryczne silniki trakcyjne od tylu lat napędzają nasze trolejbusy, metro i lokomotywy spalinowo-

elektryczne. Nie ma czekania, jak w przypadku silnika spalinowego, gdy osiąga maksymalny moment 

obrotowy na minutę. Podłącz do niego prąd elektryczny, a natychmiast uzyskasz zapasowy moment 

obrotowy. Jeśli wydajność jakiegokolwiek pojazdu elektrycznego jest słaba, to z powodu złej 

konstrukcji lub doboru silnika elektrycznego, a nie samego silnika elektrycznego. 

• Silniki elektryczne są z natury wydajne. Możesz spodziewać się, że 90 procent lub więcej energii 

elektrycznej włożonej do silnika elektrycznego zostanie z niego wyciągnięte w postaci mechanicznego 

momentu obrotowego. Niewiele innych urządzeń mechanicznych nawet zbliża się do tej wydajności. 

Konie mechaniczne 

Ponieważ silniki elektryczne są wydajne, moc w prawdziwym samochodzie elektrycznym może 

początkowo szokować system. Nie ma silnika z nadmierną ilością części, które mogłyby temu 

przeszkodzić. Oto kilka kwestii technicznych, które należy zrozumieć, próbując znaleźć właściwy silnik 

do swojego samochodu.  



1. Silniki elektryczne są oceniane w punkcie maksymalnej sprawności; mogą być w stanie osiągnąć 2-

4-krotność ciągłej oceny, ale tylko przez kilka minut (przyspieszenie lub wspinaczka na wzniesienia). 

Silniki spalinowe są oceniane na maksymalną moc. Na przykład silnik FBI-4001A ma moc znamionową 

30 KM przy 144 V i 100 KM w szczycie. Moc znamionowa silnika FB1-4001A przez 5 minut to 48 KM 

przy 144V. 

2. Każdy 1000 funtów masy pojazdu po konwersji wymaga 6-8 KM. To jest ciągła ocena silnika. Więc 

3000 funtów konwersja wymaga silnika o mocy około 20 KM. Wyższe prędkości, cięższe pojazdy i 

bardziej strome tereny wymagają większej mocy. 

3. Dostępna moc silnika rośnie wraz z napięciem; na przykład silnik FB1-4001A ma moc znamionową 

18 KM ciągłą przy 72 V, ale moc znamionową 30 KM ciągłą przy 144 V. Wraz ze wzrostem napięcia 

obroty rosną. Moc jest funkcją momentu obrotowego X obr./min. 

4. Chociaż silniki elektryczne są oceniane jako „ciągłe”, mogą one pracować z mniejszą mocą. Jeśli do 

osiągnięcia prędkości wymagane jest tylko 10 KM, silnik pracuje przy tym zmniejszonym obciążeniu. 

Jest to funkcja sterownika silnika. 

5. Ciągła praca powyżej znamionowej mocy może w końcu przegrzać i uszkodzić silnik. Silnik o prądzie 

znamionowym 150 A może pracować z prądem 300 A przez krótki czas (minuty), ale dłuższe okresy 

mogą go łatwo uszkodzić. Nie kupuj do swojego pojazdu niewymiarowego silnika do swojego 

zastosowania - nie potrwa to długo. Prąd przegrzewa komponenty. 

6. Prędkości na autostradzie wymagają większej mocy. Moc wymagana przy 70 mph jest czterokrotnie 

większa niż moc wymagana przy 35 mph. Oznacza to, że wymagany prąd jest również czterokrotnie 

większy, co oznacza mniejszy zasięg. 

W zależności od projektu i wyboru komponentów, silnik elektryczny w konwersji pojazdu 

elektrycznego może palić opony i rutynowo oferować zasięg 60 mil za dolara energii elektrycznej. 

Porównaj to z 75 centami za milę w samochodzie FC na wodór, tylko za samo „paliwo” (to oczywiście 

nie ma znaczenia, ale wodór nie jest paliwem jako takim). 

Silniki elektryczne prądu stałego 

Silnik elektryczny to urządzenie mechaniczne, które przekształca energię elektryczną w ruch i które 

może być dalej przystosowane do wykonywania pożytecznej pracy, takiej jak ciągnięcie, pchanie, 

podnoszenie, mieszanie lub oscylacja. Jest to idealne zastosowanie podstawowych właściwości 

magnetyzmu i elektryczności. Zanim przyjrzymy się silnikom prądu stałego i ich właściwościom, 

przejrzyjmy kilka podstaw. 

Magnetyzm i elektryczność 

Magnetyzm i elektryczność to przeciwne strony tej samej monety. Inżynierowie elektryków i 

elektroników regularnie wykorzystują cztery prawa elektromagnetyzmu Maxwella oparte na 

wcześniejszych odkryciach Faradaya i Ampere w swojej codziennej pracy. Mogą ci powiedzieć, że 

„magnetyzm i elektryczność są ze sobą nierozerwalnie powiązane”. W rzeczywistości nie możesz mieć 

jedno bez drugiego. Ale zazwyczaj patrzysz tylko na jedno lub drugie, chyba że omawiasz silniki 

elektryczne lub inne urządzenia, które obejmują oba. Jeśli ustawisz dzbanek wody na krawędzi zlewu i 

wbijesz w dno mały otwór wielkości ołówka, woda wytrysnie do zlewu. Kiedy dzbanek jest wypełniony 

do góry wodą, wytryskuje ona przez zlew. Gdy w dzbanku pozostaje tylko trochę wody, wypływa ona 

dość blisko dzbanka. Wynika to z ciężaru wody wytwarzającej siłę, która wypycha krople. Siła ta jest 

analogiczna do napięcia w obwodzie. Napięcie jest naprawdę nazywane siłą elektromotoryczną. Jeśli 



do dzbanka dolewamy taką samą ilość wody, ale tym razem tylko powiększamy otwór, woda wypływa 

z niego szybciej, bo jest mniejszy opór dla przepływu. Ale nie wychodzi tak daleko, ponieważ ta sama 

waga nie napotyka tak dużego oporu. Jest lepszy przepływ, co w tym przypadku jest analogiczne do 

większego prądu elektrycznego. Podłączasz żarówkę do akumulatora, wykonując połączenia 

przewodowe od dodatniego i ujemnego zacisku akumulatora do żarówki, a żarówka zapala się. Podłącz 

szeregowo dwie baterie, aby podwoić napięcie, a żarówka świeci jeszcze jaśniej. Siła lub potencjał wody 

- wysokość wody w dzbanku - odpowiada sile lub potencjałowi lub napięciu baterii; wielkość otworu w 

dnie dzbanka odpowiada w tym przypadku oporze przepływu lub oporze żarówki; a przepływ wody z 

dzbanka odpowiada przepływowi elektryczności lub prądu. Aby powiązać rzeczy ze sferą elektryczną, 

istnieje równanie matematyczne, które wiąże te parametry siły, przepływu i oporu. Równanie 

elektryczne, powszechnie znane jako prawo Ohma, to V = IR, gdzie V to napięcie w woltach, I to prąd 

w amperach, a R to rezystancja w omach. Kiedy podwoisz napięcie, przepuszczasz przez przewód dwa 

razy więcej prądu i żarówka staje się jaśniejsza. Lub, jeśli zmniejszysz opór (tak jak zostało to zrobione 

przez powiększenie otworu) przy tym samym poziomie wody - podwoisz przepływ (zwiększysz prąd). 

Prosty magnes sztabkowy, z którym prawdopodobnie spotkałeś się na lekcjach przedmiotów ścisłych 

w szkole, ma dwa końce lub bieguny - północ i południe. Każdy koniec przyciąga do siebie 

magnesowalne obiekty, zwykle przedmioty zawierające żelazo w jakiejś postaci, takie jak opiłki żelaza, 

spinacze do papieru, itp. Kiedy dwa magnesy sztabkowe są używane razem, przeciwległe bieguny 

(północ-południe) przyciągają się i identyczne bieguny (północ- północ lub południe-południe) 

odpychają się nawzajem. Igła kompasu to namagnesowany obiekt z własnym biegunem północnym i 

południowym. Lekki i delikatnie wyważony, dopasowuje się do pola magnetycznego Ziemi i wskazuje 

kierunek północy. Ale zbliż magnes w kształcie sztabki do niego, a obróci się on od północnego bieguna 

magnetycznego Ziemi. Możesz stworzyć pole magnetyczne za pomocą elektryczności. Weź żelazny 

gwóźdź ze swojej skrzynki z narzędziami, owinąć wokół niego kilka zwojów izolowanego drutu 

miedzianego i podłączyć końce do akumulatora. Zwykły gwóźdź przekształca się w magnes w kształcie 

sztabki, który zachowuje się jak kompas. Gdybyś miał napisać równanie magnetyczne, wyglądałoby to 

tak: 

mmf = ΦR =  strumień X reluktancja 

W tym równaniu, powszechnie znanym jako prawo Rowlanda, mmf to siła magnetomotoryczna, to 

strumień (przepływ magnetyzmu), a R to reluktancja, przeciwieństwo przepływu. Ponieważ projektanci 

transformatorów i silników elektrycznych pracują pod kątem natężenia pola magnetycznego H, 

gęstości strumienia B i przepuszczalności (u) danego medium transmisyjnego, i ponieważ 

mmf = H x 1; Φ = B X A; i R - 1 / (u X A) 

(gdzie 1 to długość, a A to pole), prawo Rowlanda zwykle pojawia się w bardziej powszechnej formie 

(dla zakresu liniowego) jako 

B = Hu 

W tym równaniu B jest gęstością strumienia lub formami indukcji w liniach na cal kwadratowy, H jest 

siłą pola magnetycznego lub przepływem magnetyzmu w materiale w amperozwojach na cal, a u jest 

przepuszczalnością lub odpornością materiału na namagnesowanie siła w henrysach na cal. 

Przewodniki i pola magnetyczne 

Gdybyś miał magnes w kształcie podkowy z końcami blisko siebie i przesunąłeś drut przez jego biegun, 

który jest pod kątem prostym do strumienia, jak pokazano na rysunku 6-1, równanie opisujące to 

byłoby 



V = Blv X Kb8 

W tym równaniu, w uproszczonej postaci prawa Faradaya, V to napięcie indukowane w woltach, B to 

gęstość strumienia w liniach na cal kwadratowy, 1 to długość tej części przewodnika, która faktycznie 

przecina strumień, a v to prędkość w calach na sekundę. Na przykład, jeśli przesuniesz 1-calowy 

przewód lub przewodnik pod kątem prostym do pola o powierzchni 50000 linii na cal kwadratowy z 

prędkością 50 stóp na sekundę, 

V = 50000 X 1 X 50 X 12 X 10-8 = 0,3 wolta 

Ta zależność jest prawdziwa niezależnie od tego, czy pole jest nieruchome, a drut się porusza, czy 

odwrotnie. Im szybciej tniesz linie strumienia, tym większe jest napięcie, ale musisz to robić pod kątem 

prostym. (Pod dowolnym kątem innym niż kąt prosty 90 stopni, równanie to staje się V = Blv X sin ΦX 

10-8.) To, co właśnie zademonstrowałeś, to prawo Faradaya lub reguła generatora: ruch przewodnika 

pod kątem prostym przez pole magnetyczne indukuje napięcie w przewodniku. Jeśli obwód jest 

zamknięty, indukowane napięcie spowoduje przepływ prądu. Poręcznym sposobem na zapamiętanie 

relacji jest reguła prawej ręki: kciuk prawej ręki skierowany jest w górę w kierunku ruchu przewodnika, 

palec wskazujący prostopadle do niego w kierunku strumienia (od północy do bieguna południowego), 

a trzeci palec rozciąga się w kierunku prostopadłym do pozostałych dwóch, wskazując polaryzację 

indukowanego napięcia lub kierunek przepływu prąd. Drugą lub następstwem reguły generatora jest 

reguła silnika, której równanie jest 

V = 0,885 X BI X I X 10 -8 

gdzie F to siła generowana na przewodnik w funtach, B to gęstość strumienia w liniach na cal 

kwadratowy, 1 to długość tej części przewodnika, która faktycznie przecina strumień, a I to prąd w 

amperach. Na przykład, gdybyś miał 1-calowy przewód prostopadły do pola o powierzchni 50000 linii 

na cal kwadratowy i przepływał przez niego prąd o natężeniu 100 amperów:  

V= 0.885 X 50000 X 1 X 100 X 10-7 = 0,44 funta  

To, co właśnie pokazaliśmy, to prawo Ampera lub zasada silnika: Prąd płynący przez przewodnik pod 

kątem prostym do pola magnetycznego wytwarza siłę działającą na przewodnik. Reguła prawej ręki 

jest znowu wygodnym sposobem na zapamiętanie relacji, ale tym razem kciuk prawej ręki wskazuje na 

Ciebie w kierunku prąd płynący przez przewodnik, wyciągnięty palec wskazujący pod kątem prostym 

do niego wskazuje kierunek strumienia (od bieguna północnego do południowego), a wysunięty palec 

trzeci skierowany w dół w kierunku prostopadłym do pozostałych dwóch, wskazując kierunek 

generowanej sły. Teraz możesz poważnie porozmawiać o silnikach. 

Ogólne informacje o silnikach prądu stałego 

Gdybyś mógł podeprzeć przewodnik pokazany na rysunku, 



 

 

 

tak aby mógł obracać się w polu magnetycznym, stworzyłbyś stan pokazany w górnej części rysunku 

poniżej. 

 

Teraz prąd płynący przez przewodnik (który wpływa na stronę - widzisz tył strzałki) wywierałby siłę, 

która miałaby tendencję do obracania go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wielkość 

momentu obrotowego będzie podana przez : T = Fr, gdzie T jest momentem obrotowym w 

stopofuntach, F jest siłą w funtach, a r jest odległością mierzoną prostopadle od kierunku F do środka 



obrotu w stopach. Teraz masz projekt silnika - na papierze. Musisz podjąć pewne kroki, aby to 

urzeczywistnić. Najpierw musisz sprawić, by był bardziej „pełny na siłę”. Ponieważ siła zmienia się w 

zależności od długości przewodnika, jeśli zrobisz cewkę z drutu, jak pokazano w prawym górnym rogu 

rysunku powyżej, linie strumienia są dwukrotnie dłuższe. Siła generowana na drucie po prawej stronie 

jest skierowana w dół, a siła wytwarzana na drucie po lewej stronie jest skierowana w górę; 

pomagałyby sobie nawzajem w wytwarzaniu obrotów i skutkowały dwukrotnie większym momentem 

obrotowym. Aby dodatkowo wspomóc obrót, dodaj komutator i szczotki, pokazane na środku rysunku 

. Taki układ umożliwia zasilanie silnika stałym źródłem napięcia stałego (DC). Przełączanie polaryzacji 

cewek, gdy osiągną one pozycję na godzinie 12 lub 6 (minimalny punkt strumienia) gwarantuje, że prąd 

zawsze będzie płynął przez szczotkę nr 2 i na zewnątrz przez szczotkę nr 1, a tym samym zawsze 

wytwarzając siłę skierowaną w górę na lewy przewodnik i siła skierowana w dół na prawym przewodzie 

i tworzenie stałego obrotu. 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości momentu obrotowego silnika, należy dodać dodatkowe 

cewki, jak pokazano na dole rysunku. W rzeczywistości każda cewka może mieć wiele zwojów i można 

ułożyć segmenty komutatora tak, aby pasowały do liczby cewek, tak aby siła na każdej z tych cewek 

działała zgodnie z siłą na wszystkich pozostałych cewkach. 

Silniki prądu stałego w prawdziwym świecie 

Czas poznać rzeczywiste silniki prądu stałego - ich konstrukcję, definicje i wydajność. Zacznijmy od 

przyjrzenia się ich składnikom. 

Twornik 

Twornik jest główną częścią silnika, przewodzącą prąd, która normalnie się obraca (silniki 

bezszczotkowe mają tendencję do zacierania tej różnicy) i wytwarza moment obrotowy poprzez 

przepływ prądu w jego cewkach. Utrzymuje również cewki na miejscu i zapewnia ścieżkę o niskiej 

reluktancji do strumienia. (Reluktancja jest definiowana jako (H X l) / 4 i mierzona w amperozwojach 

na linie strumienia). Twornik zwykle składa się z wału otoczonego laminowanymi elementami z blachy 

stalowej zwanymi rdzeniem twornika. Laminaty zmniejszają straty prądów wirowych; stal jest 

zastępowana bardziej wydajnymi metalami w nowszych konstrukcjach. Rowki lub szczeliny są 

równoległe do wału wokół zewnętrznej strony rdzenia; boki cewek są umieszczane w tych szczelinach. 

Cewki (każda z wieloma zwojami drutu) są umieszczone tak, że jedna strona znajduje się pod biegunem 

północnym, a druga pod biegunem południowym; sąsiednie cewki są umieszczone w sąsiednich 

szczelinach, jak pokazano na dole rysunku 6-2. Koniec jednej cewki jest podłączony do początku 

następnej cewki, tak aby całkowita siła stała się sumą sił generowanych na każdej cewce. 

Komutator 

Komutator to inteligentna część silnika, która umożliwia stały obrót poprzez odwrócenie kierunku 

prądu w uzwojeniach za każdym razem, gdy osiągną minimalny punkt strumienia. Ten kawałek jest w 

zasadzie przełącznikiem. Komutuje napięcie z jednej biegunowości na przeciwną. Ponieważ wirnik 

silnika obraca się i ma pęd, proces przełączania powtarza się w z góry ustalony sposób. Naprzemienne 

bieguny magnetyczne nadal zapewniają impuls do przezwyciężenia strat (tarcia, wiatru i nagrzewania), 

aby osiągnąć prędkość graniczną. Pod obciążeniem silnik zachowuje się nieco inaczej, ale obciążenie 

powoduje, że pobierany jest większy prąd. Fizycznie jest to część twornika (zwykle znajdująca się w 

pobliżu jednego końca wału), która wygląda jak pierścień podzielony na segmenty otaczające wał. 

Segmenty te są izolowane od siebie i od wału. 

Biegun magneśnicy 



W prawdziwym świecie elektromagnesy (przypomnij sobie gwóźdź do skrzynki narzędziowej z kilkoma 

zwojami izolowanego drutu miedzianego owiniętego wokół niego) są zwykle używane zamiast 

magnesów trwałych, które widziałeś na powyższych rysunkach. (Silniki z magnesami trwałymi są w 

rzeczywistości używane i zostaniesz formalnie przedstawiony im i ich zaletom w dalszej części tej 

sekcji). W prawdziwym silniku linie strumienia są wytwarzane przez elektromagnes utworzony przez 

nawijanie zwojów drutu wokół niego. słupy lub elementy biegunowe. Słup jest zwykle zbudowany z 

laminowanych elementów stalowych, które zmniejszają straty prądów wirowych; podobnie jak w 

przypadku armatur, stal została zastąpiona bardziej wydajnymi metalami w nowszych modelach. 

Nabiegunniki są zwykle zakrzywione, gdy otaczają twornik, aby wytworzyć bardziej jednolite pole 

magnetyczne. Zwoje drutu miedzianego wokół biegunów nazywane są uzwojeniami pola. 

Silnik szeregowy 

Sposób wykonania i podłączenia tych uzwojeń określa typ silnika. Cewka kilku zwojów grubego drutu 

połączona szeregowo ze zworą nazywana jest silnikiem szeregowym. Cewka złożona z wielu zwojów 

cienkiego drutu połączonych równolegle ze zworą nazywana jest silnikiem bocznikowym. 

Szczotki 

Zazwyczaj składające się z prostokątnych kawałków grafitu lub węgla, szczotki są utrzymywane na 

miejscu przez sprężyny, których naprężenie można regulować. Uchwyt szczotki jest izolowanym 

materiałem, który izoluje elektrycznie samą szczotkę od ramy silnika. Mały elastyczny drut miedziany 

osadzony w szczotce (zwany warkoczem) dostarcza prąd do szczotki. Mniejsze szczotki można łączyć 

wewnętrznie w celu obsługi większych przepływów prądu. 

Obudowa silnika, rama lub jarzmo 

Jakkolwiek chcesz to nazwać, funkcją tej części jest nie tylko zapewnienie wsparcia dla elementów 

mechanicznych, ale także zapewnienie ścieżki magnetycznej dla linii strumienia, aby zakończyć ich 

obwód - tak jak linie strumienia wokół magnesu sztabkowego . W przypadku silnika ścieżka 

magnetyczna biegnie od bieguna północnego przez szczelinę powietrzną, materiał magnetyczny 

twornika i drugą szczelinę powietrzną, do bieguna południowego iz powrotem do bieguna północnego 

przez obudowę, ramę lub jarzmo . Silniki działające w świecie rzeczywistym podlegają stratom z trzech 

źródeł: 

• Mechaniczny - cały moment dostępny wewnątrz silnika nie jest dostępny na zewnątrz, ponieważ 

moment jest zużywany na pokonywanie tarcia łożysk, przemieszczanie powietrza wewnątrz silnika 

(zwane nawiewem) oraz z powodu oporu szczotek. 

• Energia elektryczna - energia jest pobierana, gdy prąd przepływa przez połączony opór twornika, 

uzwojenia pola i szczotek. 

• Magnetyczne - dodatkowe straty są powodowane przez prąd wirowy i straty histerezy w tworniku i 

rdzeniach biegunów pola. 

W podsumowaniu: 

• Sprawność to po prostu moc wyjściowa urządzenia w stosunku do mocy dostarczonej do urządzenia. 

• Kiedy zastosujesz 100 watów i uzyskasz z niego tylko pracę równoważną 90 watów, masz stratę 10 

watów. To sprawne w 90% urządzenie. 

• Ta zasada sprawności dotyczy silników, regulatorów prędkości silnika, ładowarek akumulatorów itp. 



Typy silników prądu stałego 

Teraz, gdy zapoznałeś się z silnikami prądu stałego w teorii iw świecie rzeczywistym, czas porównać 

różne typy silników. Silniki prądu stałego występują w następujących postaciach: 

• Szeregowy 

• Bocznikowy 

• Złożony 

• Trwały magnes 

• Bezszczotkowy 

• Uniwersalny 

Ostatnie trzy typy silników to tylko odmiany pierwszych trzech, wykonane przy użyciu różnych technik 

konstrukcyjnych. Silnik złożony jest połączeniem silników szeregowych i bocznikowych. Dla pierwszych 

trzech typów silników przyjrzymy się obwodowi pokazującemu, w jaki sposób uzwojenia pola obwodu 

silnika są połączone, a następnie przyjrzymy się charakterystyce momentu obrotowego i prędkości w 

stosunku do prądu twornika i krzywych mocy wału, które opisują ich działanie. 

Każdy z typów silników zostanie zbadany pod kątem momentu obrotowego, prędkości, możliwości 

rewersji i hamowania regeneracyjnego - czynników ważnych dla użytkowników pojazdów 

elektrycznych. Wszystkie typy silników zostaną porównane przy pełnej mocy na wale - to jedyny sposób 

na porównanie różnych typów silników o jednakowej mocy znamionowej. Sprawność jest trochę 

trudniejsza do ustalenia, ponieważ zależy ona również od zewnętrznej rezystancji obwodu, do którego 

podłączony jest silnik. Dlatego efektywność należy obliczać dla każdego indywidualnego przypadku. 

Silniki szeregowe DC 

Najbardziej znanym z silników prądu stałego, który przychodzi na myśl w zastosowaniach trakcyjnych 

(takich jak napędzanie pojazdów elektrycznych), jest szeregowy silnik prądu stałego. Jest tak nazwany, 

ponieważ jego uzwojenie pola jest połączone szeregowo ze zworą (Rysunek 6-3). Ponieważ ten sam 

prąd musi przepływać przez to uzwojenie pola, jak przez samą twornik silnika, jest on nawijany kilkoma 

zwojami grubego drutu. 

Moment obrotowy 

Moment obrotowy = K X φ XIa, a prąd w polu szeregowym to I. I można podstawić, a równanie 

szeregowego momentu obrotowego silnika zapisać jako Moment obrotowy = K ’X Pa 

To pokazuje, że w silniku szeregowym moment obrotowy zmienia się wraz z kwadratem prądu - fakt 

ten potwierdza wykres rzeczywistego momentu obrotowego względem prądu twornika na Rysunku.  



 

 

Wykres jest właściwie trochę mylący, ponieważ przy rozruchu nie ma siły przeciwelektromotorycznej 

(EMF), która utrudniałaby przepływ prądu w tworniku silnika szeregowego, a moment rozruchowy 

może być ogromny; bez ograniczenia prądu można uruchomić silnik szeregowy przy wartościach 

momentu obrotowego daleko na prawo od linii pełnego obciążenia. W rzeczywistości reakcja twornika 

i nasycenie magnetyczne silnika szeregowego przy wysokich prądach wyznacza górne granice zarówno 

momentu obrotowego, jak i prądu, chociaż możesz preferować ograniczenie obwodu i komponentów 

do znacznie niższych wartości. Wysoki moment rozruchowy sprawia, że silniki szeregowe są bardzo 

pożądane w zastosowaniach trakcyjnych. 

Prędkość 

Jak pokazuje poniższe równanie, 

Prędkość = (Vt -IaRa) / K4) 

Ponownie można zastąpić Ia, a równanie prędkości silnika szeregowego przepisać jako 

Prędkość = (Vt-la (Ra + Rf)) / Kla 

gdzie Ra i Rf są odpowiednio oporami twornika i pola. To pokazuje, że prędkość staje się bardzo duża, 

gdy prąd w silniku szeregowym staje się mały - fakt ten potwierdza wykres rzeczywistej prędkości w 

zależności od prądu twornika. Wysokie obroty bez obciążenia to pięta achillesowa silnika seryjnego. 

Musisz upewnić się, że zawsze jesteś na biegu, masz włączone sprzęgło, masz podłączone obciążenie 

itp., Ponieważ silnik seryjny ma tendencję do ucieczki bez obciążenia. Po prostu bądź tego świadomy i 

natychmiast wycofaj się, jeśli usłyszysz zbyt szybki wzrost obrotów silnika szeregowego. 

Osłabienie pola 



Ta technika jest interesującym sposobem kontrolowania prędkości silnika szeregowego. Zewnętrzny 

rezystor umieszcza się równolegle z szeregowym uzwojeniem pola silnika, w efekcie kierując część jego 

prądu przez rezystor. Utrzymuj go na poziomie 50 procent lub mniej całkowitego prądu (wartości 

rezystora równe lub większe niż 1,5 raza rezystancja pola silnika). Produktem ubocznym jest wzrost 

prędkości od 20 do 25 procent przy umiarkowanych momentach obrotowych bez jakiejkolwiek 

niestabilności podczas pracy (wahania obrotów itp.). Używana z umiarem to jak dostać coś za nic. Frank 

G. Willey, członek EAA, stworzył pierwszy regulator prędkości silnika z modulacją szerokości impulsu 

przy użyciu krzemowych tranzystorów mocy. Za to został uznany przez IEEE na początku lat 80. 

Oferowany w postaci zestawu lub całkowicie zmontowany i przetestowany, Model 9 miał wartości 

znamionowe 450 A dla napięć zespołu trakcyjnego od 24 do 120 woltów. Obecnie większość 

kontrolerów silników stosuje to podejście lub jego odmianę. Osłabienie pola miało swoje ograniczenia, 

z którymi kierowcy wkrótce nie chcieli się zmagać, biorąc pod uwagę inne dostępne im lepsze opcje. 

Cofanie 

Ten sam prąd, który przepływa przez twornik, przepływa przez pole w silniku szeregowym, więc 

odwrócenie polaryzacji przyłożonego napięcia nie powoduje odwrócenia kierunku silnika. Aby 

odwrócić kierunek silnika, należy odwrócić lub przetransponować kierunek uzwojenia pola względem 

twornika. Ta charakterystyka umożliwia również uruchamianie szeregowych silników prądu stałego z 

prądem przemiennym (więcej o tym w dalszej części). 

Hamowanie regeneracyjne 

Wszystkie silniki jednocześnie wykazują działanie generatora - silniki generują pole 

elektromagnetyczne licznika. Działa również odwrotnie - generatory rzeczywiste wytwarzają przeciwny 

moment obrotowy. Hamowanie regeneracyjne pozwala spowolnić prędkość pojazdu elektrycznego (i 

oszczędzić jego hamulce) i przywrócić energię do akumulatora (zwiększając w ten sposób jego zasięg 

jazdy), wykorzystując jego silnik do pracy jako generator po uruchomieniu i uruchomieniu z dużą 

prędkością. Innymi słowy, pojazd jadący z dużą prędkością ma energię kinetyczną. Hamowanie 

regeneracyjne umożliwia elektroniczne przełączenie silnika i przekształcenie go w generator, 

wychwytując w ten sposób energię, która normalnie byłaby rozpraszana (czytaj: tracona) jako ciepło w 

klockach hamulcowych podczas zwalniania. Silnik hamuje, a nie klocki hamulcowe. Chociaż wszystkie 

silniki mogą być używane jako generatory, silnik szeregowy rzadko był używany jako generator w 

praktyce ze względu na jego unikalne i stosunkowo niestabilne właściwości generatora 

Bocznikowe silniki prądu stałego 

Drugim najbardziej znanym z silników prądu stałego jest bocznikowy silnik prądu stałego, nazwany tak, 

ponieważ jego uzwojenie wzbudzające jest połączone równolegle ze zworą. Ponieważ nie musi radzić 

sobie z wysokimi prądami twornika silnika, cewka bocznikowa silnika jest zwykle nawinięta wieloma 

zwojami drutu o małej średnicy i ma znacznie większą rezystancję niż twornik. 

Charakterystyka momentu obrotowego 

Ponieważ pole bocznikowe jest połączone bezpośrednio ze źródłem napięcia, strumień w silniku 

bocznikowym pozostaje względnie stały. Jego moment obrotowy jest bezpośrednio zależny od prądu 

twornika, jak opisano za pomocą równania momentu obrotowego:  

Moment obrotowy = K X φ X Ia 

To pokazuje, że w silniku bocznikowym moment obrotowy zmienia się bezpośrednio z prądem, a 

zależność prostoliniowa daje wyniki. Chociaż początkowo nie ma przeciwdziałania emf, który 



utrudniałby przepływ prądu rozruchowego w tworniku silnika bocznikowego, liniowa zależność silnika 

bocznikowego jest szybko ustalana. W rezultacie silnik bocznikowy nie wytwarza prawie tak dużego 

momentu rozruchowego jak silnik szeregowy. Przekłada się to na mniejsze przyspieszenie dla 

właścicieli bocznikowych pojazdów elektrycznych napędzanych silnikiem elektrycznym. 

Prędkość 

Kiedy obciążenie jest przyłożone do dowolnego silnika (ale tutaj szczególnie bocznikowego), będzie on 

miał tendencję do zwalniania i, z kolei, zmniejszania wytwarzanego przeciwdziałania emf. Wzrost 

prądu twornika powoduje wzrost momentu obrotowego, aby zająć się dodatkowym obciążeniem. 

Zasadniczo stały, przeciwny emf ma tendencję do pozostawania na stałym poziomie w szerokim 

zakresie wartości prądu twornika i wytwarza stałą krzywą prędkości, która tylko nieznacznie spada przy 

wysokich prądach twornika. Liniowy moment obrotowy silnika bocznikowego i stała prędkość w 

porównaniu z charakterystyką prądu twornika mają dwa niepożądane skutki uboczne w 

zastosowaniach trakcyjnych, gdy są sterowane ręcznie. 

• Po pierwsze, gdy stosowane jest duże obciążenie (wspinanie się po wzgórzach, wydłużone 

przyspieszenie), silnik bocznikowy nie zwalnia znacznie, tak jak silnik szeregowy, a nadmierny prąd 

pobierany przez jego twornik przez ciągły wymóg wysokiego momentu obrotowego sprawia, że jest on 

bardziej podatny na uszkodzenie przez przegrzanie. 

• Następnie, w przeciwieństwie do wygięcia „kolanowego” w równaniach momentu obrotowego 

silnika szeregowego (Rysunek 5-9), krzywe momentu obrotowego silnika bocznikowego są prawie 

liniami prostymi. Oznacza to, że kontrola prędkości lub zmiana przełożeń są niezbędne do osiągnięcia 

dowolnego punktu roboczego. Dlatego silniki szeregowe są stosowane tam, gdzie występuje duże 

zróżnicowanie zarówno momentu obrotowego, jak i prędkości i / lub dużych obciążeń rozruchowych. 

• Oprócz znacznie niższego momentu rozruchowego, silniki bocznikowe mogą pracować równie dobrze 

jak silniki szeregowe w EV, gdy są sterowane elektronicznie. 

• Wadą jest to, że bocznikowy sterownik silnika może być bardziej skomplikowany w konstrukcji niż 

seryjny sterownik silnika. 

Osłabienie pola 

Można również osiągnąć wyższą niż znamionowa prędkość silnika bocznikowego, zmniejszając prąd 

cewki bocznikowej - w tym przypadku zewnętrzny rezystor sterujący należy umieścić szeregowo z 

uzwojeniem pola silnika bocznika. Ale tutaj, w przeciwieństwie do niekontrolowanego regionu 

obrotów silnika szeregowego bez obciążenia, igrasz z ogniem, ponieważ obciążona zwora silnika 

bocznikowego ma bezwładność, która nie pozwala mu natychmiast reagować na zmiany sterowania 

polem. Jeśli zrobisz to, gdy silnik bocznikowy przyspiesza, możesz gotować silnik lub mieć części silnika 

na całej autostradzie, zanim dostosujesz opór z powrotem do punktu początkowego. 

Uważaj na osłabienie pola w silnikach bocznikowych. Ponownie, silniki te szybko straciły przychylność 

ze względu na naturalną prostotę szeregowego układu silników prądu stałego. Ogrzewanie było 

mniejszym problemem i z pewnością nie było czymś, o co kierowcy chcieliby się martwić; silnik 

szeregowy był lepiej dopasowany do aplikacji. Silnik bocznikowy można natychmiast dostosować jako 

generator bocznikowy. Większość generatorów jest w rzeczywistości uzwojeniem bocznikowym lub 

odmianami tego tematu. Liniowy lub prawie liniowy moment obrotowy i prędkość w funkcji prądu 

silnika bocznikowego przejawia się jako prawie liniowa charakterystyka napięcia w funkcji prądu, gdy 

jest używany jako generator. Przekłada się to również na wysoki stopień stabilności, który sprawia, że 



silnik bocznikowy jest zarówno przydatny, jak i przystosowany do zastosowań związanych z 

hamowaniem regeneracyjnym, sterowanym ręcznie lub elektronicznie. 

Cofanie 

Prąd przepływa przez pole w silniku bocznikowym w tym samym kierunku, w jakim przepływa przez 

twornik, więc odwrócenie przyłożonej polaryzacji napięcia powoduje odwrócenie zarówno kierunku 

prądu w tworniku, jak i kierunku strumienia generowanego przez pole i nie powoduje odwrócenia 

kierunek obrotów silnika. Aby odwrócić kierunek silnika, należy odwrócić lub przetransponować 

kierunek uzwojenia pola bocznikowego względem twornika. 

Hamowanie regeneracyjne 

Silnik bocznikowy można natychmiast dostosować jako generator bocznikowy. Większość generatorów 

jest w rzeczywistości uzwojeniem bocznikowym lub odmianami tego tematu. Liniowy lub prawie 

liniowy moment obrotowy i prędkość w funkcji prądu silnika bocznikowego przejawia się jako prawie 

liniowa charakterystyka napięcia w funkcji prądu, gdy jest używany jako generator. Przekłada się to 

również na wysoki stopień stabilności, który sprawia, że silnik bocznikowy jest zarówno przydatny, jak 

i przystosowany do zastosowań związanych z hamowaniem regeneracyjnym - sterowanym ręcznie lub 

elektronicznie. 

Złożone silniki prądu stałego 

Złożony silnik prądu stałego to połączenie szeregowych i bocznikowych silników prądu stałego. Sposób, 

w jaki jego uzwojenia są połączone i czy są one połączone w celu wzmocnienia (wspomagania), czy też 

tłumienia (przeciwstawienia) sobie nawzajem w działaniu, określa jego typ. Jego podstawowa 

charakterystyka pochodzi od tego, czy prąd przepływający do silnika najpierw napotyka silnik 

zespolony z szeregową cewką i krótkim bocznikiem, czy też z połączonym silnikiem z równoległą cewką 

i długim bocznikiem, jak pokazano na rysunku 6-3. Jeśli w którejkolwiek z tych konfiguracji uzwojenia 

cewki są połączone tak, aby przeciwstawiać się sobie w działaniu, masz silnik różnicowy. Jeśli uzwojenia 

cewki są podłączone, aby pomagać sobie nawzajem w działaniu, masz skumulowany silnik złożony. 

Piękno silnika wieloskładnikowego polega na jego zdolności do dostarczania użytkownikowi tego, co 

najlepsze z serii i bocznikowych silników prądu stałego. 

• Moment obrotowy - moment obrotowy w silniku złożonym musi odzwierciedlać działanie zarówno 

szeregu, jak i cewek pola bocznikowego. W zależności od tego, czy jesteś podłączony w pozycji 

różnicowej, czy skumulowanej, moment obrotowy bocznika i seryjny moment obrotowy odejmują do 

wartości różnicy lub sumują się. Wpływ tych połączeń na moment obrotowy pokazano na rysunku 6-3, 

gdzie silnik różnicowy rozwija się wolniej do niższej wartości momentu obrotowego niż krzywa 

bocznika, a skumulowany silnik zespolony buduje do nieco wyższej wartości momentu obrotowego niż 

krzywa bocznika na nieco wyższa stawka. 

• Prędkość - podobnie jak w przypadku momentu obrotowego, działanie prędkości w silniku złożonym 

będzie również odzwierciedlać podwójne zmienne działania szeregowego i bocznikowego cewki 

polowej. Rysunek 6-3 przedstawia krzywe prędkości. Jedną z początkowych zalet konfiguracji złożonej 

jest to, że można wyeliminować niekontrolowane warunki przy niskich poziomach prądu wzbudzenia 

dla silnika bocznikowego i przy słabo obciążonych poziomach dla silnika szeregowego. Podczas gdy 

różniczkowa konfiguracja złożona ma wątpliwą wartość - jej krzywa wykazuje tendencję do 

niekontrolowanych prędkości przy wysokich wartościach prądu twornika - skumulowany silnik złożony 

wydaje się oferować korzyści dla działania EV. Możesz dostosować skumulowany silnik złożony do 

swoich potrzeb EV, wybierając taki, którego uzwojenie szeregowe zapewnia dobry moment 



rozruchowy i którego uzwojenie bocznikowe zapewnia niższy pobór prądu i możliwości hamowania 

regeneracyjnego po osiągnięciu odpowiedniej prędkości. Kiedy spojrzysz, możesz zauważyć, że te 

cechy już istnieją w gotowym modelu. 

• Odwrócenie - silnik zespolony o krótkim boczniku przypomina silnik szeregowy, więc odwrócenie 

polaryzacji przyłożonego napięcia zwykle nie powoduje odwrócenia kierunku silnika. Silnik bocznikowy 

przypomina silnik bocznikowy, więc odwrócenie przewodów zasilających normalnie odwraca silnik. 

Podobnie jak w przypadku prędkości i momentu obrotowego, silniki złożone mogą być dostosowane 

do tego, co chcesz zrobić w dziale cofania. 

• Hamowanie regeneracyjne - silnik zespolony można łatwo dostosować do hamowania 

regeneracyjnego, podobnie jak silnik bocznikowy. Jego szeregowe uzwojenie zapewnia dodatkowy 

moment rozruchowy, ale można go ominąć podczas hamowania regeneracyjnego, a jego uzwojenie 

bocznikowe pozwoliło nadać mu bardziej pożądaną charakterystykę prądnicy bocznikowej. Silniki 

złożone, sterowane ręcznie lub za pomocą elektroniki półprzewodnikowej, można stosować w 

zastosowaniach związanych z hamowaniem regeneracyjnym i można je do nich dostosować 

Silniki prądu stałego z magnesami trwałymi 

Kiedy po raz pierwszy zostałeś wprowadzony w temat silników prądu stałego, jako przykład 

wykorzystano magnesy trwałe ze względu na ich prostotę. W rzeczywistości silniki z magnesami 

trwałymi są obecnie coraz częściej stosowane, ponieważ nowa technologia - różne stopy materiału 

magnesu Alnico, magnesy ferrytowo-ceramiczne, magnesy z pierwiastkami ziem rzadkich itp. - 

umożliwia ich wykonanie mniejszymi i lżejszymi niż równoważne uzwojenie silniki cewek polowych o 

tej samej mocy znamionowej. Magnesy z pierwiastkami ziem rzadkich znacznie przewyższają siłę 

magnesów Alnico (10–20 razy) i są używane z dużym powodzeniem w innych dziedzinach, takich jak 

dyski komputerowe, pomagając w ten sposób obniżyć koszty produkcji. (Patrz rysunek 6-4.) Podczas 

gdy komutator i szczotki są nadal potrzebne, oszczędzasz złożoność i koszty związane z wytwarzaniem 

uzwojenia pola i zyskujesz na wydajności, ponieważ nie jest potrzebny prąd dla pola. Silniki z 

magnesami trwałymi w przybliżeniu przypominają silnik bocznikowy pod względem momentu 

obrotowego, prędkości, cofania i hamowania regeneracyjnego; W konstrukcjach obwodów sterujących 

każdy typ silnika można zwykle zastąpić drugim. Ale ponieważ nowoczesne materiały mogą obsługiwać 

wyższe poziomy siły magnesującej - znacznie mniejsza reakcja twornika silników z magnesami trwałymi 

znacznie rozszerza liniową charakterystykę konwencjonalnych krzywych prędkości / momentu 

obrotowego silnika bocznikowego aż do prędkości zerowej. Oznacza to, że silniki z magnesami trwałymi 

mają momenty rozruchowe kilka razy większe niż silniki bocznikowe, a ich charakterystyka prędkości 

względem obciążenia jest bardziej liniowa i łatwiejsza do przewidzenia. 

Bezszczotkowe silniki prądu stałego 

Bez szczotek do wymiany lub części komutatora wymagających konserwacji, silniki bezszczotkowe 

zapewniają najdłuższą żywotność i bezobsługowość spośród wszystkich silników. Możesz teraz 

dostosować charakterystykę silnika za pomocą elektroniki (ponieważ elektronika reprezentuje teraz 

połowę silnika), a rozróżnienie między typami silników prądu stałego zaciera się. W rzeczywistości,  

bezszczotkowy silnik bardziej przypomina konstrukcję silnika prądu przemiennego (który poznasz w 

następnej sekcji). Załóżmy, że bezszczotkowe silniki prądu stałego przypominają swoich 

odpowiedników silników prądu stałego z magnesami trwałymi w charakterystyce - silnik bocznikowy 

plus wysoki początkowy moment obrotowy plus liniowa prędkość / moment obrotowy - z dodatkowym 

kicker o jeszcze wyższej wydajności ze względu na brak komutatora lub szczotek. 

Są inni producenci silników prądu stałego. Są to UQM i AVEOX.  



Uniwersalne silniki prądu stałego 

Chociaż każdy silnik prądu stałego może być zasilany prądem przemiennym, nie wszystkie typy silników 

prądu stałego działają równie dobrze na prąd przemienny, a niektóre mogą w ogóle się nie uruchomić 

(ale będą działać po uruchomieniu). Jeśli chcesz uruchamiać silnik prądu stałego na prąd przemienny, 

musisz go zaprojektować. Typ silnika prądu stałego szerwegowego jest zwykle wybierany jako punkt 

wyjścia dla silników uniwersalnych, które mają być zasilane prądem stałym lub przemiennym. Silniki 

prądu stałego zaprojektowane do pracy przy zasilaniu prądem przemiennym mają zwykle ulepszone 

pole laminowania i rdzenie twornika, aby zminimalizować histerezę i straty prądu. Dodatkowe 

uzwojenia kompensacyjne lub interpolowe można dodać do twornika, aby jeszcze bardziej zmniejszyć 

problemy z komutacją poprzez zmniejszenie strumienia na przejściach segmentów komutatora. 

Generalnie silniki prądu stałego szeregowego pracujące na prąd przemienny działają prawie tak samo 

(wysoki moment rozruchowy itp.), Ale są mniej wydajne w dowolnym punkcie napięcia. Zastosowanie 

silnika w pojeździe nie wymaga korzystania z wielu źródeł energii. Silniki uniwersalne są zwykle 

używane w urządzeniach, i to niewiele, biorąc pod uwagę to, co stało się ze światem podczas kryzysów 

naftowych w 1973 i 1979 roku. Wydajność stała się hasłem przewodnim, a patent NASA został 

ostatecznie przekazany do domeny publicznej. Doprowadziło to do powstania „zielonej wtyczki”, która 

jest obecnie standardowym wyposażeniem wszystkich nowych urządzeń napędzanych silnikiem. 

Silników tych nie należy umieszczać w żadnych pojazdach elektrycznych. Są lepsze rozwiązania. 

Silniki elektryczne AC 

Teraz, gdy poznałeś silniki elektryczne prądu stałego, czas poznać silnik, który najczęściej spotykasz w 

życiu codziennym - silnik prądu przemiennego. Ogromna większość naszych domów, biur i fabryk 

zasilana jest prądem przemiennym (AC). Ponieważ można go łatwo przekształcić z wysokiego napięcia 

w celu przeniesienia na niskie napięcie do użytku, w użyciu jest więcej silników prądu przemiennego 

niż wszystkie inne typy razem wzięte. Zanim przyjrzymy się silnikom prądu przemiennego i ich 

właściwościom, przyjrzyjmy się transformatorom. 

Transformatory 

W swojej najprostszej i najbardziej znanej formie transformator składa się z dwóch miedzianych cewek 

nawiniętych na ferromagnetyczny rdzeń (rysunek 6-7). Część pierwotna jest zwykle podłączona do 

źródła przemiennego prądu elektrycznego. Wtórny jest zwykle podłączony do obciążenia. Kiedy do 

cewki pierwotnej doprowadzany jest zmienny prąd, zmieniające się pole magnetyczne wspólne dla obu 

cewek powoduje przeniesienie energii elektrycznej do drugiej cewki. Innym użytecznym aspektem 

transformatorów jest to, że można narysować równoważny obwód transformatora dla dowolnej 

częstotliwości i można badać, co się dzieje. Jest to przydatne i ma bezpośrednie zastosowanie w 

przypadku silników indukcyjnych prądu przemiennego. 

Silniki indukcyjne AC 

Silnik indukcyjny prądu przemiennego, opatentowany przez Nikolę Teslę w 1888 r., To w zasadzie 

obrotowy transformator. Pomyśl o tym jak o transformatorze, którego obciążenie wtórne zostało 

zastąpione obracającą się częścią. W najprostszej postaci ta wirująca część (wirnik) wymaga jedynie 

sztywnego trzymania swoich przewodników na miejscu przez niektóre przewodzące płytki końcowe 

przymocowane do wału silnika. Gdy do cewki pierwotnej (części stacjonarnej lub stojana) 

doprowadzany jest zmienny prąd, to zmieniające się pole magnetyczne powoduje przenoszenie energii 

elektrycznej do wirnika poprzez indukcję, ponieważ energia jest odbierana przez wirnik poprzez 

indukcję bez żadnego bezpośredniego połączenia, nie jest już potrzebny żaden komutator ani szczotki. 

Ponieważ sam wirnik jest prosty w wykonaniu, a jednocześnie niezwykle wytrzymały w konstrukcji 



(zwykle jest to pręt miedziany lub przewodnik osadzony w żelaznej ramie), silniki indukcyjne są 

znacznie bardziej ekonomiczne niż ich odpowiedniki silników prądu stałego o takiej samej wartości, 

zarówno pod względem początkowych kosztów, jak i bieżącej konserwacji. Chociaż silniki prądu 

przemiennego są we wszystkich kształtach i odmianach, silnik indukcyjny prądu przemiennego - 

najszerzej stosowana odmiana - jest najbardziej obiecujący dla właścicieli pojazdów elektrycznych ze 

względu na swoje znaczące zalety w stosunku do silników prądu stałego. Dzięki tym komponentom 

półprzewodnikowym silniki indukcyjne prądu przemiennego pojawiły się w napędach o zmiennej 

prędkości, które osiągają lub przewyższają osiągi silnika prądu stałego - trend, który z pewnością 

przyśpieszy w przyszłości, ponieważ wydajniejsze komponenty z ciał stałych są wprowadzane po coraz 

niższych kosztach. W tej sekcji zbadamy silnik indukcyjny prądu przemiennego pod kątem jego 

momentu obrotowego, prędkości, możliwości cofania i hamowania regeneracyjnego - czynników 

ważnych dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Inne typy silników prądu przemiennego, które nie 

nadają się do napędu EV, nie będą uwzględnione. 

Silniki indukcyjne jednofazowe AC 

Przypomnij sobie omawiany wcześniej uniwersalny silnik prądu stałego. Po podłączeniu go do 

jednofazowego źródła prądu przemiennego masz niewielką różnicę w działaniu silnika, ponieważ 

zmiana polaryzacji napięcia sieciowego powoduje odwrócenie zarówno prądu w tworniku, jak i 

kierunku strumienia, a silnik uruchamia się normalnie i kontynuuje obracać się w tym samym kierunku. 

Inaczej jest w przypadku silnika indukcyjnego zasilanego z jednofazowego źródła prądu przemiennego. 

Podczas uruchamiania nie ma momentu obrotowego netto (lub bardziej poprawnie zrównoważonych 

przeciwnych momentów obrotowych) działającego na jego nieruchomych przewodach wirnika. Jednak 

po ręcznym skręceniu lub obróceniu wału wirujący strumień wytwarzany przez prądy stojana przecina 

teraz poruszające się przewodniki wirnika, wytwarza w nich napięcie poprzez indukcję i generuje prąd 

w wirniku, który podąża za wirującym strumieniem wirnika. stojan. Jak rozwiązujesz ten problem? Jeśli 

wprowadzisz drugie uzwojenie, które jest fizycznie prostopadłe do uzwojenia głównego stojana, 

indukujesz prąd wirnika poza fazą z prądem wirnika głównego, który jest wystarczający do 

uruchomienia silnika. Ten projekt silnika indukcyjnego z rozdzieloną fazą - lub pewna jego odmiana - 

jest tym, z którym najprawdopodobniej spotkasz się w typowych mniejszych silnikach, które zasilają 

wentylatory, pompy, silniki warsztatowe itp. Aby zmaksymalizować różnicę faz elektrycznych między 

dwoma uzwojeniami, rezystancja uzwojenia początkowego jest znacznie wyższe, a jego indukcja jest 

znacznie niższa niż uzwojenia roboczego. Aby zminimalizować nadmierne rozpraszanie mocy i możliwy 

wzrost temperatury po uruchomieniu silnika, zamontowany na wale wyłącznik odśrodkowy jest 

połączony szeregowo z uzwojeniem rozruchowym, które otwiera się przy około trzech czwartych 

prędkości synchronicznej. Rysunek 6-7 wygląda jak przedstawienie silnika bocznikowego: 

charakterystyka prędkości mniejszego silnika indukcyjnego z rozdzieloną fazą wygląda jak w przypadku 

silników bocznikowych prądu stałego, ale ich moment rozruchowy jest znacznie większy. 

Najpopularniejszym silnikiem indukcyjnym z rozdzieloną fazą jest taki, który wykorzystuje rozruch 

kondensatorowy. 

Kondensator automatycznie zapewnia większą elektryczną różnicę faz niż uzwojenia indukcyjne. Ta 

większa różnica faz - prawie 90 stopni elektrycznych - daje również silnikom indukcyjnym z fazą 

rozdzieloną rozruchu kondensatora znacznie wyższy moment rozruchowy (powszechny jest trzy do 

pięciu razy znamionowy moment obrotowy). Zasada została odkryta dość wcześnie przez Charlesa 

Steinmetza i innych, ale technologia kondensatorów musiała nadrobić zaległości, zanim mogła zostać 

szeroko wprowadzona w silnikach produkcyjnych. Warianty konstrukcyjne rozruchu kondensatora 

obejmują dwa typy: oddzielne kondensatory rozruchowe i robocze; i stały kondensator bez wyłącznika 

odśrodkowego. Podejście z dwoma kondensatorami zapewnia to, co najlepsze zarówno w świecie 



startowym, jak i działającym; typ stałego kondensatora zapewnia doskonałą kontrolę prędkości 

podczas pracy kosztem niższego momentu rozruchowego. Inna popularna konstrukcja silnika 

indukcyjnego z rozdzieloną fazą, zwana biegunem zacienionym, ma zastosowanie głównie do 

mniejszych silników; jest bardziej prawdopodobne, że znajdziesz go w budziku elektrycznym niż w 

samochodzie elektrycznym, więc pominiemy go tutaj. 

Silniki indukcyjne wielofazowe AC 

Polifaza oznacza więcej niż jedną fazę. AC jest dominującym trybem rozdziału energii elektrycznej. 

Jednofazowe napięcie 208 V do przewodu neutralnego z trójfazowego transformatora na słupie to 

najbardziej rozpowszechniona forma występująca w domu i biurze. Napięcie fazowe pochodzące z 

bieguna wynosi 240 V. Są one szeroko dostępne w prawie każdym mieście w uprzemysłowionym 

świecie. Jeśli jedna faza jest dobra, to trzy fazy są lepsze, prawda? Cóż, zwykle. Stacjonarne trójfazowe 

elektryczne silniki indukcyjne są z natury samoczynnie uruchamiające się i wysoce wydajne, a energia 

elektryczna jest łatwo dostępna. Trójfazowy prąd przemienny podłączony do uzwojenia stojana 

trójfazowego silnika indukcyjnego prądu przemiennego wytwarza prądy, które mają tę samą 

amplitudę, ale są przesunięte w fazie o 120 stopni. Podobnie jak w przypadku silnika prądu stałego, 

moc i moment obrotowy są również funkcją prądu w silniku indukcyjnym. Ponieważ prąd jest równy 

napięciu podzielonemu przez reaktancję silnika, przy dowolnym napięciu prąd jest funkcją stojana, 

wirnika i reaktancji magnesujących, które zmieniają się w funkcji częstotliwości. Charakterystyczny 

wykres momentu obrotowego do poślizgu silnika indukcyjnego,  zapewnia wgląd w działanie silnika 

indukcyjnego. Jeśli silnik indukcyjny jest uruchamiany bez obciążenia, szybko osiąga prędkość, która 

może być tylko ułamek 1% niższa niż jego prędkość synchroniczna. Po przyłożeniu obciążenia prędkość 

spada, zwiększając w ten sposób poślizg; generowany jest zwiększony moment obrotowy, aby sprostać 

obciążeniu do obszaru momentu pełnego obciążenia i daleko poza nim, aż do maksymalnego punktu 

momentu obrotowego (typowy jest maksymalny moment obrotowy 350 procent momentu 

znamionowego). Prędkość i moment obrotowy są stosunkowo łatwe w obsłudze i określaniu w silniku 

indukcyjnym. Podobnie jak w przypadku hamowania wstecznego i regeneracyjnego. Jeśli odwrócisz 

kolejność faz zasilania stojana (to znaczy odwrócisz jedno z uzwojeń), obracające się pole magnetyczne 

stojana zostanie odwrócone, a silnik wytworzy ujemny moment obrotowy i przejdzie do działania 

generatora, szybko zatrzymując silnik i odwrócenie kierunku. Hamowanie regeneracyjne - 

pompowanie mocy z powrotem do źródła - jest łatwo realizowane za pomocą silników indukcyjnych. 

Stosowane hamowanie regeneracyjne powoduje hamowanie (przesuwa punkt pracy silnika 

indukcyjnego w stanie ustalonym w dół po krzywej poślizgu momentu obrotowego) i generuje moc 

(działa natychmiastowo z ujemnym poślizgiem w obszarze generatora, dostarczając moc z powrotem 

do źródła). 

Silniki indukcyjne z wirnikiem nawijanym 

Możesz również napotkać silnik indukcyjny z uzwojonym wirnikiem w swoim zadaniu dotyczącym 

źródła zasilania EV. Uzwojenia wirnika są wyprowadzane przez pierścienie ślizgowe - pierścienie 

przewodzące na wale wirnika - przez szczotki (analogicznie do konstrukcji silnika prądu stałego) na 

zewnętrzny opór szeregowo z każdym uzwojeniem. Różnica polega na tym, że pierścienie ślizgowe są 

ciągłe bez szczelin komutatora. Zaletą silnika indukcyjnego z uzwojonym wirnikiem w porównaniu z 

silnikiem indukcyjnym klatkowym jest to, że kontrola rezystancji może być używana do zmiany 

zarówno prędkości silnika, jak i jego charakterystyki momentu. Zwiększenie rezystancji powoduje, że 

maksymalny moment obrotowy rozwija się przy coraz wyższych wartościach. Po drodze nawijany 

wirnik ma lepszą charakterystykę rozruchu i bardziej elastyczną kontrolę prędkości. To, z czego 

rezygnujesz, to wydajność przy zwiększonej złożoności i kosztach. 



Dzisiejsze najlepsze rozwiązanie silnika elektrycznego 

Różne typy silników w ich licznych odmianach dają prawie nieograniczony wachlarz sztuczek pod 

względem rozwiązań, ale musisz zdecydować, którego użyć. Jeśli ktoś Ci powie, że jest tylko jedno 

rozwiązanie silnikowe dla danej aplikacji, zapytaj inną osobę. Ich niezbyt zaskakująca i odmienna 

odpowiedź powinna przekonać, że nie ma czarno-białych rozwiązań motorycznych - tylko odcienie 

szarości. Prawdopodobnie możesz znaleźć trzy lub cztery dobre silniki na każdą potrzebę i powinieneś 

poszukać i zadać pytania, które odkrywają te alternatywne rozwiązania. Na dowolnej liście rozwiązań 

silnikowych możesz wybrać silnik o najniższej cenie, ponieważ jest to twoje najważniejsze kryterium . 

Inna osoba może wybrać silnik o najmniejszej wadze. Jeszcze inny może wybrać silnik z najlepszym 

momentem rozruchowym. Hamowanie regeneracyjne może być najważniejsze dla innej osoby i tak 

dalej. Pamiętaj tylko o odcieniach szarości. Podążając za tym tematem, zalecane tutaj rozwiązanie nie 

jest rozwiązaniem, jest to po prostu rozwiązanie, które w tym przypadku zadziałało najlepiej. Jednak w 

przypadku konwersji ekonomicznych, uzwojenie serii DC zostało uznane za najlepsze podejście. Inne 

silniki są coraz trudniejsze do znalezienia i nie każdy kontroler na rynku może sterować silnikiem. Jeśli 

chodzi o wydajność i hamowanie regeneracyjne (co daje około 25% zasięgu w ruchu miejskim), 

najlepszym rozwiązaniem są silniki prądu przemiennego. 

Silniki serii DC są obecnie najlepszym rozwiązaniem 

Szeregowe silniki prądu stałego są dostępne z wielu źródeł, działają dobrze, sterowniki są łatwo 

dostępne, adaptery do różnych pojazdów są łatwe do wykonania lub zakupu, a cena jest odpowiednia. 

Szeregowy silnik prądu stałego może nie być najlepszym lub nawet najlepszym obecnie rozwiązaniem, 

ale większość konwerterów EV nie będzie miała dziś problemów z wdrożeniem. Nie czytaj nic w liściach 

herbaty o wyglądzie silników WarP .Są tylko jednym z wielu producentów silników , a zalecany silnik 

jest tylko jednym z wielu produkowanych przez nich silników. 

Dzisiejszy zwycięzca: WarP Motors 

Nowy silnik WarP ImPulse 9, jest zasadniczo podobny do seryjnego silnika uzwojeniowego WarP 9, 

tylko krótszy. Ma taką samą długość jak 8-calowy silnik WarP, ale ma wyższą moc i wydajność. Ten 

silnik ma „krótką” obudowę wału ogonowego ze skrzyni biegów Chevrolet Turbo 400 zamontowanej 

na dzwonie po stronie napędu. Wał po stronie napędu nie jest typowy jednokluczowy typ 1,125 ", ale 

raczej potężny, 32-zębowy wielowypust ewolwentowy 1,370", który jest identyczny z wielowypustem 

wału ogonowego przekładni Turbo 400. Innymi słowy, ten silnik został zaprojektowany w celu 

zastąpienia przekładni i bezpośredniego połączenia do wału napędowego! 

Advance FBI-4001 

Inna opcja, Advance FBI-4001,  została zaprojektowana do napędzania pojazdów elektrycznych. Jedną 

z jego wielkich zalet, których nie należy lekceważyć, jest to, że można je kupić od renomowanego 

sprzedawcy. Używany rozrusznik samolotu na prąd stały z uzwojeniem złożonym za 200 dolarów może 

brzmieć świetnie, ale zasilanie pojazdów elektrycznych nigdy nie miało być jego prawdziwą misją w 

życiu, a jak duże zastosowanie już widziało? Wraz z FBI-4001 otrzymujesz silnik, który możesz zwrócić, 

jeśli nie działa. W renomowanym dostawcy masz do kogo zwrócić się po odpowiedzi na pytania, dane 

techniczne i nie tylko. Sprzedawca z nadwyżek rzadko jest w stanie zaoferować taką możliwość. 

Podczas poszukiwań do tego wydania książki zauważyłem, że pojazd elektryczny o nazwie Tango firmy 

Commuter Cars Corporation korzystał z FBI-4001. Kolejną zaletą zakupu nowego silnika od 

renomowanego sprzedawcy jest posiadanie krzywych i danych potrzebnych do optymalizacji konwersji 

pojazdów elektrycznych. Są lepsze rozwiązania. Ale hamowanie regeneracyjne nie było ważne dla 

konwersji, i był już dostępny odpowiedni kontroler. Chcieliśmy uzyskać dobre osiągi na średnich 



drogach w dobrej cenie, a także produkt, z którego mógłby skorzystać każdy potencjalny konwerter 

EV, który przeczytałby tę książkę i zaczął działać za pierwszym razem. Ten silnik zapewnia wszystko, a 

nawet więcej. 

Najlepsze rozwiązanie silnika elektrycznego jutra 

Chociaż silnik DC serii jest bez wątpienia najlepszy dla dzisiejszych, po raz pierwszy konwerterów EV, 

nastawienie tego rozdziału na silniki indukcyjne AC nie było przypadkowe. Udoskonalenia w technologii 

półprzewodnikowych sterowników prądu przemiennego wyraźnie stawiają silniki prądu przemiennego 

na szybkiej drodze do konwersji pojazdów elektrycznych w przyszłości. Silniki prądu przemiennego są 

z natury bardziej wydajne, bardziej wytrzymałe i tańsze niż ich odpowiedniki na prąd stały; Powód, dla 

którego nie są one obecnie w szerszym użyciu, ma związek z kontrolerami. Idealny napęd elektryczny 

na jutro ma: 

• Niską wagę 

• Opływowy design 

• Prosty układ napędowy (jedna lub dwie prędkości) 

• DC, aby rozpocząć 

• AC do pracy z prędkością powyżej 30 mil na godzinę 

• Komponenty wysokiej częstotliwości (400 Hz) 

• Silnik prądu stałego o napięciu 96 woltów 

• Trójfazowy silnik prądu przemiennego o napięciu 400 woltów 

• Dopasowanie impedancji kontrolera i silnika 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym elementom. 

DC i AC współpracują ze sobą 

Szeregowy silnik prądu stałego zapewnia najlepszy moment rozruchowy, a silnik indukcyjny prądu 

przemiennego jest najbardziej wydajny przy prędkości. Używając ich razem z pewnym mechanizmem 

do przełączania się w przód iw tył (na przykład przy prędkości około 30 mil na godzinę na poziomie z 

kickdownem na wzniesieniach), uzyskujesz to, co najlepsze z obu światów. Tylko około 96 woltów jest 

potrzebne, aby uruchomić silnik prądu stałego w przeciętnym pojeździe elektrycznym dojeżdżającym 

do pracy. Kiedy silnik AC przejmuje kontrolę, możesz dodać resztę akumulatora w celu zasilania go - 

120, 144, 192 woltów lub cokolwiek innego. Darwin podkreślił: „Wybierz dobry materiał rdzenia 

zawierający niewielką ilość niklu, aby osiągnąć 96-procentową wydajność i pamiętaj, że rozmiar i waga 

maleją wraz ze wzrostem częstotliwości”. 

Strojenie 

Systemy elektryczne i mechaniczne zapewniają lepszą wydajność, gdy są wyważone i dostrojone. 

Mechanicy samochodów wyścigowych ustawiają swoje samochody dla przeciętnego przypadku, a 

następnie dostrajają i dostosowują je, aby uzyskać maksymalne osiągi. Czy powinieneś zrobić coś mniej 

ze swoim EV? Dopasuj impedancję silnika do kontrolera, aby uzyskać maksymalne przeniesienie mocy, 

a resztę wykonuj grzebieniem o drobnych zębach. 

Nie komplikuj 



Jaki jest najprostszy kontroler, który może zaimplementować to podejście? Czy potrzebujesz nawet 

projektów półprzewodnikowych? Z iloma bateriami możesz sobie poradzić? Jakie są najmniejsze silniki, 

których możesz użyć? Czy możesz zrobić coś innowacyjnego z ich rozmieszczeniem? Jak możesz 

uprościć układ napędowy? Czy możesz zrobić coś lepszego z oponami? Masz pomysł. 

Wniosek 

Obecnie najbardziej ekonomiczną (i rzeczywiście powszechną) opcją dla pojazdów elektrycznych jest 

seryjna technologia DC. Jest jednak prawdopodobne, że wszystkie komutowane silniki zostaną 

wycofane w ciągu następnej dekady lub dwóch, ponieważ funkcjonalność komutatora można zastąpić 

sprytną elektroniką (która z każdym dniem staje się coraz tańsza) o zwiększonej niezawodności i 

wydajności. Obecnie indukcja prądu przemiennego i bezszczotkowy prąd stały z magnesami trwałymi 

są najlepszymi dostępnymi technologiami, o sprawności do 98 procent, cichej pracy i prawie nigdy nie 

wymagającej żadnej obsługi. Każdy z nich ma różne zalety i wady. Ciekawie będzie zobaczyć, który z 

nich stanie się nowym standardem w nadchodzących latach. 

 



Sterownik 

Sterownik to kolejny filar każdego pojazdu elektrycznego. Gdyby jeden obszar mógł wziąć kredyt za 

ponowne zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, Sterownik byłby tym. Możesz kupić sterownik, 

podłączyć go i być gotowym do pracy w mgnieniu oka - o czym wcześniejsi entuzjaści samochodów 

elektrycznych mogli tylko pomarzyć. W przyszłości będzie tylko dalsze zmniejszenie rozmiarów i 

poprawa wydajności elektroniki sterującej silnikiem. Chociaż silnik może skorzystać tylko z niewielkich 

ulepszeń wynikających ze zmian technologicznych, przyszłe silniki mogą zostać rozmieszczone i 

umieszczone w samych kołach. Twoja decyzja co do sterownik wynika logicznie z początkowego 

wyboru konwersji pojazdu elektrycznego: palacz opon, ulotka dalekiego zasięgu lub osoba 

dojeżdżająca do pracy po mieście. Ale w przeciwieństwie do wielu opcji z silnikami elektrycznymi, twoje 

wybory Sterownik są raczej proste i są podyktowane używanym silnikiem elektrycznym, chęcią 

zrobienia lub zakupu oraz wielkości portfela lub torebki. W tym rozdziale dowiesz się, jakie są różne 

typy Sterowników, jak działają oraz jakie są ich zalety i wady. W takim razie napotkasz dziś najlepszy 

typ Sterownik do wyboru do konwersji pojazdu elektryczne  oraz sterownik silnika elektrycznego, który 

prawdopodobnie zobaczysz w przyszłości o wiele więcej. 

Przegląd sterownik 

Możesz się teraz zrelaksować. Przydatne, ale w dużej mierze teoretyczne równania z poprzedniej części 

są za tobą. Sterowniki mogą generować jeszcze więcej równań, ale zachowamy je dla inżynierów, 

którzy je tworzą. Celem jest przedstawienie ci krótkiego tła sterownika i przedstawię Ci działający 

sterownik Twojego pojazdu elektrycznego przy minimalnym zamieszaniu. Sterownik to w zasadzie 

mózg lub komputer samochodu elektrycznego. Ten komputer „steruje” lub zarządza wydajnością 

silnika elektrycznego. Sterownik integruje prędkości silnika i oczekiwany zakres / prędkość 

akumulatora poprzez gęstość energii. Koordynacja między sterownikiem a silnikiem może pomóc 

samochodowi przyspieszyć od 0 do 60 w 6 do 7 sekund (lub mniej), które mogą określić zasięg 

samochodu i maksymalną prędkość. Sterownik steruje zarówno ręcznymi, jak i automatycznymi 

układami napędowymi do uruchamiania i zatrzymywania, jazdy do przodu lub do tyłu, regulowania 

prędkości, regulowania lub ograniczania momentu obrotowego oraz ochrony przed przeciążeniami i 

usterkami. Gotowe źródła wymienione w rozdziale 12 to naprawdę jedyny sposób na włączenie 

Sterownik do pojazdu elektrycznego. Podczas gdy ręcznie robiony sterownik oparty na przełączniku 

jest OK, bezpieczeństwo to podstawa. Mając na uwadze, że ręcznie robiony sterownik z przełącznikiem 

nie ma żadnych blokad ani funkcji ograniczających. Dla tych, którzy nie wiedzą, ponowne ograniczenie 

technologii wewnątrz sterownika, która reguluje najwyższą prędkość, jaką pojazd będzie mógł jechać. 

Działa to zasadniczo jako ogranicznik obrotów. Ponadto rezystory marnują energię. Sterownik 

renomowanej firmy, który może zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, to priorytet numer jeden. 

Sterownik odpowiednio dobrany do silnika da mu odpowiednie napięcie. Waga magnesów silnika i 

rozmiar jego szczotek determinują moc i moment obrotowy. Możesz kupić niezawodny Sterownik z 

wielu źródeł w dobrej cenie.  

Przegląd Sterowników 

Regulator prędkości silnika wykorzystuje mikroprocesor do sterowania przedwzmacniaczem, a 

następnie wzmacniaczem stopnia mocy, który kontroluje przepływ energii z akumulatora do silnika, z 

różnymi czujnikami sprzężenia zwrotnego do monitorowania pracy systemu. Czerwone strzałki 

oznaczają wyjścia z modulacją szerokości impulsu, zielone - czujniki sprzężenia zwrotnego. 

Przełącznik Sterownika 



Przełącznik Sterownika  są najstarszym typem. Są używane w pojazdach elektrycznych od ponad 100 

lat i nadal jest w użyciu wiele z nich. Zasadniczo jest to zestaw dużych przełączników, które łączą 

akumulatory i silnik (i) w różnych kombinacjach szeregowych / równoległych, aby uzyskać dyskretne 

prędkości. Na przykład cztery akumulatory 12 V można podłączyć do 12 V, 24 V lub 48 V, aby zapewnić 

niskie, średnie i szybkie prędkości silnika. Sterowniki przełączników są tanie, proste i wydajne. Ich 

główne wady to stopniowa regulacja prędkości i minimalny zestaw funkcji. Zwykle nie kupujesz takiego 

Sterownik; zamiast tego kupujesz standardowe części i podłączasz je samodzielnie zgodnie z 

podstawowym schematem elektrycznym (jak elektryk okablowuje nowy pokój w domu). 

Sterownik półprzewodnikowy 

Najbardziej rozpowszechniony jest silnik szczotkowy DC ze sterownikiem półprzewodnikowym. 

Sterowniki te są używane od dziesięcioleci we wszystkich typach pojazdów elektrycznych i są 

powszechnie dostępne od ręki. Zasadniczo używają przełączników półprzewodnikowych (SCR, 

tranzystor, MOSFET, IGBT itp.) Do wymiany przełączników mechanicznych w sterowniku  przełącznika. 

MOSFET oznacza tranzystor polowy z półprzewodnikiem metalowo-tlenkowym. Są one bardziej 

powszechne w sterownikach niskiego napięcia, ponieważ tranzystory MOSFET o niskim napięciu mają 

zwykle bardzo niską rezystancję (a tym samym utratę mocy). Sterowniki MOSFET są bardzo wydajne 

przy niskich poziomach mocy, ponieważ utrata mocy w tranzystorze MOSFET jest proporcjonalna do 

kwadratu prądu. Ich opór również rośnie wraz z nagrzewaniem, więc gdy są używane równolegle, mają 

tendencję do automatycznego równoważenia obciążenia. IGBT oznacza tranzystor bipolarny z 

izolowaną bramką i przypomina nieco hybrydę między tranzystorami bipolarnymi a tranzystorami 

polowymi. Tranzystory IGBT charakteryzują się stałym spadkiem napięcia, co czyni je bardziej 

wydajnymi niż tranzystory MOSFET przy wysokich poziomach mocy, chociaż często są mniej wydajne 

w zastosowaniach o małej mocy. Jedną z wad tranzystorów IGBT jest to, że podobnie jak wszystkie 

tranzystory bipolarne są one podatne na niekontrolowane temperatury i zaburzenia równowagi, gdy 

są używane równolegle. Jako takie sterowniki IGBT wymagają dobrych systemów chłodzenia 

(chłodzenie cieczą jest powszechne) i / lub dopasowanych tranzystorów, aby uniknąć nierównowagi. 

Sterowniki elektroniczne 

Elektroniczne przełączniki można włączać / wyłączać znacznie szybciej i nie zużywają się. Sterownik 

włącza / wyłącza je tak szybko (tysiące razy na sekundę), że silnik otrzymuje średni prąd zamiast 

wartości szczytowej lub zerowej. Nazywa się to modulacją szerokości impulsu (PWM). Sterowniky 

PWM są niedrogie, łatwo dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i zapewniają płynną, bezstopniową 

kontrolę silnika. 

Sterownik AC 

Silnik prądu przemiennego z falownikiem półprzewodnikowym to najbardziej wyrafinowany typ. Są 

używane w wysokiej klasy pojazdach elektrycznych, w których osiągnięcie celów wydajnościowych jest 

ważniejsze niż koszt. Silnik indukcyjny prądu przemiennego lub silnik prądu przemiennego z 

magnesami trwałymi (często nazywany „bezszczotkowym silnikiem prądu stałego”) jest napędzany 

przez falownik, który przekształca napięcie stałe akumulatora na zmienne napięcie o zmiennej 

częstotliwości 3-fazowej AC. Nowe samochody sportowe EV i ostatnia firma motoryzacyjna 

wyprodukowały pojazdy elektryczne, wszystkie używały układu napędowego AC. Podobnie jak 

nowoczesne ICE, te sterowniki AC są bardzo złożone i drogie, ale oferują najbardziej zaawansowane 

funkcje (takie jak tempomat i hamowanie regeneracyjne) i zapewniają najlepszy ogólny zasięg. 

Wybór Sterownika 



Wysoka niezawodność, wysoka wydajność i minimalny koszt to kluczowe kompromisy, które wpływają 

na wybór sterownika EV. ”Możesz wybrać jeden, a może dwa, ale nie możesz mieć wszystkich trzech. 

Przykłady: 

• Wysoka niezawodność, wysoka wydajność - oznacza wysokie koszty (Sterownik Cafe Electric Zilla, 

nieznane awarie, 300v 2000a, 3500 USD) 

• Wysoka wydajność, minimalny koszt - oznacza niską niezawodność (przebudowany Sterownik Curtis 

firmy Logicsytems, wysoka awaryjność, 156v 1000a, 1500 USD) 

• Wysoka niezawodność, niski koszt - oznacza niską wydajność (używany Sterownik SCR GE EV-1, 30 

lat i nadal działa, 72v 400a, 1000 USD) 

Jeśli prowadziłeś EV, przekonałeś się, że większość sterowników elektronicznych nie naśladuje reakcji 

pedału przyspieszenia normalnego pojazdu ICE! Jest to niepożądane! Reakcja przepustnicy większości 

ICE jest nieprzewidywalna i bardzo nierówna. Niektóre samochody wyskakują do przodu przy 

najmniejszym dotknięciu; inne delikatnie skradają się do przodu. Gdy pedał jest dalej wciskany, stopień 

wzrostu prędkości przy danym ruchu pedału znacznie się różni. W niektórych samochodach nie ma 

prawie żadnej różnicy między w pełni otwartą a połowiczną przepustnicą; na innych jest to różnica 

między 30 a 120 mph. Zawsze występuje zauważalne opóźnienie. Nie wyjeżdża, a zwolnienie pedału 

powoduje różne ilości hamowania silnikiem. Ludzie po prostu przyzwyczajają się do tych ogromnych 

różnic. Reakcja przepustnicy Sterowników EV jest zupełnie inna. Jest całkowicie przewidywalny, 

powtarzalny i natychmiastowy. Większość ludzi musi go ponownie nauczyć, ale uważa, że jest lepszy 

niż ICE. Sterownik silnika normalnie steruje prądem i napięciem silnika, od 0 do maksimum, jako 

bezpośrednia funkcja położenia przepustnicy, od 0 do maksimum (tj. Połowa gazu oznacza połowę 

napięcia i połowę prądu). Silniki elektryczne nie muszą pracować na biegu jałowym, więc zwolnienie 

pedału oznacza wyłączenie silnika (brak pełzania). Naciśnięcie pedału do określonego punktu 

powoduje ustawienie określonego napięcia silnika, co oznacza określoną prędkość. Mocne naciśnięcie 

zapewnia stałą szybkość przyspieszania (ponieważ Sterownik jest w ograniczeniu prądu; stały prąd = 

stały moment obrotowy). Zwolnij pedał i po prostu wybiegnie (chyba że masz hamowanie 

regeneracyjne, w takim przypadku możesz skonfigurować, co robi). 

Sterownik silnika prądu stałego - lekcja przełącznika Jonesa 

Najłatwiejszym sposobem zmiany napięcia prądu stałego dostarczanego do silnika prądu stałego jest 

podzielenie jego stałej, niezmiennej składowej prądu stałego na mniejsze części. Średnia liczba lub 

rozmiar tych kawałków będzie wypadkowym napięciem stałym, które silnik „myśli” otrzymuje. Wartość 

napięcia dostarczanego do silnika  

 

To równanie pokazuje, że napięcie dostarczane do silnika jest proporcjonalne do czasu trwania impulsu 

w stosunku do całkowitej długości okresu. Ponieważ toff >> ton, średnie napięcie (V), które otrzymuje 

silnik, jest równe tylko małej wartości. Ale później  ton >> toff a Vm to znacznie większa wartość - prawie 

równe Vb- dla napięcia akumulatora. Jeśli zmienisz ton, trzymając T (całkowity okres) na stałym 

poziomie, masz zasadę modulacji szerokości impulsu lub PWM. (Jeśli zmienisz T, utrzymując t na stałym 

poziomie, masz modulację częstotliwości). Dla stałego współczynnika można zdefiniować cykl pracy K 

(skrajnie prawy lub równanie powyżej). PWM, czyli sterowanie przerywaczem, jak to się zwyczajowo 

nazywa, umożliwia łatwe sterowanie silnikiem prądu stałego przez elektroniczne przerywanie napięcia. 

Najwcześniejsze półprzewodnikowe sterowniki czoperów silników prądu stałego wykorzystywały 



układy SCR. Były one technicznie prymitywne w porównaniu z dzisiejszymi sterownikami 

półprzewodnikowymi, ale zazwyczaj oferowały większą wydajność, szybszą reakcję, mniejszą 

konserwację, mniejszy rozmiar i niższy koszt niż zestawy silnikowo-prądnicowe lub rozwiązania z 

rurami gazowymi, które zastępowały. Obwód choppera Jonesa, zaadaptowany z wczesnej instrukcji GE 

SCR, jest jedną z najprostszych odmian. Wcześniej podobne obwody PWM były również budowane w 

stylu beztransformatorowym przy użyciu tranzystorów. Chopper Jones jest łatwy do obejrzenia i 

analizy, a jego podstawowe lekcje dotyczą wszystkich Sterowników PWM. Można to postrzegać jako: 

• SCR (SCRj) sterowany przez obwód komutujący (SCR i obwód wyzwalający 2), który steruje czasem t 

/ toff i obwód wyzwalający (obwód wyzwalający 1), który steruje okresem T lub częstotliwością. 

• Dioda D2 podłączona do zacisków szeregowego silnika prądu stałego - zwykle nazywana diodą 

swobodną - spełnia dwie ważne funkcje w tym i innych obwodach, w których wyjście impulsowe jest 

indukcyjne. 

• „Wygładza” prąd silnika Im i umożliwia mu dalszy przepływ, gdy SCR1 nie przewodzi   i zapobiega 

skokom wysokiego napięcia generowanym przez prąd indukcyjny, które mogłyby potencjalnie 

uszkodzić tranzystory pojawiające się na silniku, gdy SCRj jest wyłączony. 

• Dioda D1 zapobiega oscylacjom kombinacji Ll-Cl. Oprócz tyrystorów i diod, kluczowymi elementami 

obwodu są autotransformator z centralnym zaczepem (oba uzwojenia mają taką samą liczbę zwojów, 

indukcyjność itp.), Którego indukcyjność jest po prostu oznaczona jako L (na rysunku 7-1 kondensator 

oznaczony jako Q, oraz połączony silnik szeregowy i zewnętrzną indukcyjność oznaczone jako Lm 

Częstotliwość przerywacza jest kontrolowana przez kombinację R1-C1 (gdzie Rj jest sumą stałych i 

zmiennych rezystorów w tej gałęzi obwodu) w obwodzie wyzwalania 1. W tym przypadku, tranzystor 

jednozłączowy stanowi serce oscylatora relaksacyjnego, którego okres jest kontrolowany przez stałą 

czasową RC, tak że 

f = 1 / (R1C1) 

gdzie R to rezystancja w omach, a C to pojemność w faradach. Dla częstotliwości przerywania 2 kHz 

można wybrać Cj = 0,1 pF,  

R, = 1 / (2 X 103 X 0,1 X 10-6) = 5 X 103 = 5 kiloomów  

Częstotliwość kluczowania w nowoczesnym sterowniku pochodzi z kryształu, a nie oscylatora RC. 

Stabilność przy zmieniającym się obciążeniu i warunkach środowiskowych staje się coraz bardziej 

krytyczna wraz ze wzrostem poziomów mocy. Ten podstawowy przykład służy po prostu do celów 

demonstracyjnych. 

Z punktu widzenia projektowania, ważnymi elementami obwodu są 

• Napięcie akumulatora Vb 

• Maksymalny prąd silnika Im do komutacji  

• Czas wyłączenia SCRX 

• Napięcie znamionowe SCR1 

• Wartości Cv Ll 

• Wartość L minimalizująca tętnienie prądu w tworniku silnika AIm. 



Motorola nadal ma ten produkt, który jest teraz wytwarzany przez ON Semiconductor 

(www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33033-F.PDF). 

To są podstawy. Masz wysoce modułowe, bardzo doskonałe rozwiązanie w stosunku do śmigłowca 

Jones i nawet nie oddychasz ciężko. W miarę wprowadzania nowszych komponentów można z nich 

korzystać, po prostu podłączając je do napędu lub stopni mocy. Możesz łatwo zmienić częstotliwość, a 

nawet obwód sterowania prędkością silnika, jeśli bardziej odpowiada Twoim celom. Jeśli chodzi o 

opcje, na rysunku 7-2 znajdują się dwie dodatkowe skrzynki z obwodami: 

• Kontrola ograniczenia prądu 

• Kontrola obrotów na minutę 

Kontrola ograniczenia prądu monitoruje prąd twornika silnika lm i przesyła sygnał z powrotem do 

wejścia polecenia wyłączenia w układzie PWM, jeśli przekroczy on wstępnie ustawiony poziom. Obwód 

choppera Jonesa był popularnym wczesnym sterownikiem pojazdu elektrycznego, mimo że był to 

niekompletny obwód. 

Podobnie jak równoważne obwody swojego rocznika, był niedrogi i łatwy do wykonania (ze 

stosunkowo niewielką liczbą elementów). Jednak wady prawie przewyższają kupowanie gotowych 

Sterowników. Są stosunkowo mało wyszukani. Chopper Jonesa jest nawet potencjalnie niebezpieczny 

dla twojego seryjnego silnika prądu stałego, ponieważ nie ma funkcji wykrywania przetężenia ani 

funkcji ograniczających; innymi słowy, nie ma mechanizmu regresu ani wyłączania, jeśli jeden lub oba 

SCR mają problemy z komutacją lub inne dyskretne komponenty w obwodzie ulegają awarii lub 

odchodzą od tolerancji wraz z temperaturą i wiekiem. Przejdźmy teraz do bardziej nowoczesnych 

rozwiązań i zajmijmy się domniemanym pytaniem, co można zrobić, aby poprawić wydajność obwodu 

PWM. Innymi słowy, czy możesz zbudować własny sterownik? Absolutnie. Ale zwykły sterownik 

pozwala szybko rozpocząć pracę, a konwersję pojazdu elektrycznego w drogę bez najmniejszego 

zamieszania. Dlatego też znajdziesz wiele profesjonalnych sklepów konwersji, które również z nich 

korzystają. 

Gotowy do użycia sterownik silnika prądu stałego Curtis PWM 

Możesz dziś zrobić coś, o czym konwerterzy EV sprzed dziesięciu lat mogły tylko pomarzyć - weź telefon 

i zamów sobie zupełnie nowy sterownik silnika prądu stałego z dowolnego z wielu źródeł. Możesz mieć 

go w swoich rękach kilka dni później, zamontować, podłączyć do niego przewody elektryczne i 

sterowanie przepustnicą swojego pojazdu elektrycznego i być gotowym do pracy z praktycznie 99% 

szansą, że wszystko zadziała za pierwszym razem. 

Podobnie jak silniki serii DC, dzisiejsze sterowniki DC są łatwo dostępne z wielu źródeł, działają 

świetnie, większość z nich należy do odmiany PWM, można je łatwo zainstalować w różnych pojazdach, 

a cena jest odpowiednia. Nowoczesny, z półki Sterownik silnika DC z PWM nie jest najlepszym 

rozwiązaniem, ale jest bardzo zbliżony do najlepszego obecnego rozwiązania. Co ważniejsze, jest to 

taki, który większość konwerterów EV nie będzie miała dziś problemu z wdrożeniem. Po dokonaniu 

pierwszego nawrócenia stań się uznanym geniuszem w swoim sąsiedztwie; kiedy już wiesz, co 

naprawdę lubisz, a czego nie, możesz stać się fantazyjny i egzotyczny. Zalecany tutaj Sterownik DCPWM 

pochodzi od Curtis PMC, oddziału Curtis Instruments, Inc. z Mt. Kisco, Nowy Jork. Podobnie jak w 

przypadku silników, nie czytaj tutaj nic z jego wyglądu. Curtis jest tylko jednym z wielu producentów 

sterowników z listy w rozdziale 12, a zalecany model Sterownik to tylko jeden z wielu, które produkują. 

Sterownik silnika prądu stałego Curtis PMC model 1221B-7401,  jest już bardzo dobrze znany. Jego 

funkcje obejmują: 



* Sterownik typu PWM 

* Technologia oparta na MOSFET 

* Pracuje ze stałą częstotliwością przełączania 15 kHz 

* Wymaga użycia zewnętrznego 5-kiloomowego potencjometru przepustnicy 

* Automatyczne ograniczenie prądu silnika 

* Ograniczenie termiczne przy 75 do 95 stopni Celsjusza 

* Wysoka blokada pedału (zapobiega przypadkowemu uruchomieniu przy pełnym otwarciu 

przepustnicy) 

* Hamowanie wtyczkowe przerywane 

* Zabezpieczenie przed przepięciem i pod napięciem 

* Dostępne dla użytkownika regulacje ograniczenia prądu silnika, ograniczenia prądu hamowania 

wtyczką i przyspieszenia 

* W wodoodpornej obudowie radiatora 

Sterownik jest również dobrze dopasowany pod względem charakterystyk do silnika DC z serii Advance 

FBI4001, szczególnie w obszarze impedancji (czytasz o znaczeniu tego dla szczytowego przenoszenia 

mocy). Jeśli charakterystyka Sterownik Curtis PMC DC brzmi znajomo, to dlatego, że wykorzystuje 

technologię PWM IC, o której czytałeś w tym rozdziale, i zapewnia wszystkie te korzyści dzięki 

dodatkowym funkcjom w wytrzymałym, wstępnie zmontowanym pakiecie gwarantującym pracę. za 

dobrą cenę. Te same komentarze renomowanych dostawców z rozdziału 6 mają również zastosowanie 

w tym przypadku. Instalacja i podłączenie to pestka. Jeśli przyjrzysz się uważnie zaciskom Sterownik, 

zauważysz, że pojawiają się oznaczenia M-, B-, B + i A2 (wymienione zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara od lewego dolnego rogu, patrząc na terminale). Wiesz już, że pierwsze trzy odpowiadają 

oznaczeniom -Mot, -Bat i + Bat na listwach zaciskowych na rysunku 7-2. Oznaczenie A2 oznacza 

armaturę 2, przeciwległy koniec twornika względem uzwojenia twornika 1, który jest normalnie 

podłączony do + Bat, lub w tym przypadku do zacisku B +. Wszystko, co możesz chcieć wiedzieć, jest 

omówione w podręczniku Curtis PMC dołączonym do Sterownik. 

Sterowniki AC 

AC w przeważającej mierze ma zalety, które sprawiają, że jest zwycięzcą, pomimo związanych z tym 

komplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, sterowniki silników prądu przemiennego wymagają więcej urządzeń 

zabezpieczających w celu izolacji przed szumami, jednak silniki prądu stałego wytwarzają znacznie 

więcej hałasu niż prąd przemienny! Rozdział 6 wykazał, że zależność między prędkością a momentem 

obrotowym trójfazowego silnika indukcyjnego prądu przemiennego zależy od amplitudy i 

częstotliwości napięcia przyłożonego do jego uzwojeń stojana (w górnej lewej części rysunku 7-4 

przedstawiono tę zależność). Najlepszym sposobem zmiany prędkości silnika indukcyjnego prądu 

przemiennego jest zmiana częstotliwości napięcia stojana. Jak widać na rysunku 7-4, zmiana 

częstotliwości skutkuje bezpośrednią zmianą prędkości, a jeśli zmienisz częstotliwość proporcjonalnie 

do napięcia (oba przy! 4, Vi, M itp.), Otrzymasz pokazano krzywe prędkości i momentu obrotowego. 

Znajomość współczynnika napięcia i częstotliwości, który chcesz zachować, pozwala obliczyć zależność 

napięcia, prądu i wyjściowego momentu obrotowego dla dowolnych wartości napięcia wejściowego i 

częstotliwości za pomocą matematyki wektorowej i tabel przeglądowych. Mówiąc prościej, jeśli podasz 

żądane wartości prędkości i momentu obrotowego do jakiejś „inteligentnej skrzynki”, może ona 



zapewnić napięcie i częstotliwość niezbędne do wygenerowania odpowiednich sygnałów sterujących 

silnikiem. Niestety, ponieważ większość naszych nazwisk to nie Tesla ani Steinmetz, cała ta dodatkowa 

złożoność oznacza wiele bezsennych nocy w garażu nawet dla najbardziej entuzjastycznych 

samodzielnych budowniczych i jest prawdziwym powodem, dla którego trójfazowe silniki indukcyjne 

AC - pomimo ich ogromne zalety - prawdopodobnie nie dotrą do konwertera EV zrób to sam. W 

międzyczasie spójrzmy na najlepsze rozwiązanie dla Twojego dzisiejszego projektu konwersji pojazdów 

elektrycznych. 

Dzisiejsze najlepsze rozwiązanie w zakresie sterowników 

Jeśli przeczytałeś wcześniejszą część dotyczący silników, wiesz już, że zalecany jest szeregowy silnik 

prądu stałego jako najlepsze rozwiązanie silnikowe dla dzisiejszych przetwornic EV. To znacznie 

upraszcza nasz wybór sterowników silników - musimy wybierać tylko spośród tych, które znajdują się 

w świecie silników prądu stałego. Ale wciąż jest wielu dostawców i modeli sterowników DC do wyboru 

i musisz dowiedzieć się, którego użyć. Te same rady obowiązują w obszarze sterownik, jak w obszarze 

silnika: Jeśli ktoś ci powie, że jest tylko jedno rozwiązanie sterownik dla danej aplikacji, zapytaj inną 

osobę. Podobnie jak silniki, prawdopodobnie można znaleźć trzy lub cztery dobre sterowniki do 

dowolnej aplikacji, ponieważ istnieją tylko odcienie szarości Sterowników i podobnie jak w przypadku 

zalecanego silnika, zalecany tutaj sterownik nie jest rozwiązaniem, jest tylko rozwiązaniem w tym 

przypadku zadziałało najlepiej. 

Podczas gdy szeregowy silnik prądu stałego i Sterownik PWM są bezsprzecznie najlepsze dla 

dzisiejszych pierwszych konwerterów EV, książka ta jest skierowana w stronę sterowników i silników 

prądu przemiennego. Jednak obecnie jedną z najlepszych technologii EV jest Sterownik prądu stałego. 

Z jednej strony silniki indukcyjne prądu przemiennego są z natury bardziej wydajne, bardziej 

wytrzymałe i tańsze niż ich odpowiedniki na prąd stały. Przekłada się to na większy zasięg z danego 

zestawu akumulatorów, mniej prawdopodobne awarie i możliwość wdzięcznej degradacji, gdy się 

zdarzy, ale nie mniejszy koszt! Pakiet nie jest tani, ani sam silnik. Korzyści te mają swoją cenę. Dlatego 

prawie każdy nowo zaprojektowany komercyjny samochód elektryczny wykorzystuje dziś jeden lub 

więcej silników indukcyjnych AC lub jego blisko spokrewnionego kuzyna, bezszczotkowy silnik prądu 

stałego. Żaden nowy samochód elektryczny nie korzysta z napędu prądu stałego. Jednak niektóre z 

większych konwersji używają Sterowników DC. DC jest tani i bardzo nadaje się do konwersji budżetu. 

Ponownie, w przypadku konwersji, która jest tańsza, działa silnik prądu stałego. To, co dziś znajduje się 

w laboratoriach, będzie dostępne w niedalekiej przyszłości, a poza tym ciągłe ulepszenia technologii 

półprzewodnikowych sterowników prądu przemiennego mogą sprawić, że silniki prądu przemiennego 

będą wykorzystywane w każdej przyszłej konwersji pojazdów elektrycznych. Przyjrzyjmy się rozwojowi 

w dwóch obszarach - systemach i komponentach - które praktycznie gwarantują taki wynik. Teraz 

spójrzmy w przyszłość - dzisiaj! 

Sterownik Zilla (jeden z najlepszych Sterowników DC do konwersji) 

Sterownik Zilla (Zilla), jest zdecydowanie jednym z najpopularniejszych i najbardziej wydajnych 

sterowników silników dostępnych dla pojazdów elektrycznych. Zilla ma wyjątkowo wysoką gęstość 

mocy. Według specjalistów od konwersji i ludzi w dzisiejszej społeczności EV, Zilla jest uznawany za 

jeden z najlepszych Sterowników na rynku. Ten Sterownik może sprawić, że Twój samochód 

elektryczny będzie miał najbardziej niesamowity odbiór i moment obrotowy, jak żaden inny na rynku 

(lub nawet w Twoim bloku). Podoba nam się, że Zilla dbała o bezpieczeństwo w swojej literaturze, 

ponieważ pokazuje, że niedrogi, wydajny i gotowy do użycia Sterownik nadal może być bezpieczny. Od 

dokładnego monitorowania, czy regulator dochodzi do napięcia, prawidłowo komunikuje się i 

sprawdza integralność stopnia wyjściowego przed zaangażowaniem głównego wykonawcy, do 



podwójnych mikroprocesorów, które sprawdzają krzyżowo i mają niezależne środki do wyłączania 

systemu, nie ma innych Sterownik DC EV, który zbliża się do tego poziomu bezpieczeństwa. Nic 

dziwnego, że wszystkie najszybsze pojazdy elektryczne na świecie używają Sterowników Zilla, ale 

funkcje bezpieczeństwa pozwalają im również wyróżniać się w zastosowaniach ulicznych. Szczególnie 

Z1K stał się bardzo popularny w przypadku konwersji ulicznych ze względu na doskonały zestaw funkcji 

i niską cenę. Tabela 7-1 przedstawia specyfikacje tego popularnego Sterownik. 

Modele Zilla 

Zilla występuje w dwóch wersjach prądowych i do trzech napięć: 

• Z1K-LV to jednostka o najniższych kosztach. Chociaż reguluje do 1000 amperów prądu silnika, aby 

działać na akumulatorach kwasowo-ołowiowych o napięciu od 72 do 156 woltów, to urządzenie jest 

ponad dwukrotnie mocniejsze niż typowe sterowniki stosowane w większości „normalnych” konwersji 

samochodów. Ponieważ Cafe Electric chce, aby ludzie konwertowali samochody, aby mieć przystępne 

opcje, wykorzystują „sprzedaż sterowników wyższego napięcia do częściowego subsydiowania 

produkcji jednostek Z1K-LV”. Dzięki temu ilość tych jednostek jest opóźniona z jakiegoś powodu. 

• Z1K-HV może regulować do 1000 amperów prądu silnika i działać na akumulatorach kwasowo-

ołowiowych o napięciu nominalnym od 72 do 300 woltów. To urządzenie w typowym samochodzie ze 

zmienną skrzynią biegów i potężnym akumulatorem o napięciu co najmniej 200 woltów da bardzo 

szybki EV. Jednostki te mają pierwszeństwo w produkcji i dlatego będą budowane szybciej niż jednostki 

Z1K-LV. Jeśli spieszysz się, aby zdobyć Sterownik, możesz rozważyć jeden z nich, nawet jeśli używasz 

samochodu o niższym napięciu. 

• Z2K to urządzenie dla tych, którzy poszukują największej dostępnej mocy. Reguluje do 2000 amperów 

prądu silnika podczas pracy z akumulatorem kwasowo-ołowiowym o nominalnym napięciu od 72 do 

300 V (348 V dla modelu EHV) Ten model jest używany we wszystkich najszybszych na świecie 

pojazdach elektrycznych. Nie ma nic złego w prowadzeniu Z2K w samochodzie ulicznym i wiele osób 

to robi, ale pamiętaj, aby najpierw go odrzucić, albo po prostu zepsujesz inne części samochodu! 

• Istnieją również modele Z1K i Z2K HV, które można zamówić jako model EHV. Dają one nominalne 

napięcie wejściowe 348 woltów dla tych, którzy naprawdę chcą przesunąć granice rozsądku w swoim 

EV. 

Te Sterowniky Zilla są tak potężne, że baterie mają problemy z dostarczaniem wysokiego prądu tych 

Sterowników, a silniki mogą również zostać przez nie uszkodzone. Dlatego warto mieć odpowiednich 

inżynierów, którzy pomogą Ci we wzorach potrzebnych do obliczenia odpowiednich granic napięcia. 

Chociaż książka jest świetnym źródłem, pamiętaj, aby ustawić obecne limity rozsądnych wartości dla 

Twojej konfiguracji przed testowaniem. Dzięki nowym, wysoce wydajnym akumulatorom dostępnym 

obecnie, takim jak ogniwa litowo-jonowe klasy samochodowej 32 firmy A123, systemy są bardziej 

energochłonne i mogą zapewniać prędkość i zasięg. Połącz A123 i Sterownik Zilla, a będziesz miał pełną 

wyczynową jazdę swojego życia.  

ZAPI 

ZAPI ma rodzinę sterowników szeregowych zaprojektowanych do współpracy ze standardowymi 

silnikami trakcyjnymi prądu stałego. Oparte na mikroprocesorach Sterowniki te wykorzystują 

najnowszą technologię półprzewodnikową MOSFET, w tym pracę z wysoką częstotliwością, logikę 

mikroprocesorową, regulację cyfrową, diagnostykę i przechowywanie kodów błędów. Ten Sterownik 

jest bardzo podobny do Sterownik Curtis, ale ma wiele innych funkcji, opcji programowania i 

hamowania regeneracyjnego. W przypadku ich sterowników ręczne mikroprocesorowe narzędzie służy 



do regulacji, testowania i diagnostyki systemów sterowania ZAPI. Funkcja testera zapewnia wizualne 

wyświetlanie krytycznych parametrów pracy, takich jak napięcie akumulatora, napięcie silnika, prąd 

silnika, temperatura sterownik, napięcie akceleratora i godziny pracy. 

Metric Mind Engineering 

Istnieje również firma Metric Mind Engineering, która oferuje wysokiej klasy silniki synchroniczne i 

indukcyjne trójfazowe chłodzone cieczą AC do pojazdów elektrycznych. Niektóre z tych silników mają 

maksymalną moc 150 kW, pracują przy napięciu ponad 400 V i mają obroty rzędu 10 000. Ta sama 

firma ma sterowniki silników, które mogą generować maksymalną moc 212 kW. 

Sterowniki pojazdów elektrycznych pomagają rozwiać problemy. Wszystkie mity o dzisiejszych 

samochodach elektrycznych 

Obecnie specjaliści od konwersji pojazdów elektrycznych wytwarzają największe pojazdy elektryczne 

na rynku. Każdy z nich to nowe wyzwanie, nowy wymiar, ale rzeczywistość jest taka, że od mniejszych 

firm zajmujących się konwersją, takich jak GrassRoots EV lub Left Coast Electric, po większe firmy, takie 

jak AC Propulsion i Tesla, pokazują nam, że dziś możemy mieć to, co chcemy w samochodzie 

elektrycznym. Prowadzi cały rynek do przodu w kierunku szybszych, wydajniejszych i mocniejszych 

samochodów. Oto dwie firmy, które mówią wszystko.  

AC Propulsion Inc. na ratunek - dzisiaj  

Podczas gdy inni tylko o tym marzyli lub rozmawiali, AC Propulsion Inc. to zrobiło - zaprojektowało 

zintegrowany silnik indukcyjny AC i sterownik, który został zainstalowany w wielu prototypowych 

pojazdach elektrycznych. W rzeczywistości wydanie Road and Track z października 1992 r. ze zdjęciem 

Hondy CRX firmy AC Propulsion palącej swoje opony stało się przedmiotem kolekcjonerskim wśród 

miłośników pojazdów elektrycznych. Współzałożyciele firmy AC Propulsion, Alan Cocconi (znany z 

prototypowego układu napędowego Impact AC firmy GM) i Wally Rippel (z Wielkiego Wyścigu 

Pojazdów Elektrycznych z 1968 roku) mieli po prostu lepszy pomysł i coś z tym zrobili. Wystawa 

alternatywnego transportu w Burbank w Kalifornii z września 1992 r. Dała mi przywilej obejrzenia z 

bliska Hondy CRX z napędem AC. Podczas gdy sterownik AC-100 EV firmy AC Propulsion jest złożony (i 

wypełnia komorę silnika), jego układ napędowy jest prosty (zainstalowany jest tylko 1. bieg), a wyniki 

są zdumiewające. Jazda nim to absolutna bryza i duża niespodzianka. Po przekręceniu kluczyka jeden 

z trzech przycisków po lewej stronie deski rozdzielczej wybiera jazdę do przodu, neutralny lub 

wsteczny. Na autostradzie silnik indukcyjny zachowuje się jak najbardziej płynna automatyczna 

skrzynia biegów, jaką można sobie wyobrazić, z jedną dużą różnicą. Cały moment obrotowy silnika jest 

natychmiast dostępny przy prawie każdej prędkości. Cały czas w jednym kierunku to pełna regeneracja. 

Zdejmij nogę z pedału przyspieszenia, a pojazd natychmiast zwalnia, nawet nie dotykając hamulca. 

Przesuń dźwignię do końca w drugą stronę, a regeneracja nie będzie już dostępna. Zdejmij stopę z 

pedału przyspieszenia, a pojazd zacznie płynąć i płynąć. 4-biegunowy silnik indukcyjny AC generuje 110 

ft-lbs. momentu obrotowego w zakresie od 0 do 5000 obr / min i zdumiewającej 120-hpm maksymalnej 

między 6500 a 10000 obr / min (maksymalne obroty to 12 000 obr / min), a mimo to waży tylko 100 

funtów. Przypomnijmy, że zalecany silnik prądu stałego z serii 6 miał moc maksymalną 70 KM i ważył 

143 funty. Bezpośrednio za i nad silnikiem na stole w kabinie znajdował się Sterownik AC. Zawiera 

falownik typu 100 kVA PWM; obwód ładowania baterii; logika sterowania; interfejsy do pedałów 

sterujących, instrumentów na desce rozdzielczej i oświetlenia; pomocniczy zasilacz 12 V DC; oraz liczne 

blokady zapewniające bezpieczeństwo operatora. Jeśli zdejmiesz pokrywę sterownika, zobaczysz, że 

wykorzystuje on gotowe komponenty (urządzenia zasilające MOSFET) i standardowe techniki 

produkcji. Własna literatura AC Propulsion najlepiej mówi o nowszym AC-150: „Układ napędowy AC-

150 konsekwentnie zbierał pochwały na całym świecie za innowacyjną konstrukcję i oszałamiającą 



wydajność. Po raz pierwszy dostępny w 1994 roku, AC- System napędowy 150 zachowuje moc 

znamionową 150 kW (200 KM) pierwszej generacji, ale ma mniej części, jest o 30 procent mniejszy, 8 

funtów lżejszy i zawiera więcej funkcji wewnątrz obudowy elektroniki niż oryginalny AC-150. 

Zdecydowanie jedna z jego najbardziej atrakcyjnych cech to zintegrowany dwukierunkowy interfejs 

sieciowy o mocy 20 kW. Zintegrowany interfejs sieciowy został pierwotnie opracowany, aby służyć jako 

ładowarka akumulatorów o dużej mocy do pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami. Dzięki 

możliwości dwukierunkowej otwiera się wiele nowych zastosowań dla wszystkich typów pojazdów z 

napędem elektrycznym , w tym wytwarzanie rozproszone, sprzedaż usług pomocniczych dla sieci, 

zautomatyzowane testy diagnostyczne rozładowania akumulatorów oraz używanie pojazdów do 

zapewnienia nieprzerwanego zasilania awaryjnego w domach lub firmach . ” 

Konstrukcja napędu AC zawiera również własną, najnowocześniejszą ładowarkę akumulatorów 

(eliminującą potrzebę stosowania dodatkowej ładowarki zewnętrznej), której moc 20 kW przy 

jednostkowym współczynniku mocy pozwala na pełne naładowanie w ciągu zaledwie jednej godziny z 

240- woltowe, 40-amperowe gniazdko i przez noc z konwencjonalnego źródła 120-woltowego prądu 

zmiennego. Zrobili konfigurację sterownika z łatwymi połączeniami,  który jest umieszczony centralnie 

w środku obszaru, w którym znajdowałby się silnik ICE. Jeśli masz pieniądze, możesz dziś kupić jeden z 

układów napędowych prądu przemiennego do własnego projektu konwersji pojazdów elektrycznych 

(25 000 USD plus za ich system) - jednak kosztuje to kilka razy więcej niż budżet konwersji .Biorąc 

jednak pod uwagę skłonność urządzeń półprzewodnikowych do podwajania ceny co kilka lat, szlak 

wytyczony przez napęd AC ma oczywisty cel. Pokaz Burbank AC Propulsion dla Boba Branta był 

poszerzającym świadomość tego, jak będzie wyglądała przyszłość wszystkich konwerterów EV. Obecnie 

niektóre z najlepszych samochodów elektrycznych o wysokich osiągach wykorzystują układy 

napędowe AC - od elektrycznego samochodu sportowego Wrightspeed xl, przez wysokowydajny 

samochód Venturi Fetish z Włoch, po Teslę. 

Tesla 

Co możemy powiedzieć, że jest Tesla Motors. Ten  samochód elektryczny na rynku ma niesamowity 

napęd prądu przemiennego o nowej konstrukcji z nowym sterownikiem, nowym silnikiem i nowym 

podsystemem akumulatorowym. Tesla Roadster zapewnia pełną dostępność osiągów w każdej chwili 

w samochodzie, nawet na światłach. Jego szczytowy moment obrotowy zaczyna się przy 0 obr / min i 

pozostaje mocny przy 13 000 obr / min. To sprawia, że Tesla Roadster jest sześciokrotnie bardziej 

wydajny niż najlepsze samochody sportowe, a jednocześnie wytwarza jedną dziesiątą zanieczyszczeń. 

Rysunek 7-11 pokazuje, że osiągi w porównaniu z silnikiem spalinowym, a liczby mówią same za siebie. 

Tesla jest dziś świetnym sportowym samochodem elektrycznym typu „zbuduj swój własny” dla mas. 

Połączenie z silnikiem i akumulatorami w inteligentny i wydajny sposób. To sprawia, że Tesla Roadster 

jest sześciokrotnie bardziej wydajny niż najlepsze samochody sportowe, a jednocześnie wytwarza 

jedną dziesiątą zanieczyszczeń. Rysunek 7-11 pokazuje, że osiągi w porównaniu z silnikiem spalinowym, 

a liczby mówią same za siebie. 

Wniosek 

Mówiąc prościej, komputery myślą logiką binarną: 1 i 0, włączone i wyłączone, tak i nie. Zamiast 

złożonych systemów sprzężenia zwrotnego, które zapewniają oczekiwane wyniki (silniki), możesz 

wdrożyć proste podejście logiczne, które przeniesie Cię bezpośrednio (sterownik). Ponadto w wyniku 

ulepszania technologii można oszczędzać na komponentach, nie rezygnując z bezpieczeństwa i 

pieniędzy. Producenci telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych, dzięki którym 

miniaturyzacja stała się formą sztuki, byli zachwyceni technologią i udoskonalali ją z każdym nowym 

pokoleniem. Dla konwerterów EV oznacza to mniejszą i tańszą elektronikę. Tak więc dzisiaj jest 



wspaniała przyszłość dla pojazdów elektrycznych i ich konwersji. Postępowanie naprzód z każdą nową 

generacją technologii zwiększa nasze szanse na cały napęd elektryczny. Dostępnych jest więcej 

Sterowników niż kiedykolwiek wcześniej; AC i DC, wysokiej jakości przemysłowe i tanie chińskie 

przedmioty do rzucania; nowe, używane i nadwyżki. Istnieją ogromne ilości nadwyżek części, a 

Sterownik są łatwo dostępne. Możesz dostać całą potrzebną część za grosze za dolara. Internet, 

wyszukiwarki i listy dyskusyjne e-mailowe znacznie ułatwiły znalezienie informacji o pojazdach 

elektrycznych. Umiejętności i narzędzia potrzebne do zbudowania własnego Sterownik EV nigdy nie 

były łatwiejsze do zdobycia. Są tam notatki aplikacyjne producenta z kompletnymi obwodami 

roboczymi, niedrogimi płytkami demonstracyjnymi sterownik silnika, które wystarczy rozbudować, 

modułami tranzystorów mocy, które obsługują wszystkie skomplikowane okablowanie dużej mocy itp. 

Idealny projekt Sterownik EV nie został jeszcze stworzony. Na przykład nie istnieje projekt Sterownik 

open source odpowiadający Linuksowi - ale są ludzie, którzy nad tym pracują! Najważniejszą rzeczą, 

która powstrzymuje większość ludzi, jest po prostu ich własna apatia. Niezależnie od tego, czy wierzysz, 

że możesz to zrobić, czy nie możesz - masz rację!  



Baterie 

Dzisiejsze baterie, silniki i sterowniki przewyższają swoje odpowiedniki dziesiątki lat temu. W 

przeciwieństwie do tych, którzy twierdzą, że będziesz potrzebować innego typu baterii, zanim pojazdy 

elektryczne będą w ogóle odpowiednie, dzisiejsze konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe z 

serii głęboko rozładowanych są całkowicie odpowiednie do konwersji pojazdów elektrycznych. 

(Uwaga: podczas gdy baterie litowo-jonowe i akumulatory niklowe są używane częściej, ten rozdział 

skupi się głównie na kwasie ołowiowym). Ulepszone akumulatory kwasowo-ołowiowe są rutynowo 

dostępne u wielu dostawców w dobrej cenie. Zakładając odpowiedni projekt systemu, jeśli prawidłowo 

zainstalujesz baterie i dbaj o nie sumiennie, nie musisz się martwić o wymianę na dziesiątki tysięcy 

kilometrów. Przyszłe baterie będą lżejsze i mocniejsze, ale nie mogą być wygodniejsze niż obecnie. W 

tym rozdziale dowiesz się, jak działają baterie i język używany do ich omawiania. Poznasz różne typy 

akumulatorów oraz ich zalety i wady. Następnie przyjrzymy się najlepszemu typowi baterii do 

konwersji pojazdów elektrycznych obecnie, typowi ołowiowo-kwasowemu używanemu w konwersji w 

rozdziale 10, i przyjrzymy się prawdopodobnym przyszłym rozwojom baterii. 

Przegląd baterii 

Podwozie twojego EV zawierało aspekty mechaniczne, a jego silniki i kontrolery zajmowały się 

elektrycznymi. Jego baterie przeniosą cię teraz do strefy chemicznej. Chociaż w laboratoriach trwają 

różnego rodzaju prace nad akumulatorami, celem jest przedstawienie krótkiego tła dotyczącego 

akumulatorów i wprowadzenie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, z którymi będziesz pracować 

przy konwersji EV. Wiele dobrych książek o bateriach jest dostępnych zarówno na poziomie 

początkowym, jak i bardziej zaawansowanym, dla tych, którzy chcą więcej danych. Ponieważ zestaw 

akumulatorów do pojazdów elektrycznych - zbiór pojedynczych akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

od 16 do 24 6 V (lub odpowiedników 12 V) - stanowi największy koszt wymiany i prawdopodobnie jest 

również największym początkowym wydatkiem, warto go wydać trochę czasu na zapoznanie się z 

bateriami, abyś mógł je mądrze wybierać i używać. Baterie są tchnieniem życia Twojego pojazdu 

elektrycznego, a każdy konwerter EV powinien być z nimi zaznajomiony na trzech poziomach. Aby 

przejść z klasy baterii, musisz: 

• Zrozum, co dzieje się wewnątrz baterii 

• Zapoznaj się z zewnętrznymi cechami baterii 

• Poznaj zalety i wady pracy z rzeczywistymi bateriami 

Wiedza w tych trzech obszarach to rozsądna inwestycja biznesowa, która może zaoszczędzić czas i 

pieniądze. Na przykładzie sprawdzonego 100-letniego akumulatora kwasowo-ołowiowego przyjrzyjmy 

się kolejno każdemu z trzech obszarów, zaczynając z tym, co dzieje się wewnątrz baterii. 

Wewnątrz baterii 

Bateria to fabryka chemiczna, która przekształca energię chemiczną w energię elektryczną. Nie musisz 

znać wszystkich szczegółowych zasad działania baterii, ale powinieneś mieć podstawową wiedzę na 

temat jej elementów i procesów. Zaczniemy od historii i przeglądu, a następnie przejdziemy do 

elementów i części. Twoja pierwsza znajomość z bateriami chemicznymi prawdopodobnie miała 

miejsce na zajęciach z biologii w liceum, kiedy twój instruktor odtworzył eksperyment Luigiego 

Galvaniego z 1786 roku, przykładając napięcie do nogi żaby i powodując jej drganie. Alessandro Volta 

„chodził do szkoły” na temat zjawiska Galvaniego. Doszedł do wniosku, że jeśli napięcie na dwóch 

różnych metalach wywołuje reakcję w nodze żaby, dwa różne metale w roztworze przewodzącym 

wytwarzają napięcie, a pierwsza bateria - jego stos woltaiczny - narodziła się w 1798 r. Ulepszenia 



baterii stale następowały. od tego czasu, ale podstawowe zasady pozostały niezmienione. Akcja baterii 

zachodzi w komórce, podstawowym budulcu baterii, który przekształca energię chemiczną w energię 

elektryczną. Ogniwo zawiera dwa aktywne materiały lub elektrody oraz roztwór lub elektrolit, który 

zapewnia przewodzące środowisko między nimi. Istnieją dwa rodzaje baterii: w baterii podstawowej 

oddziaływanie chemiczne zjada jedną z elektrod (zwykle ujemną) i należy wyrzucić ogniwo lub 

wymienić elektrodę; w baterii dodatkowej proces chemiczny jest odwracalny, a materiały aktywne 

można przywrócić do ich pierwotnego stanu poprzez doładowanie ogniwa. Akumulator może składać 

się tylko z jednego ogniwa, tak jak w przypadku akumulatora podstawowego, który zasila latarkę, lub 

kilku ogniw we wspólnym pojemniku, takim jak akumulator dodatkowy, który zasila rozrusznik 

samochodowy. 

Materiały aktywne 

W żargonie chemicznym substancje czynne definiuje się jako pary elektrochemiczne. Oznacza to, że 

jeden z materiałów aktywnych, biegun dodatni lub anoda, ma niedobór elektronów; drugi materiał 

aktywny, biegun ujemny lub katoda, jest bogaty w elektrony. Substancje czynne są zwykle stałe (kwas 

ołowiowy), ale mogą być ciekłe (siarka sodowa) lub gazowe (cynk-powietrze, aluminium-powietrze). 

Gdy obciążenie jest podłączone do akumulatora, napięcie akumulatora wytwarza zewnętrzny przepływ 

prądu od dodatniego do ujemnego, co odpowiada wewnętrznemu przepływowi elektronów od 

ujemnego do dodatniego. Obserwowane napięcie w ogniwie galwanicznym jest sumą tego, co dzieje 

się na anodzie i katodzie. Aby stworzyć idealny akumulator, należy wybrać aktywny materiał, który daje 

największy potencjał utleniania na anodzie, w połączeniu z materiałem, który daje największy potencjał 

redukcyjny na katodzie, przy czym oba były podtrzymywane przez odpowiedni materiał elektrolityczny. 

Oznacza to, że chciałbyś połączyć najlepszy materiał redukujący - lit (+3,045 woltów w stosunku do 

wodoru jako elektrody odniesienia) - z czymś, co po prostu nie może się doczekać otrzymania swoich 

elektronów, lub najlepszym materiałem utleniającym - fluorem (- 2,87 V w odniesieniu do wodoru) - z 

czymś, co po prostu nie może się doczekać, aby dać mu elektrony. W praktyce na obrazie wkracza wiele 

innych czynników, takich jak dostępność materiału, łatwość współdziałania, zdolność do wytwarzania 

produktu końcowego pod względem wielkości i kosztu. W wyniku tych kompromisów tylko kilka 

możliwości par elektrochemicznych sprawia, że jest to królestwo komercyjnie produkowanych baterii, 

które poznasz w dalszej części rozdziału. 

Elektrolity 

Elektrolit zapewnia ścieżkę migracji elektronów między elektrodami, a w niektórych ogniwach również 

uczestniczy w reakcji chemicznej. Elektrolit jest zwykle cieczą (kwasem, solą lub zasadą dodaną do 

wody), ale może mieć postać galaretki lub pasty. Pod względem chemicznym bateria to elektrody i 

elektrolit działające w ogniwie lub pojemniku zgodnie z określonymi reakcjami chemicznymi. Rysunek 

8-1 przedstawia skład chemiczny bardzo prostego ogniwa akumulatora kwasowo-ołowiowego, które 

zostanie zbadane w następnych kilku sekcjach, gdy przechodzi przez cztery etapy: w pełni naładowany, 

rozładowany, całkowicie rozładowany i ładowany. Składa się z elektrody wykonanej z ołowiu 

gąbczastego (Pb), drugiej elektrody wykonanej z nadtlenku ołowiu (PbO2) Oraz elektrolitu wykonanego 

z mieszaniny kwasu siarkowego (H2S04) rozcieńczonego wodą (H2O). 



 

 

Ogólna reakcja chemiczna 

Połączenie składników materiału aktywnego w związki, które dodatkowo łączą się z działaniem 

elektrolitu, znacząco zmienia ich naturalne właściwości. Prawdziwe działanie każdej baterii najlepiej 

opisuje równanie chemiczne, które definiuje jej działanie. W przypadku akumulatora kwasowo-

ołowiowego równanie to ma postać 

Pb + PbO2, + 2H2S04  ↔ 2PbS04 + 2H20 

Lewa strona równania przedstawia ogniwo w stanie naładowanym, a prawa strona przedstawia ogniwo 

rozładowane. W naładowanym akumulatorze kwasowo-ołowiowym jego dodatnia płyta anodowa to 

prawie cały nadtlenek ołowiu (PbO2), jego ujemna płyta katodowa to prawie cały ołów gąbczasty (Pb), 

a elektrolit to głównie kwas siarkowy (H2S04). W stanie rozładowanym obie płyty są przeważnie 

siarczanem ołowiu (PbS04), a kwaśny roztwór elektrolitu używany do tworzenia siarczanu ołowiu staje 

się głównie wodą (H2O)  

Rozładowywanie reakcji chemicznej 



Ogólne równanie daje dokładniejszy obraz, gdy jest analizowany oddzielnie dla każdej elektrody. 

Proces rozładowywania jest opisany na anodzie jako PbO, + 4H- + S04-- + 2e- → PbS04 + 2H20 Proces 

rozładowywania jest opisany na katodzie jako: 

Pb + S04--- 2e-  → 4 PbS04 

Podczas rozładowywania katoda pobiera rodnik siarczanowy (S04) z roztworu elektrolitu i uwalnia przy 

tym dwa elektrony. Te elektrony są pozyskiwane przez anodę z deficytem elektronów. Przepływ 

elektronów z ujemnej katody do dodatniej anody wewnątrz baterii jest źródłem zasilania baterii i 

przepływu zewnętrznego prądu z dodatniej anody do ujemnej katody przez obciążenie. W trakcie 

rozładowywania obie elektrody zostają pokryte siarczanem ołowiu (PbS04) - dobrym izolatorem, który 

nie przewodzi prądu - a rodniki siarczanowe (S04) są zużywane z elektrolitu. W tym samym czasie 

fizyczny obszar gąbczastych płytek dostępny do dalszej reakcji zmniejsza się, gdy zostaje pokryty 

siarczanem ołowiu; zwiększa to rezystancję wewnętrzną ogniwa i powoduje spadek jego napięcia 

wyjściowego. W pewnym momencie, zanim wszystkie rodniki siarczanowe (S04) zostaną zużyte z 

elektrolitu, nie ma już dostępnego obszaru dla reakcji chemicznej i mówi się, że akumulator jest 

całkowicie rozładowany. 

Ładowanie reakcji chemicznej 

Proces ładowania jest opisany na anodzie jako 

PbS04 + 2H20 -2e- → PbO, + 4H- + S04. 

Proces ładowania jest opisany na katodzie jako: 

PbS04 + 2e- Pb + SO4-- 

Proces ładowania odwraca przepływ elektroniki przez akumulator i powoduje przerwanie wiązania 

chemicznego między rodnikami ołowiu (Pb) i siarczanu (S04), uwalniając rodniki siarczanowe z 

powrotem do roztworu. rodniki siarczanowe są ponownie w roztworze z elektrolitem, mówi się, że 

akumulator jest w pełni naładowany. 

Ciężar właściwy elektrolitu 

Ciężar właściwy dowolnej cieczy to stosunek masy określonej objętości tej cieczy do masy równej 

objętości wody. Albo ciężar właściwy materiału można wyrazić jako jego gęstość podzieloną przez 

gęstość wody, ponieważ gęstość dowolnego materiału jest stosunkiem masy do objętości. Woda ma 

ciężar właściwy 1000. Stężony kwas siarkowy ma ciężar właściwy od 1,830 do 1,83 razy gęstszy niż 

woda. W całkowicie naładowanym akumulatorze w temperaturze 80 stopni F, woda i kwas siarkowy 

mieszają się w przybliżeniu w stosunku objętościowym cztery do jednego (25 procent kwasu 

siarkowego), aby wytworzyć ciężar właściwy 1,275, a kwas siarkowy stanowi około 36 procent 

elektrolitu przez waga. Podczas gdy ciężar właściwy nie ma znaczenia w innych typach akumulatorów, 

jest ważny w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, ponieważ ilość kwasu siarkowego łączącego się z 

płytami w dowolnym momencie jest wprost proporcjonalna do szybkości rozładowania (prąd X czas, 

zwykle mierzony w amperach godzin), a zatem jest bezpośrednim wskaźnikiem stanu naładowania. 

Stan naładowania 

Napięcie akumulatora, rezystancja wewnętrzna i ilość kwasu siarkowego w połączeniu z płytami w 

dowolnym momencie są wskaźnikami tego, ile energii jest w akumulatorze w danym momencie. Często 

jest to procent w pełni naładowanej wartości; na przykład 75 procent oznacza, że 75 procent energii 

akumulatora jest nadal dostępne, a 25 procent zostało zużyte. Tradycyjnie do pomiaru stosowano 



ciężar właściwy elektrolitu. Obecnie, ponieważ napięcie może być używane do określania stanu 

naładowania akumulatora, a hydrometr, urządzenie służące do pomiaru ciężaru właściwego, może 

wprowadzić niedokładność i zanieczyścić ogniwa akumulatora, stan naładowania jest określany 

elektronicznie. 

Gazowanie 

Gdy ładowanie zbliża się do końca, zachodzi inne zjawisko: wodór (H2) jest wydzielany na ujemnej 

płycie katodowej, a gazowy tlen (O) na dodatniej płycie anody. Dzieje się tak, ponieważ każdy prąd 

ładowania wykraczający poza ten wymagany do uwolnienia niewielkiej ilości rodników siarczanowych 

z płyt jonizuje wodę w elektrolicie i rozpoczyna proces elektrolizy (rozdzielenie wody na wodór i tlen). 

Podczas gdy większość wodoru i tlenu w postaci gazu rekombinuje, tworząc parę wodną (główny 

powód, dla którego w przypadku tego typu akumulatorów konieczne jest okresowe uzupełnianie 

wody), obecność łatwopalnego i potencjalnie wybuchowego wodoru silnie wskazuje, że ładowanie 

odbywa się w studni. wentylowanym pomieszczeniu i unikaniu zapalenia papierosa. 

Wyrównywanie 

Z biegiem czasu ogniwa akumulatora kwasowo-ołowiowego zaczynają wykazywać różnice w stanie 

naładowania. Różnice mogą być spowodowane temperaturą, materiałami, konstrukcją, elektrolitem, 

a nawet rozwarstwieniem elektrolitu (tendencja cięższego kwasu siarkowego do opadania do dolnej 

części ogniwa), powodując przedwczesne starzenie się płytek w tej części. Jedynym lekarstwem na te 

różnice jest zastosowanie kontrolowanego przeładowania, wyrównującego charakterystykę ogniw 

poprzez podniesienie napięcia ładowania jeszcze wyżej po całkowitym naładowaniu akumulatora i 

utrzymywanie go na tym poziomie przez kilka godzin, aż różne ogniwa ponownie sprawdzą się 

identycznie. Oczywiście powoduje to znaczne zagazowanie, więc zdecydowanie obowiązują środki 

ostrożności dotyczące dobrze wentylowanego miejsca i zakazu palenia. 

Wymiana elektrolitu 

Dodanie kwasu siarkowego do rozładowanego ogniwa kwasowo-ołowiowego lub akumulatora nie 

powoduje jego ponownego naładowania - zwiększa jedynie ciężar właściwy bez przekształcania 

siarczanu ołowiu z płytek z powrotem w materiał aktywny (kolejny powód, dla którego pomiar napięcia 

jest preferowany do wymiany elektrolitu). Dopiero przepuszczenie prądu ładowania przez ogniwo 

przywraca je w pełni stan naładowania. 

Siarczany 

Skończona żywotność baterii jest spowodowana faktem, że wszystkie rodniki siarczanowe (S04) nie 

mogą być usunięte z płytek podczas ładowania. Im dłużej rodniki siarczanowe pozostają związane z 

płytami, tym trudniej je usunąć. Aby jak najdłużej odłożyć to, co nieuniknione, akumulator należy 

utrzymywać w stanie naładowania, a ładowanie wyrównawcze powinno być wykonywane regularnie. 

Poza baterią 

Po podłączeniu do zamkniętego pojemnika baterii, wykazuje ona pewne zewnętrzne właściwości 

fizyczne i elektryczne. Powinieneś być z nimi stosunkowo zaznajomiony, ponieważ są dla ciebie 

przydatne. Przejrzymy terminy, które już znasz z rozdziałów 6 i 7, a następnie przejdziemy do obszarów 

dotyczących baterii. 

Podstawowe definicje elektryczne 



Przypominasz sobie przykład plastikowego dzbanka na wodę pitną o pojemności galona ?. Odnieśmy 

go do kluczowych definicji elektrycznych: 

Napięcie 

Siła baterii (czyli jej potencjał lub napięcie) odpowiada sile wody (jej ciśnieniu lub potencjalnemu 

działaniu): na przykład wysokość wody w dzbanku. Gdy podłączysz żarówkę do akumulatora, zapala się 

ona. Gdy podłączysz szeregowo dwie baterie, aby podwoić napięcie, żarówka zaświeci się jeszcze 

jaśniej. Jest jeszcze jeden ważny aspekt napięcia baterii. W analogii dzbanka na wodę , ciśnienie wody 

wypływającej z dzbanka spada, gdy z dzbanka wypływa coraz więcej wody. W ten sam sposób napięcie 

baterii spada, gdy używasz baterii - gdy zużywasz jej pojemność. Ta ważna charakterystyka baterii 

zostanie omówiona bardziej szczegółowo w dalszej części tej sekcji. 

Prąd 

Prąd (szybkość przepływu elektronów) odpowiada szybkości przepływu wody wypływającej z dna 

dzbanka. Gdy podwoiłeś napięcie, przepuściłeś przez przewód dwukrotnie większy prąd i żarówka się 

rozjaśniła. 

Oporność 

Opór odpowiada wielkości otworu kontrolującego prędkość wypływu wody wypływającej z dna 

dzbanka. Napięcie akumulatora jest bezpośrednio powiązane z przepływem prądu oporem poprzez 

równanie prawa Ohma: 

V = IR 

gdzie V to napięcie w woltach, I to prąd w amperach, a R to rezystancja w omach. W rzeczywistości 

istnieją dwie rezystancje: rezystancja zewnętrzna obciążenia (w tym przypadku żarówki) i rezystancja 

wewnętrzna akumulatora. Rezystancja wewnętrzna baterii jest ważna dla wydajności baterii (straty 

ciepła), transferu mocy i określania stanu naładowania. 

Moc 

Energię elektryczną definiuje się jako iloczyn napięcia i prądu: 

P = VI 

gdzie V to napięcie w woltach, I to natężenie prądu w amperach, a P to moc w watach. Aby użyć 100-

watowej żarówki zamiast 50-watowej żarówki, potrzeba dwa razy więcej energii z akumulatora - dwa 

razy więcej prądu przy tym samym napięciu akumulatora. Jeśli równanie prawa Ohma zostanie 

zastąpione poprzednim równaniem,  

P = I2R 

to równanie określa straty mocy w rezystancjach w obwodzie - albo obciążenie zewnętrzne, albo 

bateria wewnętrzna. 

Wydajność 

Wydajność baterii to 

Sprawność = wyjście zasilania / wejście zasilania 

Główne straty baterii wynikają z ciepła. Pochodzą one ze źródeł opornościowych i chemicznych: 

rezystancja wewnętrzna baterii decyduje o jej nagrzewaniu lub stratach PR podczas ładowania i 



rozładowywania; reakcja chemiczna między ołowiem a kwasem siarkowym wytwarza ciepło (tzw. 

reakcja egzotermiczna) podczas ładowania; a reakcja chemiczna pochłania ciepło (zwane reakcją 

endotermiczną) podczas ładowania. Podczas gdy straty PR są obecne zarówno podczas ładowania, jak 

i rozładowywania - ponieważ są proporcjonalne do kwadratu przepływu prądu - wzrost ciepła 

akumulatora jest większy podczas ładowania (ponieważ straty ciepła PR dodają się do wewnętrznej 

reakcji chemicznej generującej ciepło) i niższe podczas rozładowania (ponieważ straty ciepła IR są 

równoważone przez wewnętrzną reakcję chemiczną pochłaniania ciepła). Biorąc pod uwagę zależność 

PR, ładowanie lub rozładowywanie przy niższym natężeniu prądu w oczywisty sposób przyczynia się do 

obniżenia strat baterii. 

Pojemność i ocena baterii 

Pojemność i moc to dwa główne czynniki określające akumulator. Pojemność jest miarą tego, ile energii 

może pomieścić bateria, analogicznie do ilości wody w dzbanku. Wydajność zależy od wielu czynników, 

z których najważniejsze to 

• Powierzchnia lub fizyczny rozmiar płytek stykających się z elektrolitem 

• Waga i ilość materiału w płytach 

• Liczba płyt i rodzaj separatorów między płytami 

• Ilość i ciężar właściwy elektrolitu 

• Wiek baterii 

• Stan komórki - zasiarczenie, osad na dnie itp. 

• Temperatura 

• Limit niskiego napięcia 

• Szybkość rozładowania 

Zwróć uwagę, że pierwsze cztery elementy dotyczą płyt i elektrolitu akumulatora - jego budowy; 

kolejne dwie pozycje dotyczą jego historii; a ostatnie trzy zależą od tego, jak go obecnie używasz. 

Omówimy wszystkie szczegóły, ale pamiętaj, że najbardziej prawdomówną rzeczą, jaką możesz 

powiedzieć o pojemności baterii, jest: to zależy. Pojemność baterii podaje się w amperogodzinach. 

Akumulator o pojemności 100 amperogodzin mógłby teoretycznie dostarczać 1 amper na 100 godzin 

lub 100 amperów przez 1 godzinę. Nie pomaga to bardziej niż narysowanie prostej linii na mapie, gdyby 

ktoś zapytał cię o miejsce docelowe. Potrzebujesz drugiej współrzędnej, drugiego współczynnika 

oceny. Ocena baterii to drugi czynnik określający. Odnosi się do szybkości, z jaką może być ładowany 

lub rozładowywany. Jest to analogiczne do tego, jak szybko zlew napełni się wodą z dzbanka. W formie 

równania: 

Ocena baterii = pojemność / czas cyklu 

W tym równaniu wartość znamionowa jest podawana w amperach dla pojemności w amperogodzinach 

i czasu cyklu w godzinach. W praktyce akumulator o pojemności 100 amperogodzin, który może 

dostarczać 1 A przez 100 godzin (znany jako współczynnik C / 100), niekoniecznie byłby w stanie 

dostarczyć znacznie wyższe 100 amperów przez 1 godzinę (znany jako C / 1 stopa). Tylko tak szybko 

można wyjąć wodę z dzbanka. Żądanie 10 amperów od w pełni naładowanego akumulatora o 

pojemności 100 AH odzwierciedla współczynnik C / 10; to samo żądanie odzwierciedla znacznie niższy 

współczynnik C / 40 z akumulatora 400 AH. Innymi słowy, mniejsze baterie muszą dostarczać energię 



szybciej w stosunku do ich rozmiaru, lub większe baterie mają niższe współczynniki rozładowania w 

stosunku do ich pojemności. Pojemność baterii dostępnych w handlu jest ustalona przez organizację 

Battery Council International (BCI) na kilka wartości użytkowych. W zależności od zastosowania, dla 

każdej baterii podaje się zwykle dwie wartości, pojemność 20 godzin i pojemność rezerwową. 

• Pojemność 20-godzinna - jest to znamionowy wskaźnik rozładowania akumulatora do 20 godzin - 

współczynnik C / 20. Każda bateria jest oceniana na dostarczanie 100% swojej pojemności 

znamionowej przy współczynniku C / 20, jeśli zostanie rozładowana w ciągu 20 godzin lub więcej. Jeśli 

akumulator rozładowuje się w szybszym tempie, będzie miał mniejszą pojemność w amperogodzinach. 

• Minuty przy 25 amperach Pojemność rezerwowa - jest to liczba minut, przez które w pełni 

naładowany akumulator może wytworzyć prąd 25 A. Jest to ocena znamionowa akumulatora 

rozruchowego w samochodzie, która informuje, jak długo akumulator rozruchowy będzie zasilał 

akcesoria samochodowe w przypadku zerwania paska wentylatora i odłączenia alternatora; innymi 

słowy, ile minut masz, aby dostać się do najbliższej stacji benzynowej. 

• Minuty przy 75 amperach Pojemność rezerwowa - jest to liczba minut, przez które w pełni 

naładowany akumulator może wytworzyć prąd 75 A. To jest ocena akumulatora wózka golfowego, 

ponieważ 72 minuty to mniej więcej czas potrzebny do rozegrania dwóch rund golfa. Więc ta liczba 

mówi ci, jak długo twoje baterie będą zasilać twój wózek golfowy: dwie rundy, trzy rundy itp. 

• Trzygodzinna rezerwa mocy - to standard BCI, który jest obecnie modny i obejmuje użytkowników 

pojazdów elektrycznych. Określa się ją jako 74 procent stawki 20-godzinnej. Ponieważ trzy godziny to 

średni czas, przez jaki samochód elektryczny może być używany na co dzień, dojeżdżając do pracy, 

robiąc zakupy itp .: 

Wydajność rezerwowa na 3 godziny = 0,74 x Wydajność rezerwowa na 20 godzin 

Delikatna sztuka ładowania baterii 

Celem baterii jest utrzymanie równowagi. Szybkość napełniania i opróżniania akumulatorów to 

krytyczne czynniki determinujące zarówno ich natychmiastową wydajność, jak i ostateczną żywotność. 

Tam, gdzie akumulatory są napełniane i opróżniane, w zależności od ich stanu naładowania, są równie 

krytyczne czynniki. Ponieważ wzorce jazdy pojazdów elektrycznych w mieście są bardzo sporadyczne, 

wskaźniki rozładowania akumulatorów będą się różnić na całej mapie. Podczas gdy energia jest 

pobierana z akumulatora znacznie trudniej niż C / 20 podczas uruchamiania i przyspieszania, robisz to 

tylko chwilowo i cykl jazdy miejskiej zwykle oznacza, że pakiet akumulatorów pojazdu elektrycznego 

ma pewien „odpoczynek” między żądaniami rozładowania. Najważniejsze jest to 

• Unikaj umieszczania ciągłych, ciężkich ładunków typu C / l na akumulatorach w dowolnym miejscu 

ich cyklu ładowania. Akumulator, który może dostarczyć 100% swojej pojemności, gdy zostanie 

rozładowany w czasie X, może dostarczyć tylko 50% swojej pojemności, gdy zostanie rozładowany w 

czasie X / 3. Zapamiętaj przykład wody wypływającej z dzbanka - im szybciej ją wyjmiesz, tym mniejszy 

jest nacisk na wypchnięcie pozostałej ilości. 

• Unikaj nadmiernego rozładowywania baterii, gdy ich stan naładowania jest poniżej 20%. Szybkie 

rozładowywanie poniżej 20-procentowego stanu naładowania może znacznie skrócić żywotność 

baterii, a nawet je zniszczyć. 

• W przeciwieństwie do rozładowywania, możesz kontrolować przeznaczenie swoich akumulatorów 

podczas procesu ładowania. W rzeczywistości ważne jest, aby to zrobić, ponieważ zarówno 

przeładowanie, jak i niedoładowanie skracają żywotność baterii. Ciągle przeładowane lub zbyt szybko 



ładowane akumulatory mogą ulec zniszczeniu; stale niedoładowane akumulatory ulegają zasiarczeniu 

i są nieefektywne. 

• Ogranicz intensywne ładowanie od 20% do 90% zakresu stanu naładowania, ponieważ zdolność 

akumulatora kwasowo-ołowiowego do magazynowania energii jest zmniejszona, gdy jest prawie pełny 

lub prawie pusty. Poniżej 20 procent i powyżej 90 procent C / 20 jest najbardziej wydajną stawką 

(podziel pojemność baterii w amperogodzinach przez 20) do ładowania baterii. W zakresie 20-90 

procent C / 10 zapewnia najszybsze tempo, w jakim jest efektywne do ładowania akumulatora 

kwasowo-ołowiowego; marnuje więcej ciepła niż przy C / 20, ale oszczędza czas. Poniżej 90 procent 

kontroluj ładowanie, ograniczając prąd, aby nie ładować zbyt szybko prawie rozładowanych 

akumulatorów. Powyżej 90 procent ogranicz napięcie, aby nie przeładować baterii (lub nie uszkodzić 

innych podłączonych urządzeń elektronicznych). 

Temperatura określa wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

Ponieważ energia zmagazynowana w akumulatorze kwasowo-ołowiowym zależy od reakcji 

chemicznej, na wszystko, co się z nim wiąże, ma wpływ temperatura: pojemność, napięcie, prąd itp. 

Ponieważ reakcja chemiczna ołowiowo-kwasowa jest najbardziej wydajna w temperaturze 78 stopni 

F, większość akumulatorów producenci oceniają swoje akumulatory w tej „standardowej” 

temperaturze. Schemat w środku po lewej stronie na rysunku 8-2 pokazuje, że temperatura w dużym 

stopniu wpływa na moc akumulatora. Zauważ, że tylko około 70 procent pojemności akumulatora jest 

dostępne w temperaturze 32 stopni F, podczas gdy około 110 procent pojemności akumulatora jest 

dostępne w temperaturze 110 stopni F. Oczywistym wnioskiem jest to, że konwertery EV w 

chłodniejszym klimacie muszą wybrać następny większy model model baterii w linii, podczas gdy ich 

odpowiedniki z pasem słonecznym mogą albo cieszyć się dodatkową mocą, albo zmniejszyć rozmiar, 

jeśli mieszkają na pustyni. Należy również zauważyć, że akumulatory nie zamarzają w temperaturze 32 

stopni F z powodu stężenia kwasu siarkowego (H2S04) w elektrolicie. To stężenie wzrasta (ciężar 

właściwy jest wyższy) wraz ze wzrostem temperatury i odwrotnie, dlatego ważne jest, aby akumulatory 

działające w niskiej temperaturze były zawsze prawie całkowicie naładowane; dopuszczenie do 

zamarznięcia elektrolitu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym może spowodować trwałe uszkodzenie 

ogniwa akumulatora. 

Wiek określa wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych 

Pojemność baterii zależy również w dużym stopniu od wieku. Pojemność akumulatora zaczyna się od 

około 95 procent, gdy jest nowa, wzrasta do około 105 procent po używaniu przez około 20 procent 

czasu, pozostaje na dość niskim poziomie, a następnie gwałtownie spada. po 90 procentach swojego 

życia. Jedna uwaga jest taka, że zupełnie nowy akumulator do pojazdów elektrycznych nie da tak 

dobrych wyników, jak ten, który był używany przez jakiś czas. Kolejną obserwacją jest to, że gdy 

zaczniesz zauważać znaczny spadek wydajności baterii, czas pomyśleć o zakupie innego zestawu. 

Ładowanie baterii - użyj lub strać 

Ponieważ każda bateria ma wewnętrzny opór, rozładuje się sama, jeśli siedzi w pobliżu i nic nie robi. 

Temperatura i wiek baterii to dwa główne wyznaczniki tego, jak szybko to się dzieje, a wzrost 

temperatury i wieku przyspieszają ten proces. 5-procentowa utrata pojemności na tydzień to średnia 

dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych (lub 50 procent na 10 tygodni), czy ich używasz, czy nie, więc 

okresowo doładowuj baterie w przechowywanym EV. Jest to również powód, dla którego zakup 

akumulatorów jest ostatnim krokiem w procesie konwersji pojazdów elektrycznych. Badanie krzywej 

temperatury na Rysunku 8-2 sugeruje, że ma to następstwo - baterie przechowywane w niskich 

temperaturach w ogóle się nie rozładowują. To prawda, ale w niskich temperaturach nie można też 



wydobyć energii z akumulatora na własny użytek! Jeśli planujesz przechowywać baterie przez kilka 

miesięcy, 40 stopni F to najlepsza temperatura. Całkowicie naładuj akumulatory przed 

przechowywaniem i rozgrzej je przed użyciem. 

Pomiar stanu naładowania - wolty lub ciężar właściwy 

Temperatura bezpośrednio wpływa na ciężar właściwy (ciężar właściwy jest wyższy w niższych 

temperaturach). Ponadto urządzenie używane do pomiaru, areometr z żarówką, jest podatne na błędy 

kalibracji, kompensacji i błędów odczytu, ponieważ zwykle mierzy się w zakresie od 1.100 do 1.300 do 

trzech miejsc po przecinku regularnie, praktycznie gwarantuje się, że zanieczyścisz jedno lub więcej 

ogniw baterii. Odczyt woltomierza cyfrowego z dokładnością do 3F cyfr (co najmniej do 0,1 V) jest 

obecnie preferowaną metodą pomiaru stanu naładowania. Dzięki nowoczesnej elektronice można 

obserwować poziomy napięcia, poziomy prądów i / lub bezpośrednio sterować elektroniką 

prostownika z woltomierza. Możesz nawet monitorować napięcia pojedynczych ogniw, jeśli typ 

akumulatora ma zewnętrzne paski ogniw, a wszystko to bez problemu z otwieraniem akumulatorów, 

kontaktem z kwasem siarkowym i hydrometrami itp. Ponieważ napięcie zmienia się również z 

temperaturą (niższe temperatury wytwarzają niższe napięcia), możesz albo sporządzić mały wykres, 

który pomoże ci z indywidualnymi odczytami, albo ustawić obwód, który zrobi to automatycznie dla 

ciebie lub twojej ładowarki. Niezależnie od tego, czy używasz metody ciężaru właściwego, czy metody 

napięciowej, aby uzyskać najdokładniejszy odczyt stanu naładowania, pozwól akumulatorom 

"odpocząć" przez kilka godzin (minimum 2 godziny, 6 godzin jest lepiej, 24 godziny są prawdopodobnie 

optymalne, jeśli możesz sobie na to pozwolić) przed wykonaniem pomiarów. Monitoruj jedną lub kilka 

baterii zamiast całego zestawu; sprawdzaj temperaturę otoczenia i odczyt licznika kilometrów w tym 

samym czasie; i prowadź dziennik. Zrób to w dogodnym czasie, zrób to konsekwentnie i zrób prosty 

wykres. Twoja staranność wynagrodzi Cię pięknym zapisem stanu baterii Twojego pojazdu 

elektrycznego. 

Absolutorium nie w pośpiechu 

Maksyma „pośpiech czyni marnotrawstwo” jest absolutnie prawdziwa podczas rozładowywania 

baterii. Im szybciej rozładowujesz baterie, tym niższe masz napięcie (tym mniejsza pojemność). Jeśli 

bierzesz więcej i więcej z coraz mniej i więcej, w końcu skończysz z niczym - grzecznym sposobem 

powiedzenia nadmiernego rozładowania zabija żywotność baterii. Konsekwencją tego działania 

(głębokość rozładowania) jest liczba cykli ładowania / rozładowania, które mogą dostarczyć Twoje 

akumulatory. Liczbę cykli, których można oczekiwać od akumulatorów, w przybliżeniu określa 

równanie: 

Cykle żywotności baterii = Kd / Głębokość rozładowania  

To równanie mówi, że liczba cykli życia baterii jest odwrotnie proporcjonalna do współczynnika 

głębokości rozładowania. Jeśli konsekwentnie będziesz rozładowywać akumulatory do 90%, uzyskasz 

z nich mniej cykli, niż zużywanie ich do 50% obszaru rozładowania. Liczbowo Kd może wynosić około 

12 000 dla akumulatorów rozruchowych, 24 000 dla akumulatorów o głębokim cyklu i 30 000 lub więcej 

dla akumulatorów przemysłowych. Wartości te odzwierciedlają fakt, że cięższe akumulatory 

zapewniają więcej cykli lub obsługują wyższe wskaźniki głębokości rozładowania lepiej niż akumulatory 

rozruchowe. To, czego to równanie nie mówi, to to, że Kd będzie się różnić w zależności od każdego 

użytkownika, ponieważ aplikacja każdego użytkownika jest inna. Jeśli w literaturze producenta 

wspomina się, że uzyskał 750 cykli z jednej ze swoich baterii, nie ma gwarancji, że tak się stanie. Z 

drugiej strony możesz nawet lepiej. Z powodu gazowania i utraty materiału płyty podczas 

przekraczania 90% punktu ładowania (10% głębokości rozładowania), odpowiedzialność za 

uszkodzenie akumulatora, gdy spadniesz poniżej 20% punktu ładowania (80% głębokości 



rozładowania), a fakt, że każda bateria kwasowo-ołowiowa ma skończoną żywotność, najlepsze 

wskazówki dotyczące obsługi przekładają się na obsługę akumulatora o głębokim cyklu w środku tego 

zakresu - około 40 do 60 procent zakresu głębokości rozładowania - dla optymalnej równowagi między 

żywotnością cykliczną, głębokością rozładowania i rzeczywistym fizycznym (kalendarzowym) czasem 

życia baterii. Cięższe akumulatory przemysłowe mogą osiągnąć zakres maksymalnej głębokości 

rozładowania od 60 do 80%, aby zapewnić najbardziej wydajną pracę. 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 

Praktyczne aspekty akumulatorów kwasowo-ołowiowych mają wpływ na wszystkie konwertery EV. 

Musisz dokładnie zapoznać się z: 

• Charakterystykami, o których powinieneś wiedzieć przy zakupie 

• Kroki, które należy wykonać podczas instalacji 

• Konserwacja, którą należy wykonywać podczas posiadania 

Celem tej sekcji nie jest uczynienie Cię profesjonalistą w dziedzinie baterii, ale przekazanie praktycznej 

wiedzy, abyś był przygotowany do zakupu, instalacji i konserwacji baterii. 

Rodzaje baterii 

Jak dowiedziałeś się na początku, istnieją dwie główne klasy baterii: podstawowe lub nie 

doładowywane oraz dodatkowe lub ładowalne. O ile zadaniem twojego EV nie jest operowanie na 

Księżycu (jak łazik księżycowy) lub jakaś inna konkretna misja, jest mało prawdopodobne, abyś 

potrzebował usług baterii jednorazowej. Wśród akumulatorów są akumulatory kwasowo-ołowiowe i 

cała reszta. Krótko mówiąc, obecnie nie ma alternatywy dla akumulatora kwasowo-ołowiowego do 

zwykłego konwertera EV, ponieważ wady pozostałych dwóch opcji znacznie przewyższają korzyści. 

Baterie niklowo-kadmowe 

Akumulatory niklowo-kadmowe są typem, którego można używać w komputerze przenośnym, golarce 

lub innym urządzeniu i są bez wątpienia lepsze niż akumulatory kwasowo-ołowiowe, ponieważ 

dostarczają dwa razy więcej energii na funt; mają również około 50 procent dłuższe cykle. Ale 

elektrochemiczna para niklowo-kadmowa zapewnia znacznie niższe napięcie na ogniwo (1,25 V), co 

oznacza, że potrzeba więcej ogniw, aby uzyskać to samo napięcie. Jest znacznie droższy (cztery razy 

więcej i więcej). Jest mniej źródeł akumulatorów do pojazdów elektrycznych o dużej obciążalności (sam 

kadm jest trudniejszy do uzyskania i powoduje obawy dotyczące środowiska). Wreszcie, większość 

rozwoju technologii niklowo-kadmowej ma miejsce za granicą (Anglia, Francja, Niemcy, Japonia). 

Baterie niklowo-żelazne 

Jeszcze gorszym wyborem jest „akumulator Edisona” używany we wczesnych pojazdach elektrycznych 

z początku XX wieku. Oferuje dłuższy cykl życia (około dwa razy więcej), dostarcza nieco więcej funta 

energii za funt (około jedną trzecią więcej) i jest bardzo wytrzymały mechanicznie. Ale 

elektrochemiczna para niklowo-żelazowa dostarcza tylko nieco więcej napięcia na ogniwo niż NiCad 

(około 1,3 V) i ma wysoką rezystancję wewnętrzną i współczynnik samorozładowania (10 procent 

tygodniowo). Jego wydajność znacznie spada wraz z temperaturą (zarówno powyżej, jak i poniżej 78 

stopni F). Są znacznie droższe (cztery razy więcej i więcej), jest ich niewiele źródeł (są produkowane 

tylko w Europie i Japonii), a rozwój technologii jest niewielki. Cały rozwój baterii w laboratoriach 

(któremu przyjrzymy się krótko w dalszej części rozdziału) jest świetny, ale nie możesz go kupić. Twój 

wybór sprowadza się do starego dobrego akumulatora kwasowo-ołowiowego. Ale nie wszystkie 



akumulatory kwasowo-ołowiowe są sobie równe. Ograniczając naszą dyskusję do większych 

rozmiarów odpowiednich do zastosowań w ciężkich pojazdach elektrycznych, masz do wyboru trzy 

typy. 

Baterie rozruchowe 

Są to rodzaje używane do uruchamiania silnika w każdym pojeździe z silnikiem spalinowym na świecie. 

Przeciętny akumulator rozruchowy spędza tylko kilka sekund, obracając elektryczny rozrusznik 

pojazdu, a resztę czasu ładuje alternator pod najmniejszym obciążeniem (chyba że jedziesz nocą w 

deszczu z włączonymi wszystkimi akcesoriami elektrycznymi). ). Chociaż doskonale nadają się do tego 

zastosowania o dużej mocy wyjściowej przez krótki czas, nie nadają się do użytku w Twoim 

samochodzie elektrycznym (poza zasilaniem jego akcesoriów), ponieważ ten typ baterii ma cienkie 

płytki, które są tylko lekko obciążony aktywnym materiałem. Używany w EV, dałby ci tylko najkrótszą 

żywotność rozładowania w głębokim cyklu - miałbyś szczęście, gdybyś miał z niego 100 cykli. Nawet 

podczas krótkiej podróży, jeśli zbyt mocno (lub zbyt długo) wcisnąłeś pedał przyspieszenia, będziesz 

miał szczęście, że wrócisz na swój własny podjazd. 

Akumulatory o głębokim cyklu 

To jest to, czego potrzebujesz. Dolna granica zakresu pojemności może dotyczyć wózka golfowego lub 

wolnoobrotowego pojazdu elektrycznego. Górna granica zakresu pojemności idzie do twojego EV. 

Można je również znaleźć w katalogach producentów pod nagłówkiem Marine. Każdy z nich jest 

krokiem naprzód w stosunku do akumulatorów rozruchowych; mają znacznie grubsze płyty i są 

specjalnie zaprojektowane do cyklu głębokiego rozładowania w zakresie od 400 do 800 cykli (i więcej). 

Baterie przemysłowe 

Te potwory trafiają na palety do wózków widłowych i stacjonarne aplikacje generujące wiatr lub 

energię słoneczną. Chociaż zapewniają doskonałe wyniki rozładowania na papierze, mają 1000 cykli i 

większą żywotność i stanowią świetne przeciwwagi do wózków widłowych, ich waga i rozmiar na ogół 

sprawiają, że nie nadają się do zastosowań elektrycznych. Twoim zadaniem jest poszukiwanie 

akumulatorów o głębokim cyklu, które można znaleźć pod nagłówkami katalogu wózków golfowych, 

morskich lub pojazdów elektrycznych 

Konstrukcja baterii 

Z punktu widzenia produkcji akumulator kwasowo-ołowiowy jest jedną z najbardziej wydajnych rzeczy. 

Podczas gdy ołów jest zdecydowanie czymś, czego nie chcesz w niczym, co pijesz lub spożywasz (nie 

chcesz go nawet w farbie na ścianie w domu), EPA uwielbia akumulatory kwasowo-ołowiowe, 

ponieważ ponad 97 procent tych akumulatorów są poddawane recyklingowi, a każda bateria w 100% 

nadaje się do recyklingu. Umożliwia to konstrukcja baterii. Zużyte akumulatory ołowiowe należy 

odebrać pod adresem punkty odbioru, a następnie wysyłane do hutników, gdzie są demontowane. 

Ołów jest topiony, rafinowany i dostarczany do producentów baterii i innych użytkowników; tworzywo 

sztuczne jest mielone i wysyłane do podmiotów zajmujących się ponownym przetwarzaniem, które 

przerabiają go na nowe produkty z tworzyw sztucznych; a kwas jest zbierany i ponownie używany lub 

poddawany obróbce. Konstrukcja baterii wpływa na zakupioną baterię.  

Płyty 

Płytki akumulatora są uformowane na siatce przypominającej drut ze stopu ołowiu (czasami do 

usztywnienia ołowiu stosuje się antymon); nakłada się na nie mułopodobny tlenek ołowiu, kwas 

siarkowy i pastę wodną i pozostawia do stwardnienia. Do ujemnej płyty katodowej dodawany jest 



ekspander, który zapobiega jej kurczeniu się podczas użytkowania. Płytki są następnie „gotowane” w 

rozcieńczonym roztworze kwasu siarkowego, przesyłając przez nie ładunek formujący, który zmienia 

dodatnią płytę anodową w wysoce porowaty, czekoladowo-brązowy materiał z dwutlenku ołowiu i 

zmienia ujemną płytę katodową w szary gąbczasty ołów. Płyty dodatnie i ujemne są montowane w 

„kanapce” z separatorami - cienkimi arkuszami materiału elektroizolacyjnego, który nadal jest 

porowaty dla elektrolitu - i utrzymywanymi wewnątrz akumulatora za pomocą pasków. Jak grube i 

ciężkie są te płyty, w połączeniu z wydajnością ich konstrukcji (jak duży obszar jest odsłonięty) i jak 

wydajny jest separator, wszystko to razem decyduje o pojemności baterii. Chociaż początkowym 

sposobem określenia pojemności baterii jest jej podniesienie, jedynym prawdziwym sposobem jest jej 

użycie. 

Obudowa 

Obudowa to jednoczęściowy prostokątny pojemnik z tworzywa sztucznego lub twardej gumy z 

uformowanymi w nim trzema lub sześcioma ogniwami. Każde ogniwo ma uformowane żebra biegnące 

w poprzek jego dna lub wzdłuż dłuższego wymiaru baterii. Płytki montowane są pod kątem prostym 

do żeber, co ma na celu wielokrotne usztywnienie obudowy, podparcie płyt w sposób nieprzewodzący 

elektryczności oraz pełnienie funkcji kanałów zbiorczych dla materiału aktywnego odprowadzanego z 

płyt. aktywny materiał, który zrzuca, tworzy stos, który ostatecznie dociera do płyt i powoduje ich 

wyrywanie. Wszystkie inne rzeczy są równe, bateria o głębszej obudowie przetrwa baterię o płytkiej 

obudowie, ponieważ umożliwia gromadzenie się większej ilości aktywnego materiału. Większe 

akumulatory przemysłowe można tanio odbudować, po prostu otwierając je, wysypując zużyty 

materiał aktywny, usuwając wszelkie pozostałości ogniwa i wymieniając płytki, separatory i elektrolit. 

Łączniki lub łącza komórkowe 

Złącza te mogą znajdować się wewnątrz akumulatora (przez przegrody ogniw lub nad nimi) lub na 

zewnątrz akumulatora za pośrednictwem złącza łączącego . Zewnętrzne złącza występujące w 

starszych i większych typach baterii umożliwiają dostęp do indywidualnych pomiarów napięcia ogniw; 

Zwiększona niezawodność baterii sprawiła, że pomiary pojedynczych ogniw są mniej konieczne w 

przypadku nowoczesnych baterii. 

Otwór wlewu i korki odpowietrzające 

Te otwory umożliwiają uzupełnienie baterii wodą destylowaną lub roztworem elektrolitu. Korki 

odpowietrzające są wyposażone w przegrodę, aby umożliwić ucieczkę gazu, ale nie przypadkowe 

rozpryski elektrolitu. Poszczególne korki odpowietrzające są gwintowane w celu wkręcenia w otwór 

odpowietrzający, ale mogą być również połączone w wielootworowe zatyczki wciskane. (Uwaga: 

większość akumulatorów używanych obecnie do konwersji nie wymaga konserwacji, co oznacza, że nie 

trzeba nawet uzupełniać ich wodą. Nawet pojazdy elektryczne o niskiej prędkości, takie jak GEM, 

używają akumulatorów bezobsługowych, aby ułatwić konsumentom obsługę. Jest to bardziej 

rozpowszechnione w wózki golfowe.) 

Zaciski 

Mogą to być stożkowe górne, boczne zaciski lub typu L w akumulatorach rozruchowych, ale zwykle są 

to śruby typu kołkowego w akumulatorach głęboko rozładowanych (słupek o dużej wytrzymałości ze 

śrubą i podkładką). Dzieje się tak, ponieważ wysokie prądy zmiękczają słupek zacisku ołowianego, a 

stożkowe górne zaciski mogą odchodzić od swoich złączy, powodując zwiększoną rezystancję i 

okresowe problemy. 

Dystrybucja i koszt baterii 



Do tego momentu skrupulatnie unikano kosztów, ponieważ „sugerowana cena detaliczna” 

akumulatora jest podobna do ceny nalepki samochodowej - ma niewielki związek z ceną w świecie 

rzeczywistym. Producenci akumulatorów posiadają wielopoziomowe międzynarodowe sieci 

dystrybucji. Oznacza to, że mają dystrybutorów hurtowych i detalicznych w Stanach Zjednoczonych i 

na całym świecie. Sprzedają tym dystrybutorom hurtowo hurtowo - po 750 baterii na raz i więcej, itd. 

Dystrybutorzy hurtowi lub specjaliści od baterii mogą z kolei sprzedawać detalistom, takim jak 

sprzedawcy wózków golfowych, itp. Na każdym etapie są koszty wysyłki, wraz z czymkolwiek istnieją 

obowiązujące lokalne przepisy lub warunki. Chodzi o to, że cena podlega negocjacji i powinieneś 

spodziewać się rabatu w wysokości 25 do 30 procent od sugerowanej ceny detalicznej, szczególnie w 

przypadku zamówienia na 16 do 24 baterii. Jak w przypadku każdego innego dużego biletu, warto się 

rozejrzeć. Chociaż możesz otworzyć swoją książkę telefoniczną i znaleźć sprzedawców akumulatorów 

w praktycznie każdym średniej wielkości i większych miastach w Stanach Zjednoczonych, może opłacić 

się przejechanie dodatkowych 100 mil, aby poradzić sobie z dużym sprzedawcą akumulatorów w 

największym mieście w pobliżu. . Z drugiej strony, jeśli największe oferty twojego lokalnego dealera 

obejmują sześć baterii naraz i złożysz ofertę na 20 baterii, możesz mieć prawdziwą dźwignię 

negocjacyjną. Uzyskaj co najmniej trzy oferty dotyczące tego samego modelu akumulatora od tego 

samego producenta i porównaj je. Jeśli chcesz być bardziej kreatywny kosztem spędzania więcej czasu, 

porównaj w ten sposób kilku producentów. Pamiętaj, aby dodać wszystkie koszty wysyłki, konfiguracji, 

depozyty (zajmiemy się tym dalej) i podatki, aby w swoich ofertach mieć porównanie liczby jabłek do 

jabłek. Na przykład koszty wysyłki ze źródła innego niż lokalne mogą zniwelować ich przewagę nad 

droższym źródłem lokalnym. 

Depozyt rdzenia baterii 

Niektóre stany i miejscowości nie tylko sugerują recykling baterii - czynią to obowiązkowym. Dealerzy 

są zobowiązani do naliczenia „kaucji podstawowej” za baterie, która zostanie zwrócona, gdy oddasz je 

do recyklingu - większa wersja kaucji za butelkę z napojem. Oczywiście zwiększa to cenę zakupu baterii. 

Kolejny powód, dla którego nie można podać jednej ceny. Drugą stroną tego jest to, że baterie, których 

już nie można używać, mają wewnętrzną wartość złomu. Podobnie jak używany samochód przy zakupie 

nowego, zużyte akumulatory mają niewielką, ale dobrze określoną wartość wymiany. Wycena towaru 

ołowiu z lokalnej gazety pomnożona przez wagę baterii daje przybliżoną wartość, z którą trzeba sobie 

poradzić. 

Wskazówki dotyczące instalacji baterii 

Jeśli pomyślisz, co będziesz robić ze swoimi bateriami, pomoże ci to podczas procesu instalacji. Ogólnie 

rzecz biorąc, istnieją trzy obszary zainteresowania: 

• Bezpieczeństwo - to zawsze musi być numer jeden. Nie chcesz, aby luźna bateria na tylnym siedzeniu 

zamieniła się w pocisk w przypadku nagłego zatrzymania lub cygaro wuja Freda podpalił twój 

samochód elektryczny, gdy od niechcenia go ogląda podczas ładowania, lub okresowa konserwacja 

akumulatora powoduje przepełnienie dziur po kwasie w tapicerce wnętrza . Chcesz zamontować 

baterie w miejscu (lub miejscach), w którym można je bezpiecznie przymocować i dobrze wentylować; 

gdzie nie są szkodliwe dla nikogo ani niczego i odwrotnie; i gdzie są łatwo dostępne w celu 

serwisowania. To zaleta wyboru podwozia pickup jako platformy konwersji do pojazdów elektrycznych 

- już teraz dba o wszystkie te aspekty. 

• Szczelność - wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne akumulatora powinny być szczelne po 

zakończeniu instalacji i należy je okresowo sprawdzać. Luźne połączenia elektryczne prowadzą do 

zmniejszenia wydajności, wywołują korozję i powodują inne niepotrzebne okresowe problemy 

elektryczne. Oczyścić wszystkie połączenia przed ich dokręceniem. Luźne połączenia mechaniczne 



oznaczają przedwczesne starzenie się baterii przez wibrowanie jej na śmierć. (Nawiasem mówiąc, 

ciasny oznacza ciasny ciasny lub ciasny ciasny za pomocą podkładki zabezpieczającej - coś, co nie 

odrywa się później, gdy próbujesz usunąć ją w skorodowanej formie.) 

• Pomiary i nawadnianie - Idealnie byłoby, gdybyś chciał zainstalować system, aby zminimalizować ilość 

pracy serwisowej podczas instalowania baterii. Nawet jeśli nie zrobisz tego na początku, zaplanuj 

instalację, aby uwzględnić ją jako przyszłą modernizację. Pomiar elektryczny jest stosunkowo łatwy - 

potrzebujesz tylko wygodnych punktów odbioru napięcia i prądu oraz miernika analogowego, miernika 

cyfrowego lub automatycznego obwodu ładowania, które pomogą Ci wykonać resztę. Automatyczne 

nawadnianie jest trochę trudniejsze, ale przynajmniej obejmuje możliwość wygodnego dostania się do 

szczytów baterii - co oznacza, że baterie nie są rozrzucone po całym wnętrzu konwersji EV w 

przypadkowy sposób. 

TLC i konserwacja baterii 

Czuła, troskliwa opieka i konserwacja baterii nagrodzi Cię wiele razy. Wszystko, czego naprawdę 

potrzeba, to plan, harmonogram i dyscyplina, aby to zrobić. Plan zaczyna się od zeszytu lub dziennika. 

Potrzebne dane to napięcie z baterii (lub dwóch lub trzech - nie całego zestawu), odczyt licznika 

kilometrów, data i sekcja komentarzy ,wypisywanie dodanej wody i wszystkich nietypowych rzeczy, 

które zauważyłeś. Harmonogram jest tygodniowy lub dwutygodniowy. Oprócz arkusza dziennika, 

występują cztery obszary: 

• Bezpieczeństwo - pojawia się ponownie, ponieważ jest ważne. Zawsze ładuj baterie w dobrze 

wentylowanym miejscu; nie pal, nie zapalaj zapałek ani nie rób wokół nich iskier elektrycznych; i gorąco 

zachęcaj wszystkich swoich przyjaciół i gości, aby robili to samo. Praca z bateriami oznacza, że musisz 

zainwestować w okulary ochronne (okulary ochronne), gumowe rękawice ochronne i stare ubrania, 

których coraz bardziej dziurawy (tak, kwas robi dziury) wygląd nie przeszkadza. 

• Woda destylowana - (Uwaga: nie tak istotne, ale niektóre konwersje wymagają baterii, w których 

trzeba utrzymywać odpowiedni poziom wody). Woda destylowana z parą wodną jest jedynym 

rodzajem wody, jaki kiedykolwiek chciałbyś wlać do baterii. Po prostu przykryj talerze; nie przepełniaj 

ogniw, dopóki elektrolit nie przeleje się przez górną część baterii i nie spowoduje bałaganu. Najlepiej 

byłoby, gdybyś chciał rurkę z dzbanka na wodę, małą filiżankę lub szklankę z wylewką lub czysty lejek - 

coś, co ułatwia nalewanie bez rozlewania. Jeśli dojdzie do rozlania elektrolitu, należy go natychmiast 

wyczyścić i zneutralizować obszar wycieku i jego otoczenie sodą oczyszczoną zgodnie z instrukcjami z 

następnej sekcji. Pamiętaj, że elektrolit akumulatora to mocny kwas, który bez dyskryminacji zjada 

metal, tapicerkę, odzież, buty i ludzi. 

• Korozja i szczelność - Sprawdź wzrokowo baterie, połączenia baterii i komorę baterii. Spójrz, dotknij 

i pociągnij. Wierzch akumulatorów (i wszystko inne w komorze akumulatora) należy utrzymywać w 

stanie czystym z kurzu, brudu, korozji i rozpryskanego kwasu akumulatorowego. Natychmiast wbij 

jedną z nich w zarodek. Stara szczoteczka do zębów i pudełko sody oczyszczonej zdziałają cuda. Użyj 

roztworu zawierającego dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej dodanej do małej szklanki wody (jeden 

funt na galon) i nanieś na wierzch i styki baterii. Nigdy nie używaj go w ogniwach akumulatora - 

pamiętaj, aby podczas czyszczenia trzymać je szczelnie zamknięte. Staranność z sodą oczyszczoną i 

szczoteczką do zębów zneutralizuje kwas i utrzyma baterie w czystości. Dotknij i pociągnij, aby 

sprawdzić, czy żadne z połączeń elektrycznych nie uległo poluzowaniu. Natychmiast dokręcić luźne 

połączenia. 



• Pomiar - Użyj woltomierza cyfrowego lub areometru, aby odczytać stan naładowania baterii. 

Pamiętaj, aby monitorować baterie w stanie „wypoczętym” i próbować strzelać przez ten sam okres 

odpoczynku we wszystkich pomiarach lub zanotować wszelkie rozbieżności. 

Dzisiejsze najlepsze rozwiązanie baterii 

Wiesz już, że zalecamy akumulatory kwasowo-ołowiowe jako najlepsze rozwiązanie dla współczesnych 

konwerterów EV. Wiesz również, jaki rodzaj akumulatora kwasowo-ołowiowego kupić i wiele o jego 

właściwościach. Twój wybór jest jeszcze łatwiejszy, ponieważ w Twoim bezpośrednim obszarze 

geograficznym jest tylko pewna liczba sprzedawców baterii do wyboru. W przeciwieństwie do 

kupowania silników, kontrolerów i innych części, prawdopodobnie nie będziesz zamawiać baterii 

pocztą. Twój wybór sprowadza się w zasadzie do tego, kto oferuje najlepszą cenę za wybrane 

akumulatory oraz jakiej pojemności, wartości znamionowej, napięcia, rozmiaru i wagi potrzebujesz. W 

niewielkim odstępstwie od poprzednich rozdziałów zamierzamy polecić jednego producenta, a 

następnie przyjrzeć się kilku alternatywnym ofertom z jego linii, aby dać ci smak prawdziwych 

wyborów, z którymi się spotkasz. Zalecane baterie pochodzą od firmy Trojan Battery Company z Santa 

Fe Springs w Kalifornii. Podobnie jak w przypadku silników i sterowników, nie czytaj tutaj niczego 

ważnego w ich wyglądzie. To tylko jeden z wielu producentów baterii. Lista producentów baterii 

znajduje się w rozdziale 12, ale w tym przypadku to, którzy dystrybutorzy baterii działają na twoim 

obszarze geograficznym, jest ważniejszym czynnikiem. Zanim przejdziemy do rzeczywistych baterii, 

dodajmy kilka dodatkowych definicji do już rozszerzonego słownictwa dotyczącego baterii: 

• Gęstość mocy (Gęstość mocy orgrawimetrycznej) - Znana również jako moc punktowa, jest to ilość 

energii dostępnej z baterii w dowolnym momencie (w optymalnych warunkach), mierzona w watach 

na funt masy baterii. Przekłada bezpośrednio 6-woltowy akumulator Trojan T-125 o głębokim cyklu na 

przyspieszenie i maksymalną prędkość, jaką Twój samochód elektryczny może uzyskać z 

akumulatorów. 

• Gęstość energii (Gęstość energii orgrawimetrycznej) - Znana również jako energia właściwa, jest to 

ilość energii dostępnej z baterii przez określony czas (w optymalnych warunkach), mierzona w 

watogodzinach na funt masy baterii. Przekłada się to bezpośrednio na zasięg, jaki Twój samochód 

elektryczny może uzyskać z akumulatorów. 

• Wolumetryczna gęstość mocy - jest to czynnik bardziej interesujący dla społeczności technicznej 

zajmującej się akumulatorami, pracującej nad różnymi typami chemii akumulatorów. Jest to gęstość 

mocy mierzona w watach na galon lub w watach na stopę sześcienną, a nie w wadze. 

• Gęstość energii wolumetrycznej - jak wyżej. Jest to gęstość energii mierzona w watogodzinach na 

galon lub watogodzinach na stopę sześcienną - znowu objętość, a nie waga. 

Znajdziesz je przydatne zarówno do porównań tej sekcji, jak i tych wykonanych w sekcji „Baterie 

przyszłości”. Spójrzmy teraz na zwycięskie baterie. 

Pięć rozwiązań dotyczących baterii trojańskich 

Firma Trojan Battery Company wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie akumulatorów do 

wózków golfowych od lat pięćdziesiątych XX wieku; ich pojawienie się tutaj nie powinno Cię zaskoczyć. 

Dzisiejsze akumulatory do pojazdów elektrycznych są znacznie lepsze niż te sprzed dziesięciu lat. 

Możesz wybierać spośród rozwiązań 6-woltowych lub 12-woltowych, a sieć dystrybucji ewoluowała, 

aby zapewnić Ci więcej usług po lepszych cenach. Przyjrzymy się trzem 6-woltowym i dwóm 12-

woltowym alternatywom od Trojana. Model Trojana T-125 - jedna z 6-woltowych alternatyw. Zwróć 

uwagę na jego solidną konstrukcję i słupki zaciskowe typu kołkowego ze śrubami i nakrętkami. Ta 



obudowa i konstrukcja są wspólne dla wszystkich członków rodziny w tej 6-woltowej linii. Rysunek 8-5 

przedstawia jednostkę 12-woltową, makietę modelu 5SHP, którą Trojan zaprezentował na 

wrześniowych targach Burbank Alternate Transportation Expo w 1992 roku. Możesz (lub nie) mieć EV 

etykieta na bateriach kupowanych od dystrybutora. Oprócz sugerowanej ceny katalogowej - obszaru, 

który zachowamy na specjalną dyskusję - wszystko to pochodzi z opublikowanych danych, które można 

uzyskać od lokalnego sprzedawcy. Przedstawia wszystko, czego potrzebujesz, ale nie daje tego w takiej 

formie, w jakiej potrzebujesz - jeszcze. Rysunek 8-6, również zaczerpnięty z opublikowanych danych, 

przedstawia wykresy wydajności w funkcji czasu; zwróć uwagę na podobną wydajność grup danych 6-

woltowych i 12-woltowych. Możesz użyć tych danych do określenia wyników przyłożenia 

rzeczywistego obciążenia do dowolnej z wybranych baterii.  

Cykle żywotności baterii = Kd / głębokość rozładowania 

Na tej liczbie Kd wynosi około 28 000, co pokazuje, że technologia trojanów wypycha swoje 

akumulatory o głębokim cyklu do sektora akumulatorów przemysłowych. Innymi słowy, model T-105 i 

inni członkowie jego rodziny to wysoko rozładowane akumulatory o dużej wytrzymałości. Aby 

dowiedzieć się, ile baterii potrzebujesz, najpierw określ napięcie, przy którym zamierzasz obsługiwać 

konwersję EV. Napięcie to jest ustalane na podstawie kompromisów w podwoziu, silniku i kontrolerze 

i silnie uzależnione od ostatecznego wykorzystania, najdłuższego zasięgu lub najszybszego 

przyspieszenia. Naszym celem jest tutaj wybranie najlepszego akumulatora do rzeczywistej konwersji 

napięcia w rozdziale 10, tak więc zostało wybrane napięcie robocze 120 woltów. Zakładając, że chcesz 

mieć wszystkie baterie tego samego typu, a także, że nie zamierzasz używać skomplikowanych 

połączeń szeregowo-równoległych, oznacza to, że będziesz potrzebować 20 baterii 6-woltowych lub 

10 baterii 12-woltowych. baterie, wszystkie połączone szeregowo, aby uzyskać napięcie 120 woltów. 

Gdy łączysz akumulatory szeregowo, całkowita dostępna pojemność - całkowita liczba amperogodzin 

- jest taka sama, jak dostępna z dowolnej baterii. Całkowita liczba watogodzin to po prostu suma napięć 

pomnożona przez łączną liczbę amperogodzin. Całkowita waga, stopy sześcienne i koszt to po prostu 

suma pojedynczego 10- lub 20-członowego zestawu baterii. Podsumowanie danych w tabeli 8-3 jest 

przedstawione w znacznie bardziej użytecznym formacie. 

Twoje wybory są obecnie całkiem proste i logiczne. Zwróć uwagę, że opcje 6-woltowe zapewniają od 

26,0 do 29,3 kWh całkowitej energii w kilowatogodzinach wbudowanego akumulatora. Dwie opcje 12 

V zapewniają 14,0 lub 19,8 kWh. Patrząc na kolumnę wagi, modele 6-woltowe ważą od 1220 do 1420 

funtów, podczas gdy opcje 12-woltowe ważą albo 600 lub 860 funtów. Łącznie w stopach sześciennych, 

chociaż ta liczba oczywiście przełożyłaby się na większą rzeczywistą wymaganą przestrzeń montażową, 

akumulatory 6-woltowe wymagają od 9,6 do 9,8 stóp sześciennych, podczas gdy akumulatory 12-

woltowe wymagają 4,9 lub 6,1 stopy sześciennej. Koszt to inna sprawa. Musieliśmy użyć tutaj pewnej 

liczby, więc podłączono sugerowaną cenę katalogową producenta z sierpnia 2008 r., Obniżono o 30 

procent (70 procent listy) i pomnożono przez liczbę 10 lub 20 odpowiednią dla zestawu akumulatorów. 

Jak wspomniano wcześniej, Twoje koszty będą się różnić od tych liczb, więc spójrz na ten koszt tylko w 

celach porównawczych. Po usunięciu informacji o kosztach możemy kontynuować. Jeśli chcesz mieć 

najlepszy zasięg, wybierz najwyższą energię na pokładzie. Jeśli chcesz uzyskać największe 

przyspieszenie, wybierz najniższą wagę. Jeśli czynnikiem jest koszt, wybierz najniższy koszt. Ponieważ 

wszystkie te czynniki są zwykle czynnikami, podzielenie energii i kosztu na wagę jest zwykle dobrym 

sposobem na sprawdzenie, co daje najwięcej za najmniej. Tabela 9-4 robi to i podaje dwóch wyraźnych 

zwycięzców: T-125 dla grupy 6-woltowej i 27TMH dla strony 12-woltowej. Zauważ, że T-125 daje około 

1 kWh mniej energii, oszczędza 100 funtów i kosztuje 750 USD mniej niż jego większy brat T-145 - to 

najlepsza oferta w grupie 6 V i najlepszy wybór dla odbioru z rozdziału 10 konwersja. Po stronie 12 V 

27TMH zapewnia 40% mniej energii przy 14,0 kWh, ale oszczędza 260 funtów. i kosztuje mniej niż 



połowę swojego większego brata 5SHP. Byłoby to idealne rozwiązanie dla lżejszego pojazdu. Lub jeśli 

po prostu chciałeś poruszać się po okolicy w pickupie z rozdziału 10 i wygrać wszystkie lokalne wyścigi, 

a następnie dziesięć akumulatorów 27TMH o wadze 600 funtów. zaoszczędzić fajne 720 funtów. ponad 

20 6-woltowym rozwiązaniem akumulatorowym T-125. 

Najlepsze rozwiązanie akumulatorowe jutra - już dziś 

Jeśli sięgniesz po książkę o bateriach (lub przeczytasz rozdział o baterii w dowolnej książce) z dowolnej 

dekady XX wieku, warto zauważyć, że każdy twierdzi, że najlepsza bateria przyszłości jest „tuż za 

rogiem”. Rzeczywistość jest trochę inna. Rzeczywistość jest taka, że w świecie akumulatorów rzeczy 

toczą się bardzo wolno - zdarzenia są zwykle mierzone w dziesięcioleciach, a nie latach. 

Więc chociaż w tej sekcji omówimy najnowsze i najlepsze baterie, nie spodziewaj się ich wkrótce u 

sprzedawcy baterii - jeśli w ogóle. Podczas gdy ołów i kwas siarkowy nie byłyby moim początkowym 

wyborem do żadnego projektu budowlanego - jeden z najcięższych pierwiastków w połączeniu z 

jednym z najgorszych związków - niezawodność, a koszt to bardzo ważny element baterii ołowiowo-

kwasowej. W rzeczywistości przydatność kwasu ołowiowego do tak wielu zastosowań znacznie 

zmniejszyła nawet potrzebę poszukiwania alternatyw. Ale niedawne działania polegające na ochronie 

środowiska, zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej i wypróbowaniu pojazdów elektrycznych 

zmieniły świadomość, zmieniając ten schemat. Rząd, przemysł i laboratoria uniwersyteckie na całym 

świecie odzwierciedlają tę zmianę. Przelewanie pieniędzy na problem nigdy nie gwarantuje 

rozwiązania, ale gwarantuje, że wydarzy się o wiele więcej i że część tego, co się wydarzy, będzie 

użyteczna i dobra. Przyjrzyjmy się przyszłym trendom w zakresie baterii, zaczynając od konsorcjum, 

które przesuwa poza granice baterii - USABC. W 1991 roku Ford, General Motor i Chrysler (do których 

dołączył Departament Energii i Instytut Badań nad Energią Elektryczną) wpadli na lepszy pomysł - 

Amerykańskie Konsorcjum Zaawansowanych Baterii (USABC). Krótko mówiąc, w ustawie o badaniach, 

rozwoju i demonstracji pojazdów elektrycznych i hybrydowych z 1976 r. Uznano potrzebę rozwoju 

akumulatorów; 

Departament Energii zdefiniował i sfinansował to; a USABC skoncentrowało wysiłki. 

Krótkoterminowym rezultatem było to, że mnóstwo projektów zostało doprowadzonych do zaledwie 

trzech obszarów badań akumulatorów o dużej energii, które mogą zapewnić znaczny zasięg pojazdu i 

korzyści w zakresie mocy: polimer litu, siarczek litu i wodorek niklu. Niektóre z tych akumulatorów są 

uważane za najlepsze z najlepszych technologii akumulatorów na rynku. 

Baterie przyszłości: duży obraz 

Ogólnie rzecz biorąc, wyższa gęstość energii i gęstość mocy są pożądane i wyglądają na łatwe do 

wykonania na papierze. Okazało się, że uzyskanie obu tych elementów jednocześnie, wraz z długą 

żywotnością i niskim kosztem w akumulatorze, który działa wydajnie w szerokim zakresie temperatur, 

może być wytwarzane i obsługiwane przez infrastrukturę i nie powoduje szkód dla ludzi ani środowiska. 

trochę bardziej nieuchwytny. Zwróć uwagę, że żaden z dotychczas opracowanych akumulatorów - 

nawet wypróbowany i sprawdzony akumulator kwasowo-ołowiowy - nawet nie zbliża się do swojej 

teoretycznej specyfiki wartość energetyczna. Przed nami jeszcze długa droga. 

Kwasowo-ołowiowa 

Wielkie pieniądze zaangażowały się w biznes ołowiowo-kwasowy, który doprowadził do znacznych 

ulepszeń akumulatorów kwasowo-ołowiowych z początku XXI wieku, przewyższających ich 

odpowiedniki z lat 90. W drodze do wyższej energii właściwej i mocy właściwej, akumulatory kwasowo-

ołowiowe ewoluowały, aby dodać uszczelnione jako standardową opcję. Chociaż jest droższy, jest 



mniej wydajny (w porównaniu z wygodą nie podlewania). Przepływ (typ konwencjonalny, do którego 

jesteś przyzwyczajony) poprawił się dzięki większej grubości płyt, ulepszonym separatorom i 

roztworowi elektrolitu o wyższym ciężarze właściwym. Inne dostępne opcje to rurowe (ulepszenie 

elektrody) i żelowe (ulepszenie elektrolitu, które stosowałem w niektórych pojazdach elektrycznych, z 

którymi pracowałem). 

Nikiel-kadm 

Tuż za kwasowo=ołowiowym, ten typ akumulatorów zapowiada się jeszcze lepiej w przyszłości. Jego 

zalety w porównaniu z kwasem ołowiowym obecnie (mniej wyraźny spadek pojemności przy wysokich 

prądach rozładowania, dłuższy cykl życia, wolniejszy współczynnik samorozładowania, lepsza 

długoterminowa możliwość przechowywania i lepsze działanie w niskich temperaturach) będą nadal 

zapewniać rynkom finansowanie rozwoju mającego na celu poprawę jego wad w porównaniu z 

kwasem ołowiowym: wyższe koszty i kwestie kadmu związane ze środowiskiem. 

Wodorek niklu 

Nieszkodliwe dla środowiska alter ego w stosunku do baterii niklowo-kadmowej przewyższa ją również 

w porównaniu z konkretną energią i mocą i powinno stać się preferowaną baterią alkaliczną przyszłości 

(Rysunek 8-8). USABC z pewnością tak uważało i inwestuje swoje środki na badania i rozwój w tę 

technologię. Ponadto, mówiąc o akumulatorach niklowo-wodorkowych, badanie Rona Freunda w 

następnej sekcji mówi wszystkim, jak akumulatory średniej klasy wytrzymują próbę czasu. Osobiście 

RAV4 EV był najbardziej niezawodnym pojazdem elektrycznym, który zabrał mnie z White Plains w 

Nowym Jorku na dolny Manhattan iz powrotem do White Plains w Nowym Jorku. To powinno 

powiedzieć wszystko, ale posłuchajmy o raporcie Rona z jego doświadczeń z RAV4. 

Litowo-polimerowy 

Specyficzna energia tego akumulatora i określone wartości mocy budzą tylko zazdrość u konkurentów 

i apetyczne oczekiwanie ze strony jego zwolenników. Cała grupa litowa okazała się bardzo obiecująca 

w laboratoriach, a mniejsze baterie litowo-polimerowe wywarły ogromne wrażenie na użytkownikach 

przemysłu komputerowego. Jednak lit nadal musi spełniać swoją obietnicę, gdy jest zapakowany w 

gigantyczny, ekonomiczny rozmiar nadający się do napędzania EV (patrz Rysunek 8-9). Bądź na bieżąco 

z przyszłymi zmianami tutaj - USABC z pewnością tak. 

Sód-siarka 

Ta technologia ma silnych zwolenników w Anglii, Niemczech, Japonii, Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. Jest to dobre, ponieważ jego przeciwnicy mają ciągły dzień w polu, po prostu 

oznaczając go i stosując taktykę zastraszania. Tak, sód jest palny w powietrzu. Tak, siarka jest również 

na czele zapałek. Tak, utrzymywanie „butelki termosu” w temperaturze 350 stopni C, aby zawierała 

elektrody ze stopionego sodu i siarki oraz elektrolit z tlenku glinu beta, jest nieefektywne. Tak, może 

eksplodować i / lub robić nieprzyjemne rzeczy, jeśli zostanie przebity w wypadku. Podobnie jak pojazdy 

z silnikami spalinowymi. Z drugiej strony jest to nadal jeden z najbardziej obiecujących 

zaawansowanych systemów akumulatorów do napędu pojazdów elektrycznych; jego energia właściwa 

i określone wartości mocy są znacznie lepsze niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych; a 

produkcja baterii w zakładzie pilotażowym już się rozpoczęła. Podczas gdy wiele problemów pozostaje 

do rozwiązania, być może tania produkcja jest największym z nich, siarka sodowa jest technologią 

gorącą pod wieloma względami. 

Chlorek metalu sodu 



Jeśli siarka-sodowa jest świetna, to wszystkie jej zalety w niższej temperaturze roboczej z lepszą 

energią właściwą i mocą właściwą muszą być jeszcze większe, a technologia akumulatorów chlorkowo-

sodowych jest. Dorzuć ogniwa, które można montować w stanie rozładowanym, mają wyższe napięcie 

w obwodzie otwartym i lepszą charakterystykę zamrażania / rozmrażania i trybu awaryjnego niż siarka 

sodowa i masz prawdziwego zwycięzcę. 

Dwusiarczek litu i żelaza 

Obietnica akumulatorów litowo-żelazowych po stronie wysokotemperaturowej jest równie apetyczna. 

Specyficzne wartości energii tej baterii są najlepsze ze wszystkich, a jej określone wartości mocy po 

prostu pozostawiają wszystkie inne w kurzu. 

Litowo-jonowy 

To musi być obecnie najpopularniejsza bateria dalekiego zasięgu na rynku. Postęp w tej technologii 

sprawia, że jest to kolejne najlepsze rozwiązanie na teraźniejszość i przyszłość. Jon litu przemieszcza 

się pomiędzy anodą a katodą podczas wyładowywania i katodą do anody podczas ładowania. Jest 

niezwykle popularny w elektronice użytkowej, a teraz w elektronarzędziach. Jest lekki, ma powolną 

degradację energii i nie ma problemów z pamięcią. Firma A123 Systems z Watertown w stanie 

Massachusetts opracowała niesamowitą baterię litowo-jonową wykorzystywaną w hybrydowych 

technologiach typu plug-in firmy Hymotion Nanophosphate, która została skoordynowana z 

Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych. Jest używany w hybrydowych elektrycznych 

autobusach tranzytowych (autobusach Orion), samolotach, kiedy samolot jest zadokowany na lotnisku 

w celu zasilania, a wkrótce będzie w hybrydowych samochodach elektrycznych, dzięki czemu mogą być 

nawet bardziej wydajne niż obecnie. Niedawno opracowano motocykl elektryczny o nazwie KillaCycle, 

który wykorzystuje akumulatory A123. Zrobił wyścig, który był pokazywany w telewizji kablowej Planet 

Green i przejechał 168 mil na godzinę w 7,824 sekundy. Bill Dube (właściciel) i jego zespół muszą być 

dumni ze swoich osiągnięć! Tak trzymaj! 

Baterie i doświadczenie baterii RAV4 EV 

Ron przyznaje, że najwyraźniej RAV4-EV najlepiej nadaje się dla osób przejeżdżających mniej niż 100 

mil dziennie. 

Szybka historia 

W 1997 roku RAV4-EV został wyprodukowany przez Toyota Motor Corporation głównie na zlecenie 

California Air Resources Board (CARB) Zero Emissions Mandate (ZEV). Samochody były pierwotnie 

wynajmowane podmiotom komercyjnym (takim jak New York Power Authority) i innym 

przedsiębiorstwom energetycznym. W 2002 roku sprzedano je ludziom po około 40 000 dolarów za 

sztukę. Ron dodał, że pojazdy przebadane przez CARB przejechały ponad 5 milionów mil ZEV. To 

przełożyło się na uwolnienie około 2900 ton mniej dwutlenku węgla (zakładając średnio 17 mpg i 19,54 

funta na galon CA). Akumulatory sprawiły, że kierowcy musieli zastępować dodatkowe przejazdy 

benzyną i zmniejszali swój ślad węglowy. Uwielbiam wrażenia z jazdy RAV4 EV ze względu na baterie. 

Jeżdżę nim po całym Nowym Jorku i hrabstwie Westchester. Pamiętam, że przez cały czas w Nowym 

Jorku i White Plains ludzie pytali mnie, kiedy mogą dostać RAV4 EV i czy pojazd ma dobry zasięg. 

Jedyne, co mogłem powiedzieć, to miejmy nadzieję, że wkrótce będę mógł pojechać z White Plains na 

spotkanie w Nowym Jorku i wrócić na jednym ładowaniu. To właśnie potrafią dziś baterie !! 

Akumulatory 



Akumulatory RAV4 były wykonane z niklo-wodorków (NiMH), co było poprawą (większą pojemnością) 

w stosunku do modelu ECD zastosowanego w GM EV-1 Gen II. Pakiet trakcyjny działał znakomicie, gdy 

był chłodzony powietrzem, ponad 100 mil po autostradzie z prędkością 65 mil na godzinę w dobrym 

stanie. Nawet po przejechaniu ponad 100 000 mil ten zestaw nadal może zapewniać takie same osiągi 

na autostradzie. Podróżowanie po obszarach górskich oznaczało uwzględnienie wydatków na energię 

wynoszących około 10 procent na każde 1000 stóp pokonanego wzniesienia. (Regeneracja pomogła 

zmniejszyć straty.) 

Stłumienie niepokoju związanego z degradacją baterii 

Jak wszyscy wiemy, stan samochodu pozostawionego na dłuższy czas może się pogorszyć, powodując 

zanieczyszczenie paliwa i nie tylko. W samochodzie elektrycznym dłuższe okresy nieużywania mogą 

spowodować pogorszenie maksymalnego zasięgu, jeśli zostanie zastosowana technologia kwasowo-

ołowiowa. (Uwaga: jest to główny powód, dla którego najpopularniejsze akumulatory na rynku nie 

będą akumulatorami przyszłości). Akumulatory te wymagają regularnych ćwiczeń w celu utrzymania 

sprawności. Akumulatory RAV4 nigdy nie uległy takiej degradacji. Według Freunda: „Jeśli 

pozostawiono go w mroźnej zimie w zachodniej Pensylwanii lub na lotnisku LAX podczas nieobecności 

właścicieli, pełne możliwości były dostępne natychmiast po wznowieniu służby. Jest to wyraźnie 

znacznie wolniejsze niż wodór przechowywany (dla porównania z FCEV)”. Ogólnie rzecz biorąc, Toyota 

udowodniła samochodem elektrycznym, że akumulatory muszą być problemem w zakresie zasięgu. 

„Ponadto” podsumował Freund, biorąc pod uwagę niezaprzeczalne korzyści dla środowiska i 

bezpieczeństwa narodowego wynikające z przeniesienia nawet niewielkiej części naszych wielu mil 

napędzanych benzyną do sieci elektrycznej, a także biorąc pod uwagę wyjątkowe osiągi RAV4 EV z 

akumulatorami NiMH - to tragedia, która taki wybór nie istnieje na rynku dzisiaj. CARB i Toyota 

powinny świętować sukces tego produktu i podjąć kroki, aby umożliwić Kalifornijczykom wybór, czy 

jeździć na ropie, czy na energii elektrycznej. Samochody typu plug-in dają taki wybór, a ponieważ 

technologia akumulatorów i magazynowania energii stale się poprawia, włączenie energii elektrycznej 

do transportu jutra jest nieuniknione. ”Dlatego następnym razem ktoś powie Ci, że samochód 

elektryczny nie będzie działał baterie, możesz im powiedzieć prawdę (co może nas tylko uwolnić - od 

oleju). 



Ładowarka i układ elektryczny 

Ładowarka jest dołączoną i nieodłączną częścią każdego systemu akumulatorów pojazdu 

elektrycznego. Rozładowywanie i ładowanie baterii to przeciwne strony tej samej monety; nie możesz 

mieć jednego bez drugiego. Jak dowiedziałeś się z poprzedniej części, sposób ładowania baterii 

decyduje o ich natychmiastowej wydajności i ostatecznej trwałości. Podobnie jak w przypadku 

silników, sterowników i akumulatorów, technologia sprawiła, że dzisiejsze ładowarki są lepsze od ich 

odpowiedników dziesięć lat temu. Ponieważ silnik, kontroler, akumulatory i ładowarka są również 

nierozłączne z układem elektrycznym, który je łączy, jest on również omówiony w tym rozdziale, wraz 

z kluczowymi komponentami potrzebnymi do jego wysokonapięciowej, wysokoprądowej strony 

zasilania i niskiego napięcia, strona oprzyrządowania niskoprądowego. W tym rozdziale dowiesz się, 

jak działają ładowarki i jakie są ich różne typy, poznasz najlepszy typ ładowarki do wyboru do konwersji 

pojazdu elektrycznego dzisiaj i przyjrzysz się prawdopodobnym przyszłym zmianom w zakresie 

ładowania. Spójrz także na swoje szczegółowe informacje na temat układu elektrycznego EV i poznaj 

jego komponenty, więc gdy spotkasz się z nimi ponownie podczas procesu konwersji, będą Ci znane. 

Przegląd ładowarki 

Część poprzednia dotyczył rozładowywania i ponownego ładowania; teraz przyjrzymy się bliżej stronie 

ładowania. To mądra decyzja biznesowa, aby zainwestować kilkaset dolarów w ładowarkę, która 

pozwala maksymalnie wykorzystać pakiet baterii, który może kosztować tysiąc dolarów lub więcej i 

może być wymieniany kilka razy w okresie posiadania pojazdu elektrycznego. Wydajna ładowarka to 

nieodzowny element każdego pojazdu elektrycznego. Celem jest przedstawienie krótkiego tła i 

wprowadzenie zalecanej ładowarki do konwersji pojazdów elektrycznych przy minimalnym wysiłku. 

Masz trzy dostępne obecnie ładowarki do akumulatorów: zbuduj własną, kup zewnętrzną ładowarkę 

lub kup ładowarkę pokładową. Po kolei przyjrzymy się każdemu obszarowi i przedstawimy nasze 

zalecenia. Zacznijmy od przyjrzenia się temu, co dzieje się podczas cyklu rozładowania i ładowania 

akumulatora kwasowo-ołowiowego, aby zrozumieć, co musi zrobić ładowarka. 

Cykl rozładowania i ładowania akumulatora 

Jak już wiesz, akumulatory zachowują się inaczej podczas rozładowywania i ładowania - zachodzą dwa 

zupełnie różne procesy chemiczne. Akumulatory zachowują się również inaczej na różnych etapach 

cyklu ładowania. Zacznijmy od przyjrzenia się rzeczywistej baterii, a następnie przyjrzyjmy się 

szczegółom cyklu rozładowania i ładowania. 

Czego można się nauczyć z testu żywotności baterii 

Rysunek przedstawia wyniki testu cyklu życia akumulatora kwasowo-ołowiowego Trojan 27TMH o 

głębokim cyklu, który omówiliśmy. 



 

Monitorowane są dwa parametry w zależności od liczby cykli: minuty przy pojemności 25 amperów i 

koniec ładowania obecny. Pomiar parametru wydajności to aktualna wersja wykresu. Na krzywej 

danych rzeczywistej baterii jest więcej drgań, ale podobieństwo między dwoma wykresami jest 

uderzające i nie powinno tu być dla ciebie żadnych rewelacji. Ta bateria tak naprawdę nie „zawiodła” 

pod koniec 358 cykli; to tylko nazwa przypisana (przez inżyniera ds. testów akumulatora) do punktu, w 

którym akumulator spadł poniżej 50 procent swojej pojemności znamionowej. Końcowy prąd 

ładowania (EOCC) może być dla Ciebie nowy. Zauważ, że jest dość niski na początku cyklu życia 

akumulatora (około jednego ampera), ale stale rośnie, aż w pewnym momencie około połowy okresu 

życia osiąga wartość graniczną (około 20 amperów na tym wykresie). 

Co to dla ciebie oznacza? 

• Oznacza to, że prąd ładowania akumulatora podlega znacznym wahaniom w okresie jego 

użytkowania. 

• Oznacza to, że można szybko zabić nową baterię, która wymaga jedynie niewielkiej ilości prądu, aby 

rozpocząć cykl ładowania, umieszczając nieuregulowane źródło napięcia bez żadnej kontroli prądu na 

nim. 

• Oznacza to, że podczas ładowania bardziej dojrzałego akumulatora trzeba zwiększyć napięcie i prąd. 

Oba oznaczają, że nie można podłączyć ładowarki do akumulatora, ustawić go i zapomnieć, ponieważ 

ładowanie akumulatora również musi się zmieniać z cyklu na cykl oraz wraz z temperaturą i głębokością 

rozładowania. 

Szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, z dodatkiem niewielkiej ilości wapnia w celu 

wyeliminowania konieczności ponownego nawadniania, nie wykazują tej cechy; ich EOCC jest 

stosunkowo płaski, więc możesz być dla nich trochę bardziej tolerancyjny. (Są również droższe - koszty 

utrzymania pokrywa się z góry). 

Cykl rozładowania baterii 

Przyjrzyjmy się najpierw cyklowi rozładowania, aby porównać to, co dzieje się z parametrami, z tym, 

co dzieje się podczas ładowania. Pojemność, napięcie ogniwa i ciężar właściwy zmniejszają się wraz z 



upływem czasu w miarę rozładowywania akumulatora. Rysunek poniższy pokazuje, jak zmieniają się te 

kluczowe parametry (zakłada się, że standardowa temperatura to 78 stopni F): 

 

 

• Amperogodziny - miara pojemności akumulatora i procent stanu naładowania (w tym przypadku 

obszar pod linią) maleją liniowo w funkcji czasu od pełnego naładowania do wartości pełnego 

rozładowania. 

• Napięcie ogniwa - napięcie ogniwa w przewidywalny sposób spada z jego nominalnej wartości w pełni 

naładowanej 2,1 V do wartości w pełni rozładowanej 1,75 V. 

• Ciężar właściwy - ciężar właściwy zmniejsza się liniowo (bezpośrednio z szybkością rozładowywania 

akumulatora w amperogodzinach) od pełnego naładowania do wartości pełnego rozładowania. 

Cykl ładowania baterii 

Ładowanie akumulatora jest odwrotnością procesu rozładowywania. Rysunek 9-2 ponownie pokazuje, 

jak zmieniają się kluczowe parametry: 



• Amperogodzina - jest to przeciwieństwo przypadku rozładowania, z tym wyjątkiem, że musisz odłożyć 

nieco więcej niż wyjąłeś (zwykle 105 do 115 procent więcej) z powodu strat, ogrzewania itp. Obszar 

pod linią zwiększa się liniowo w funkcji czasu od wartości w pełni rozładowanej do wartości w pełni 

naładowanej. 

• Ciężar właściwy - ciężar właściwy rośnie gwałtownie z upływem czasu podczas ładowania baterii, 

więc wykonywanie pomiarów ciężaru właściwego podczas cyklu ładowania nie jest dobrym pomysłem. 

Na początku cyklu ładowania ciężar właściwy rośnie powoli, ponieważ proces reakcji chemicznej 

ładowania dopiero się rozpoczyna. Ciężar właściwy szybko rośnie wraz ze wzrostem stężenia kwasu 

siarkowego, a gazowanie pod koniec cyklu przyczynia się do jego wzrostu. 

• Napięcie ogniwa - napięcie również gwałtownie rośnie z upływem czasu podczas ładowania 

akumulatora, więc dokonywanie pomiarów napięcia podczas cyklu ładowania również nie jest dobrym 

pomysłem. Zauważ, że napięcie ogniwa natychmiast podskakuje do naturalnej wartości 2,1 V; powoli 

rośnie do 80% stanu naładowania (około 2,35 V); rośnie gwałtownie, aż do 90% stanu naładowania 

(około 2,5 V); a następnie powoli narasta do pełnej wartości ładowania wynoszącej 2,58 V. 

Idealna ładowarka baterii 

Ładowanie baterii jest odwrotnością procesu rozładowywania, ale szybkość, z jaką to robisz, ma 

kluczowe znaczenie dla określenia jej żywotności. Podstawowa zasada brzmi: naładuj go, gdy tylko 

będzie pusty, i napełnij go do końca. Zasada stawki ładowania brzmi: ładuj wolniej na początku i na 

końcu cyklu ładowania (poniżej 20% i powyżej 90%). Kiedy akumulator kwasowo-ołowiowy jest prawie 

pusty lub prawie pełny, jego zdolność do magazynowania energii jest ograniczona ze względu na 

zmiany w wewnętrznej rezystancji ogniwa. Próba zbyt szybkiego ładowania w tych okresach powoduje 

gazowanie i zwiększone nagrzewanie się akumulatora, co znacznie skraca jego żywotność. Idealnie 

byłoby, gdybyś ograniczył prąd akumulatora podczas pierwszych 90% cyklu ładowania i ograniczył 

napięcie akumulatora podczas ostatnich 10% cyklu ładowania. Żadna z metod sama w sobie nie działa. 

(Rysunek 9-3 pokazuje dlaczego) Wykres w prawym górnym rogu na rysunku 9-3 przedstawia 

ładowanie stałonapięciowe w idealnym przypadku. Stałe napięcie jest zwykle ustawiane na poziomie, 

na którym gazowanie powoduje zmniejszenie przepływu prądu przez akumulator wraz z upływem 

czasu podczas ładowania akumulatora. Niestety, bez ograniczeń dotyczących prądu, metoda ta 

pozwala na zbyt duży prąd który może wpłynąć do pustej baterii. Podanie 100 amperów lub więcej 

prądu ładowania do całkowicie rozładowanego akumulatora może go uszkodzić lub poważnie skrócić 

jego żywotność. Przyjrzyjmy się idealnemu podejściu podczas wszystkich czterech faz stanu 

naładowania - od 0 do 20 procent, od 20 do 90 procent, od 90 do 100 procent i powyżej 100 procent. 

Rysunek 9-3 przedstawia wyniki. 

Ładowanie od 0 do 20 procent 

Pierwsze 20 procent cyklu ładowania całkowicie rozładowanej baterii to faza krytyczna i należy ją 

delikatnie obchodzić. W rozdziale 8 dowiedziałeś się, że wszystkie akumulatory mają znormalizowaną 

20-godzinną pojemność. Każdy akumulator jest przystosowany do dostarczania 100 procent swojej 

pojemności znamionowej przy współczynniku C / 20. Podczas pierwszych 20 procent cyklu ładowania 

najlepiej byłoby ładować akumulator nie więcej niż przy stałym prądzie C / 20. Aby określić pierwsze 

20 procent prądu ładowania, 

Prąd ładowania = pojemność baterii / czas-C / 20 

W przypadku akumulatora o pojemności 200 amperogodzin prąd ładowania wynosiłby 

Prąd ładowania - 200/20 = 10 amperów  



Innymi słowy, ograniczyłbyś początkowy prąd ładowania tego akumulatora do 10 amperów. Możesz 

wysadzić baterię 200 amperami i naładować ją w ciągu 1 godziny, ale przedwcześnie ją zestarzejesz i 

zabijesz - nie zapewni Ci pełnego, użytecznego okresu użytkowania. Wykres w lewym dolnym rogu na 

Rys. 9-3 przedstawia wynik ładowania z ograniczeniem prądowym C / 20 podczas pierwszych 20% 

części cyklu ładowania. Napięcie delikatnie rośnie, a bateria jest bardzo zadowolona. 

Ładowanie od 20 do 90 procent 

W połowie cyklu ładowania można ładować z prędkością do C / 10. To najszybsza prędkość, która 

skutecznie ładuje akumulator kwasowo-ołowiowy. Szybkość ta nie jest tak wydajna jak współczynnik C 

/ 20 - więcej energii marnuje się w cieple, jeśli przypomnisz sobie straty I2R - ale ładowanie jest 

wykonywane szybciej. Przy jeszcze mniejszej wydajności (i większym ryzyku dla baterii) , może podnieść 

go do wyższych wartości C / 5 lub C / 3 w tym okresie doładowania, jeśli czas jest dla Ciebie niezbędny 

i jeśli dokładnie monitorujesz temperaturę akumulatora, aby nie przekroczyć jego limitów pracy i nie 

skończyć gotowania " to. Prąd ładowania wynosiłby 20 amperów przy współczynniku C / 10 dla 

akumulatora 200 amperogodzin.  

Ładowanie od 90 do 100 procent 

W tym momencie chcesz wrócić do współczynnika C / 20 lub, najlepiej, przełączyć się na metodę 

stałego napięcia. Jeśli przełączysz się na stałe napięcie ustawione przy pełnej wartości ładowania 

akumulatora głębokiego cyklu wynoszącej 2,58 V, na rysunku 9-3 pokazano wynik - prąd dostarczany 

do akumulatora gwałtownie spada podczas ostatnich 10 procent ładowania, a akumulator jest bardzo 

zadowolony podczas odbioru jest w pełni naładowany. 

Ładowanie powyżej 100 procent (ładowanie wyrównawcze) 

O wyrównywaniu ładowania dowiedziałeś się w poprzedniej części Konieczne jest przywrócenie 

wszystkich ogniw do jednakowego stanu naładowania (aby „wyrównać” charakterystykę ogniw); aby 

akumulator działał z najwyższą wydajnością; przywrócić pewną pojemność starzejących się 

akumulatorów; przywrócenie do regularnej eksploatacji akumulatorów ładowanych z podtrzymaniem 

lub płytko naładowanych; oraz wyeliminować skutki zasiarczenia w bateriach bezczynnych lub 

rozładowanych. Ładowanie wyrównawcze jest kontrolowane przeładowywaniem przy stałym 

natężeniu prądu C / 20 z limitem napięcia ładowania podniesionym do 2,75 wolta. To jest wykonywane 

po całkowitym naładowaniu baterii i utrzymywaniu tego poziomu przez 6 do 10 godzin. Ładowanie 

wyrównawcze nie powinno być wykonywane przy szybkościach większych niż C / 20. Ładowanie 

wyrównawcze powinno odbywać się co 5 do 10 cykli lub co miesiąc (w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej); tylko w dobrze wentylowanych miejscach (bez iskier i dymu), ponieważ powoduje to 

znaczne wydzielanie gazów; i tylko wtedy, gdy zwraca się szczególną uwagę na poziom elektrolitu, 

ponieważ zużycie wody jest znaczne podczas szybkich okresów gazowania. Rysunek 9-3 pokazuje 

skokowy wzrost napięcia do 2,75 V i wzrost prądu z powrotem do poziomu C / 20. Spójrzmy teraz na 

czas potrzebny na użycie idealnego podejścia do ładowania naszego hipotetycznego akumulatora o 

pojemności 200 amperogodzin: 

10 A (C / 20) przez 5 godzin = 50 AH 

20 A (C / 10) przez 7 godzin = 140 AH 

10 A (C / 20) przez 1 godzinę = 10 AH 

Łącznie: 13 godzin = 200 AH 



Takie podejście wymaga 13 godzin do naładowania akumulatora o pojemności 200 amperogodzin. Pod 

warunkiem, że nie przekroczysz temperatury akumulatora, możesz ładować z szybkością C / 5 w środku 

cyklu (40 amperów przez 3,5 godziny) i skrócić całkowity czas do 9,5 godziny. 

Prawdziwa ładowarka baterii 

Akumulator rozruchowy pojazdu z silnikiem spalinowym jest ładowany przez alternator napędzany 

silnikiem, którego moc jest kontrolowana przez regulator napięcia. Akumulator rozruchowy jest 

rozładowywany w mniej niż 1% w typowej roli w samochodzie. Cała znamionowa moc wyjściowa 

alternatora jest umieszczona na nim, a regulator napięcia zapewnia, że napięcie nie wzrośnie powyżej 

13,8 V - to proste. Dlaczego nie skorzystać z tej samej konfiguracji, aby naładować akumulatory 

pojazdów elektrycznych o głębokim cyklu? 

Odpowiedzią jest napięcie, prąd i „boom”. Podejście to nie jest stosowane, ponieważ napięcie zestawu 

akumulatorów o głębokim cyklu twojego pojazdu elektrycznego wynosi prawdopodobnie 96 woltów 

lub więcej, ale alternator jest zwykle ustawiony do napędzania akumulatora rozruchowego 12 V. 

Zakładając, że możesz wyregulować alternator lub kupić odpowiedni model napięcia i mieć odpowiedni 

silnik elektryczny do jego obracania, pełna moc wyjściowa alternatora zastosowana do całkowicie 

rozładowanego akumulatora głębokiego cyklu dostarczy zbyt dużo prądu i naładuje go zbyt szybko. W 

krótkim czasie uszkodziłbyś i / lub zniszczyłbyś baterie - to jest część „boomu”. Regulator napięcia nie 

tylko byłby bezużyteczny w zatrzymaniu tego, ale zapobiegałby podniesieniu napięcia do 2,58 V na 

ogniwo przez ostatnie 10 procent cyklu i nie pozwoliłby na dalsze podniesienie napięcia do 2,75 V w 

procesie ładowania wyrównawczego . Rozwiązaniem jest zasilanie prądem przemiennym, 

transformator, prostownik, regulator typu „elektronicznie inteligentny” lub „ręcznie regulowany” oraz 

zegar: dokładny opis dzisiejszej ładowarki do akumulatorów EV. Wzór x na wykresie w prawym dolnym 

rogu na Rysunku 9-3 pokazuje, co zapewniają większość rzeczywistych ładowarek. Stosując metodę 

zmiany lub kombinacji prądu stałego, stałego napięcia, zwężania i napięcia końca ładowania w funkcji 

czasu, wszystkie ładowarki akumulatorów osiągają metodę redukcji prądu podczas cyklu ładowania w 

miarę wzrostu napięcia ogniwa. Na szczęście możesz kupić coś z półki, aby zadbać o swoje potrzeby. 

Ale przed zakupem musisz to zbadać, aby upewnić się, że dana ładowarka działa tak, jak chcesz. 

Ładowarki akumulatorów są „dopasowywane” według wzoru: 

Prąd ładowania = (pojemność baterii X 115 procent) / (czas) + Ładowanie DC 

W tym równaniu ,- prąd ładowania określa rozmiar ładowarki, którego potrzebujesz, 115 procent to 

współczynnik sprawności uwzględniający straty, a obciążenie prądem stałym jest czymkolwiek innym 

podłączonym do akumulatora ( to jest zero, zakładając, że odłączasz akumulatory od układu 

elektrycznego pojazdu elektrycznego podczas ładowania). Znasz już pojemność baterii i czas. Możesz 

podłączyć ładowarki do 20 amperów do standardowego domowego gniazdka 120 V AC. Ładowarki o 

wyższej wydajności prądowej wymagają dedykowanego obwodu prądu zmiennego o napięciu 240 V - 

takiego, który zasila zasięg elektryczny lub suszarkę do ubrań w gospodarstwie domowym. Rzućmy 

okiem na twoje rzeczywiste opcje: zbuduj własne i kilka różnych typów gotowych ładowarek, które 

możesz kupić. Również zasilanie trójfazowe znajduje się w przemyśle i sieci energetycznej, a nie w 

domu. Domy są zwykle jednofazowe. Linie elektroenergetyczne bardzo wysokiego napięcia mają sześć 

przewodów oraz masę piorunową u góry. Przeciwległe przewody mają tę samą fazę. Samochody 

elektryczne prądu przemiennego zwykle używają silników trójfazowych, w których napięcie i 

częstotliwość należy zmieniać w zależności od zmieniających się warunków jazdy. Kolejną kwestią jest 

to, czy mieć ładowarkę pokładową, czy zewnętrzną. Pokład zapewnia wygodę jazdy (ładuj w dowolnym 

momencie); jest lekki i ma niskie zużycie energii. Niektóre komercyjne sterowniki EV, nawet 

współdzielą komponenty między sterownikiem inwerterowym na pokładzie i ładowarką akumulatora, 



aby uzyskać minimalną liczbę części i maksymalną wydajność (przepływ prądu decyduje o działaniu 

obwodu automatycznie - dobrze!). Off-board zapewnia dużą moc, która przekłada się na minimalny 

czas ładowania w stałej stacji ładowania, która może zawierać wiele dodatkowych funkcji. Poniżej 

znajdują się dwie najpopularniejsze ładowarki dostępne obecnie na rynku. Są standardem w branży i 

są naprawdę akceptowane na rynku. 

Manzita Micro PFC-20 

Niektórzy mówią: „Droższy niż Zivan, ale warto”. Oto niektóre specyfikacje: 

• PFC-20 jest przeznaczony do ładowania dowolnego zestawu akumulatorów od 12 V do 360 V 

nominalnych (14,4 do 450 V szczytowych). Jest z korekcją współczynnika mocy i zaprojektowany tak, 

aby generować 20 A (jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż napięcie wejściowe) lub pobierać 20 A z 

linii (jeśli napięcie sieciowe jest niższe niż napięcie akumulatora). Opcja wzmocnienia buck w PFC-20 

zwiększy moc wyjściową do 30 amperów. Istnieje programowalny timer, który wyłącza ładowarkę po 

czasie ustawionym przez użytkownika. 

Zivan NG3 

Zivan to bardzo popularna ładowarka. Jest używany przez dwa znane pojazdy elektryczne o nazwie 

Corbin Sparrow z Corbin Motors i GEM, wolnoobrotowy pojazd elektryczny z Global Electric Motorcars, 

należącego do Chrysler Company. Osobiście korzystałem już wcześniej z tej ładowarki z autem GEM i 

działa dobrze. Zivan to godna uwagi ładowarka w społeczności pojazdów elektrycznych. W ładowarce 

Zivana najbardziej podoba mi się to, że jest sterowana mikroprocesorem i jest zabezpieczona przed 

przeciążeniem i zwarciem. Ładowarka może również określić, czy akumulatory mają problemy i 

poinformować Cię, abyś mógł przez cały czas utrzymywać prawidłowo konserwowany zestaw 

akumulatorów. Posiada również opcje czujnika termicznego, które pozwalają na dostosowanie wyjścia 

elektrycznego do dowolnego typu baterii. Zwiększa to żywotność baterii i zmniejsza ilość wody 

potrzebnej do dodania do baterii. Działają również z wydajnością od 85 do 90 procent, co zapewnia 

maksymalne oszczędności kosztów energii elektrycznej, co jest naprawdę wydajne.  

Inne rozwiązania dotyczące ładowania akumulatorów 

Wbrew licznym kompromisom dostępnym w przypadku dzisiejszych dostępnych na rynku ładowarek 

akumulatorów, a także dodatkowym opcjom indywidualnego podejścia (z wykorzystaniem dzisiejszych 

zaawansowanych komponentów elektronicznych), są to wciąż nowsze rozwiązania nadchodzące w 

przyszłości i nie tylko. . Obejmują one techniki szybkiego ładowania, ładowanie indukcyjne, zamienne 

zestawy akumulatorów i rozwój infrastruktury. Przyjrzyjmy się krótko każdemu. 

Szybkie ładowanie 

W wielu współczesnych publikacjach omówiono alternatywy szybkiego ładowania. Japończycy są 

prawdopodobnie najbardziej perspektywiczni w tej dziedzinie. Krótko mówiąc, jeśli ładowanie 

akumulatora pojazdu elektrycznego w ciągu ośmiu godzin jest dobre, to osiągnięcie tego samego 

wyniku w ciągu czterech godzin jest lepsze. Na szczęście można użyć pulsującego prądu stałego, 

przemiennych impulsów ładowania i rozładowania lub po prostu zwykłego prądu stałego wysokiego 

poziomu, aby osiągnąć wyniki. 

Niestety, musisz zacząć od co najmniej 240 V AC (240 V trójfazowe jest lepsze) i prawdopodobnie 

przegrzewasz się i skracasz żywotność któregokolwiek z dzisiejszych akumulatorów kwasowo-

ołowiowych. Jeśli jednak zaprojektujesz akumulatory kwasowo-ołowiowe, aby uwzględnić tę funkcję 

(większą liczbę cieńszych elektrod ołowiowych, specjalne separatory i elektrolit), stanie się to łatwe. 



Nawet akumulatory niklowo-kadmowe można dostosować do tego procesu, jeśli Twój portfel jest 

większy. Z biegiem czasu dowiesz się więcej o tym pomyśle. (Trójfazowe 240 V dostarczy o 50% więcej 

mocy niż 480 V jednofazowe. Ponieważ dodanie jednego przewodu daje trzy razy większą moc, 

światowa sieć energetyczna jest trójfazowa. W dzielnicy mieszkalnej bloki są obracane między fazami 

A, B, i C. Pełnookresowe prostowanie trójfazowe daje prąd stały z bardzo małymi tętnieniami 

(anulowanie drugiej, trzeciej i czwartej harmonicznej). W pojazdach elektrycznych silniki trójfazowe 

można odwrócić, zamieniając dowolne dwie fazy. 

Ładowanie indukcyjne 

Zaproponowano wiele alternatyw dla ładowania indukcyjnego. Oddział General Motors w Hughes jest 

prawdopodobnie najbardziej przyszłościowy w tej dziedzinie. Zdjęcie na Rysunku 9-6, zrobione podczas 

targów Burbank Alternate Transportation Expo we wrześniu 1992 roku, przedstawia koncepcję 

Hughesa. Upuszczasz tylną tablicę rejestracyjną, aby odsłonić gniazdo ładowania indukcyjnego EV, włóż 

„wiosło” Hughesa  w szczelinę i włącz. W przypadku innych podejść indukcyjnych montowanych na 

pływaku lub na przednim zderzaku trzeba było precyzyjnie ustawić pojazd. Podejście Hughesa sprawia, 

że jest to jeszcze łatwiejsze niż tankowanie benzyny do pojazdu. Nie musisz się martwić o żadne 

odległości, wycieki i ryzyko porażenia prądem. Proces wprowadzania energii elektrycznej do pojazdu 

elektrycznego można skomputeryzować za pomocą karty kredytowej. Kioski do ładowania pojazdów 

elektrycznych - lub jakikolwiek kształt, jaki przyjmie - pewnego dnia będą tak znane jak budki 

telefoniczne, a ładowanie indukcyjne w stylu Hughesa prawdopodobnie wskaże drogę, jaką Toyota 

RAV4 i General Motors EV1 używały tych ładowarek. 

Wymienne zestawy baterii 

Również w tym obszarze zaproponowano wiele atrakcyjnych alternatyw. Zawodnicy EV w Phoenix 

Solar & Electric 500 używają go od lat. Kiedy wjeżdżają do boksów, zestawy akumulatorów typu sakwy 

wypadają z zewnętrznych pozycji montażowych, a na ich miejsce mocowane są nowe zestawy 

akumulatorów. To samo podejście, z sąsiedztwem w przyszłości pewną rolę odgrywają także „stacje 

energetyczne” zastępujące stacje benzynowe. Przyszłe projekty pojazdów elektrycznych mogą zostać 

ujednolicone z pakietami akumulatorów montowanymi pod podwoziem na palecie. Wjeżdżasz do stacji 

energetycznej, upuszczasz stary akumulator, podnosisz nowy na miejsce i zatrzaskujesz, płacisz kartą 

kredytową (prawdopodobnie kaucja za pakiet plus koszt opłaty energii) i w ciągu kilku minut jesteś w 

drodze. 

Poza jutrem 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obecnie korzystać z szybkiego ładowania, ładowania indukcyjnego i / 

lub technik wymiany akumulatorów. Pierwsza obejmuje specjalny, wytrzymały akumulator kwasowo-

ołowiowy. Pozostałe dwa mogą być wykonane przez osobę, ale oczywiście wymagają rozwoju 

infrastruktury do powszechnego zastosowania. Napisano nawet artykuły o tym, jak dziś można 

ładować swój samochód elektryczny ze źródła słonecznego. Jednak dla prawdziwej nagrody niezbędny 

jest poważny rozwój infrastruktury: elektryczne pojazdy z napędem drogowym. Napisano wiele 

artykułów i artykułów, a wszystko to ze względu na apetyczny urok pomysłu. Prosty samochód 

elektryczny zasilany akumulatorem kwasowo-ołowiowym ma więcej niż wystarczający zasięg, aby 

zabrać Cię do najbliższej autostrady międzystanowej. Gdy już tam dotrzesz, wciskasz przycisk na desce 

rozdzielczej, odbiornik indukcyjny w Twoim samochodzie elektrycznym pobiera energię z jezdni przez 

„skrzynkę pomiarową” w Twoim pojeździe (dzięki czemu przedsiębiorstwo użyteczności publicznej wie, 

kto i ile ładować), a Ty zostaniesz naładowany w drodze do celu bez zanieczyszczeń, hałasu, sadzy i 

zapachów. Jeśli zarówno jezdnia, jak i pojazd elektryczny mają „inteligentny” projekt, możesz nawet 

uzyskać informacje dla podróżnych (pogoda, wskazówki itp.), Podczas gdy jezdnia prowadzi Twój 



pojazd w trybie bezobsługowym, a Ty czytasz poranną gazetę lub skanujesz wieczorne wiadomości 

telewizyjne. Wszystko, czego potrzeba, to rozwój infrastruktury - czytaj to jako M-O-N-E-Y. 

Układ elektryczny Twojego pojazdu elektrycznego 

Stwierdzenie, że układ elektryczny pojazdu elektrycznego jest jego najważniejszą częścią, nie jest od 

niego dalekie od oksymoronu. przez konwersję pojazdu elektrycznego. Wykonaj świetną robotę z 

okablowaniem wysokiego napięcia i wysokiego prądu konwersji pojazdu elektrycznego, a wynagrodzi 

Cię to latami bezproblemowej obsługi. Zrób to niechlujnie i poza oczywistym bum lub pufem (któremu 

towarzyszy dym), otwierasz się na świat dziwnych usterek. Ukryte piękno każdej domowej konwersji 

EV polega na tym, że istnieją tylko dwa miejsca, w których można obwiniać, jeśli coś pójdzie nie tak: 

spójrz w lustro i pod maskę. W tej sekcji omówiony zostanie układ elektryczny, który łączy silnik, 

sterownik, akumulatory i ładowarkę wraz z kluczowymi komponentami oprzyrządowania 

wysokonapięciowego, wysokoprądowego i niskonapięciowego. 

Wysokonapięciowy, wysokoprądowy system zasilania 

Kiedy łączysz silnik, kontroler, akumulator i ładowarkę w pojeździe, potrzebujesz stycznika (ów), 

wyłączników automatycznych i bezpieczników, aby przełączyć duże prądy. Przyjrzyjmy się bliżej tym 

wysokoprądowym komponentom. 

Główny stycznik 

Stycznik działa jak przekaźnik. Jego wytrzymałe styki (zwykle znamionowane na ciągłe od 150 do 250 

amperów) umożliwiają sterowanie dużymi prądami przy niskim poziomie napięcia. Jednobiegunowy, 

normalnie otwarty stycznik główny, jest umieszczony w obwodzie wysokoprądowym między 

akumulatorem a sterownikiem i silnikiem. Kiedy dodajesz energii to - zazwyczaj przez przekręcenie 

kluczyka w stacyjce - moc wysokoprądowa jest przekazywana do sterownika i silnika. 

Stycznik nawrotny 

Ten stycznik jest używany w pojazdach elektrycznych, gdy pożądane jest elektryczne, a nie 

mechaniczne sterowanie przekładnią w kierunku do przodu / do tyłu. Styki przełączne tego stycznika 

dwubiegunowego, służą do odwrócenia kierunku przepływu prądu w uzwojeniu wzbudzenia 

szeregowego silnika prądu stałego. Gdy ten stycznik jest używany, do niskonapięciowego układu 

przewodów za wyłącznikiem zapłonu dodaje się wyłącznik środkowy do przodu i do tyłu. 

Główny wyłącznik obwodu 

Wyłącznik automatyczny jest jak przełącznik i bezpiecznik resetujący. Celem tego wytrzymałego 

wyłącznika automatycznego (typowo znamionowego od 300 do 500 amperów) jest natychmiastowe 

przerwanie zasilania głównego akumulatora w przypadku awarii układu napędowego oraz rutynowe 

przerywanie zasilania akumulatora podczas serwisowania i ładowania. Dla wygody ten wyłącznik 

automatyczny jest zwykle umieszczony w pobliżu akumulatora. Tablica rozdzielcza i elementy 

montażowe są przydatne - duże litery natychmiast informują zwykłych użytkowników Twojego pojazdu 

elektrycznego o działaniu wyłącznika. 

Bezpiecznik bezpieczeństwa 

Zadaniem bezpiecznika jest przerwanie przepływu prądu w przypadku nieumyślnego zwarcia na 

pakiecie akumulatorów. Innymi słowy, wydmuchujesz jeden z nich, zanim spawa się łukiem swój klucz 

półksiężycowy do ramy i przy okazji wyrzucisz odpady do akumulatora. 

Blokada bezpieczeństwa 



Istnieje dodatkowy przełącznik, który niektóre konwertery EV włączają do swojego systemu 

wysokoprądowego, zwykle w postaci dużego czerwonego pokrętła lub przycisku na desce rozdzielczej 

awaryjnej blokady bezpieczeństwa lub „wyłącznika awaryjnego”. Kiedy wszystko inne zawiedzie, 

przebicie tego spowoduje wyciągnięcie wtyczki z baterii. 

System oprzyrządowania niskiego napięcia i niskiego prądu 

System oprzyrządowania obejmuje przełącznik kluczykowy, sterowanie przepustnicą i okablowanie 

monitorujące. Okablowanie przełącznika kluczykowego, sterowane za pomocą kluczyka zapłonu, 

kieruje zasilanie z akumulatora dodatkowego lub obwodu konwertera DC-DC do wszystkiego, czego 

potrzebujesz, aby sterować podczas pracy pojazdu elektrycznego: reflektorów, oświetlenia wnętrza, 

klaksonu, wycieraczek, wentylatorów, radia itp. Okablowanie sterowania przepustnicą to wszystko, co 

jest związane z najważniejszą funkcją potencjometru przepustnicy. Okablowanie monitorujące 

obejmuje zdalne wykrywanie prądu, napięcia, temperatury i zużywanej energii oraz kierowanie do 

mierników i wskaźników zamontowanych na desce rozdzielczej. Przyjrzyjmy się bliżej tym 

komponentom niskonapięciowym. 

Potencjometr przepustnicy 

Zwykle jest to potencjometr 5 kiloomów, ale ma specjalne przeznaczenie i ważną funkcję 

bezpieczeństwa. Model Curtis, zaprojektowany tak, aby towarzyszył kontrolerom i uzupełniał je oraz 

wykorzystywał istniejące połączenie pedału przyspieszenia w Twoim pojeździe. Równoważny model, 

do użytku zamiennego lub dla pojazdów z podstawowymi projektami, które nie mają jeszcze pedału 

przyspieszenia. Z każdym z nich model Curtis zapewnia opcję wyłączenia pedału wysokiego poziomu, 

która blokuje wyjście kontrolera, jeśli pedał jest wciśnięty; to znaczy, nie możesz uruchomić swojego 

EV z nogą na przepustnicy - bardzo pożądana funkcja bezpieczeństwa. Ponieważ sterownik Curtis 

zawiera również tryb wejścia błędu, który wyłącza sterownik w przypadku wykrycia otwartego wejścia 

potencjometru (na przykład w przypadek zerwania przewodu) - stan, który spowodowałby 

niekontrolowaną jazdę - w obu przypadkach jesteś chroniony za pomocą sterownika Curtis i 

przepustnicy z opcją wyłączenia pedału wysokiego poziomu.  

Przekaźniki pomocnicze 

Rysunek  

 

przedstawia te bardzo przydatne pomocnicze przekaźniki dwubiegunowe, dwupołożeniowe w 

wersjach z 12-woltowymi cewkami prądu stałego 20 A (po prawej) i 120-woltowymi cewkami prądu 

przemiennego. Typowym zastosowaniem cewki typu AC jest blokada ładowarki. Połączone szeregowo 

z wbudowaną ładowarką, napięcie AC wykryte na zaciskach wejściowych ładowarki natychmiast 

wyłączyłoby wyjście zestawu akumulatorów poprzez przerwanie linii pomocniczego przełącznika 

kluczykowego akumulatora, co z kolei otwiera główny stycznik. Zastosowanie cewek DC jest 



ograniczone tylko twoją wyobraźnią: dodatkowe blokady bezpieczeństwa; blokady napięcia, prądu lub 

temperatury; oraz sterowanie światłami, wentylatorami i oprzyrządowaniem. 

Listwa zaciskowa 

Cokolwiek robisz w dziale elektrycznym, prosta listwa zaciskowa, taka jak ta pokazana na rysunku 9-

13, ułatwi i uporządkuje okablowanie. Użycie jednego lub więcej z nich jako wygodnych punktów 

połączeń nie tylko zmniejsza możliwość wystąpienia błędów w okablowaniu konwersji po raz pierwszy, 

ale także ułatwia późniejsze śledzenie połączeń w razie potrzeby. Oczywiście jest to tak cenne, jak 

odręczny szkic pokazujący, jaka funkcja jest na danym terminalu. 

Boczniki 

Boczniki to precyzyjnie skalibrowane rezystory, które umożliwiają określenie przepływu prądu w 

obwodzie poprzez pomiar spadku napięcia na nich. Rysunek 9-14 przedstawia dwie odmiany: lewa 

mierzy prądy od 0 do 50 amperów; właściwy mierzy prądy od 0 do 500 amperów. 

Amperomierz 

Najbardziej użytecznym ze wszystkich instrumentów pokładowych EV jest amperomierz. Model z 

podwójną skalą zapewnia zakresy monitorowania od 0 do 50 A lub od 0 do 500 A po naciśnięciu 

przełącznika. Wyższy zakres umożliwia określenie chwilowego poboru prądu przez silnik; działa 

podobnie jak wakuometr w wewnętrznym pojeździe z silnikiem spalinowym - im mniejszy prąd, tym 

większy zasięg i tak dalej. Niższy zakres działa tak samo, jak amperomierz, który może już znajdować 

się na zestawie wskaźników Twojego samochodu o spalaniu wewnętrznym - informuje o natężeniu 

prądu, które zużywają akcesoria 12-woltowe. 

Woltomierz 

Drugim najbardziej użytecznym przyrządem pokładowym EV musi być Twój woltomierz. Model z 

podwójną rozszerzoną skalą  dostarcza zakresy od 50 do 150 V lub od 9 do 14 V po naciśnięciu 

przełącznika. Rozszerzona skala oznacza, że używany jest tylko wymagany zakres woltomierza; cała 

skala jest rozszerzona, aby wypełnić tylko zakres napięć, których używasz. Wyższy zakres umożliwia 

określenie chwilowego napięcia akumulatora (działa jak wskaźnik poziomu paliwa w pojeździe z 

silnikiem spalinowym - im mniejsze napięcie, tym mniejszy pozostały zakres. Niższy zakres działa jak 

woltomierz, który może już znajdować się na zestawie wskaźników Twojego pojazdu konwersji 

wewnętrznego spalania - informuje o stanie systemu 12-woltowego. 

Wskaźnik baterii 

Użytkownicy wydają się albo bardzo lubić wskaźnik baterii, albo uważają go za zbędny (z 

woltomierzem), więc sprawdź, zanim zainwestujesz. Wersja Curtis Model 900 wskazuje stan 

naładowania zestawu akumulatorów od ostatniego pełnego naładowania za pomocą 10-

elementowego wskaźnika LED. Wskaźnik baterii jest podłączony bezpośrednio do baterii, tak jakby był 

woltomierzem. Opatentowane obwody wewnątrz modułu integrują następnie stan napięcia z 

odczytem pozostałej energii, który jest wyświetlany na jednym z 10 pasków LED. Chociaż nie jest to tak 

przydatne dla osób korzystających z ładowania na pokładzie i na pewno nie zbliża się do systemu 

zarządzania energią akumulatora, jest przydatne dla tych, którzy ładują tylko ze stałego miejsca, jako 

przewodnik po następnym pit stopie. wymagany. 

Miernik temperatury 



Podczas gdy twój samochód elektryczny zasilany akumulatorem kwasowo-ołowiowym w ogóle nie 

będzie działał, jeśli jest bardzo, bardzo zimny, możesz go ponownie użyć, gdy temperatura wzrośnie. 

Na końcu skali o wysokiej temperaturze możesz spowodować trwałe uszkodzenie baterii, sterownika 

lub silnika, jeśli zostaną przekroczone ich limity temperatur. Wskaźnik temperatury z pewnością należy 

raczej do kategorii miłej, a nie obowiązkowej, ale jeśli masz takie skłonności, łatwym sposobem na 

kontrolowanie temperatury jest użycie termistora i wskaźnika temperatury, takiego jak ten pokazany 

na rysunku 9. 15 (na dole po lewej). Możesz też użyć wielu termistorów - po jednym podłączonym do 

każdego obiektu będącego przedmiotem zainteresowania (pakiet baterii, kontroler, silnik itp.) - i 

monitorować wszystkie, przełączając się między nimi. 

Przełącznik obrotowy 

Przełączniki obrotowe, takie jak czterobiegunowy przełącznik dwupozycyjny pokazany na rysunku 9-

15 (na dole po prawej), są idealnymi towarzyszami mierników oprzyrządowania do przełączania 

zakresu, czujników i funkcji. Chociaż możesz zdecydować się na tylko amperomierz i woltomierz w 

gotowym EV, możesz chcieć sprawdzić napięcie i prąd w wielu punktach na etapie testowania. W obu 

przypadkach pomoże ci kilka przełączników obrotowych. 

Wentylatory 

Wentylatory należą do obowiązkowej kategorii w celu kontrolowania wzrostu temperatury 

podzespołów komory silnika lub utrzymywania wentylacji komory akumulatora podczas ładowania. 

Niezależnie od tego, czy są zasilane prądem stałym przez cały czas z obwodu przełącznika 

kluczykowego, zasilane prądem stałym z przerwami przez zamknięcie przekaźnika, czy zasilane z 

gniazda prądu przemiennego, beziskrowe bezszczotkowe wentylatory silnika prądu stałego 12 V i 

wentylatory silnika prądu przemiennego 120 V są tym, czego potrzebujesz wybierać. 

Bezpieczniki niskonapięciowe 

Wszystkie oprzyrządowanie i krytyczne komponenty niskonapięciowe powinny być chronione 

bezpiecznikami L-A (odmiana motoryzacyjna działa dobrze), jak pokazano na rysunku 9-8. Ilekroć 25 

centów pozwala zaoszczędzić do 200 dolarów, jest to dobra inwestycja. 

Blokady niskiego napięcia 

Wiele konwerterów EV woli zaimplementować wyłącznik awaryjny, o którym mowa wcześniej w tej 

sekcji, po stronie niskiego napięcia. Często jest to łatwiejsze, ponieważ istnieje już wiele blokad - 

siedzisko, akumulator, uderzenie itp. Ponadto implementacja niskonapięciowa wymaga tylko prostego 

przełącznika, być może przekaźnika i jakiegoś przewodu połączeniowego - kilka uncji wagi przy 

najbardziej - podczas gdy rozwiązanie wysokoprądowe wymaga kilku funtów drutu plus gięcie i 

dopasowywanie itp. 

Konwerter DC-DC 

Większość dzisiejszych konwertujących EV wybierze model od 128 V do 12 V po lewej stronie (działa 

od 78 V do 126 V na wejściu i zapewnia nominalną moc wyjściową 13,5 V). Zalety wykorzystania 

jednego z tych 25-amperowych jednostek do zasilania akcesoriów przełącznika kluczykowego, 

potencjometru przepustnicy i oprzyrządowania sprowadzają się do jednego słowa: waga. 

Zastosowanie konwertera DC-DC zamiast akumulatora pomocniczego pozwala zaoszczędzić 50 funtów. 

Większość konwerterów DC-DC zapewnia ładne, stabilne napięcie wyjściowe 12 V, nawet przy bardzo 

zmiennych wahaniach napięcia akumulatora. W tym czasie już wiesz, że nie jest zalecane pobieranie 

energii z czegokolwiek mniejszego niż wszystkie baterie w zestawie (lub ryzykujesz skrócenie 



żywotności baterii itp.), Więc wybierz odpowiednio konwerter DC-DC - bez 12 V do Proszę o modele 

12-woltowe. 

Pomocnicza ładowarka baterii 

Inny powód używania konwertera DC-DC: nie będziesz potrzebować tej dodatkowej ładowarki. 

Dodatkowy akumulator również musi być ładowany, więc potrzebna byłaby oddzielna ładowarka 

dostarczająca 12 woltów (chyba że zdecydujesz się na ładowarkę dwunapięciową, taką jak model 

12/108 Lestera). Jeśli jest to akumulator o głębokim rozładowaniu, użycie jakiejkolwiek ładowarki 

samochodowej po prostu nie wystarczy. Podsumowując, akumulator i ładowarka kosztują tyle samo, 

co konwerter DC-DC, ale zwracaj uwagę i dostarczają mniej stabilne napięcie z dodatkową utratą wagi. 

Montujesz go na ścianie garażu, podłączając ładowarkę do jej sieci elektrycznej, jak pokazano na 

rysunku 9-18. Trzymaj dziennik w pobliżu. Możesz zarejestrować odczyt watomierza, naładować 

akumulator swojego pojazdu elektrycznego, wykonać swoje narzędzia, a następnie wrócić i powtórzyć 

proces. Z biegiem czasu watomierz informuje o wzorcach zużycia energii przez pojazd elektryczny i 

może szybko stwierdzić, czy coś jest nie tak (przeciąganie szczęki hamulcowej itp.) Poprzez odchylenia 

od wzoru. Ponadto możesz wykorzystać wyniki, aby pokazać swojej żonie / mężowi, przyjaciołom, 

sąsiadom i społeczności, ile pieniędzy zaoszczędziłeś w porównaniu z pojazdem z silnikiem spalinowym. 

Okablowanie wszystkiego razem 

Pięć rzeczy jest tutaj ważnych, uziemienie i sprawdzenie. Omówimy je po kolei. przekrój przewodów i 

złączy, połączenia, prowadzenie, 

Przewody i złącza 

To może być jedna z ostatnich rzeczy, o których myślisz, ale nie jest to najmniej ważne. Chociaż wybór 

rozmiaru przewodu i typu złącza po stronie oprzyrządowania nie jest tak ważny, jak połączenia, które 

wykonujesz, wszystkie są ważne po stronie zasilania. Praca z przewodem AWG 2/0 nie jest moim 

ulubionym zajęciem - myśl o tym jak o mimowolnych ćwiczeniach aerobowych - ale jego minimalny 

opór gwarantuje Ci wysokowydajny pojazd elektryczny w przeciwieństwie do najlepszego na świecie 

ruchomego tostera. Minimalna rezystancja oznacza, że sposób mocowania złączy do końcówek 

przewodów jest równie ważny dla ogólnego wyniku. Zaciśnij złącza na końcach kabli za pomocą 

odpowiedniego narzędzia do zaciskania (zapytaj lokalnego dostawcę prądu lub dostawcę kabli) lub 

poproś kogoś, aby zrobił to za Ciebie. Dziurawe trójkątne zaciskanie styków, przed którym można łatwo 

uciec podczas pracy z przewodem połączeniowym AWG 18, jest śmiertelne dla okrągłego złącza ferruli 

AWG 2/0. Spowoduje to powstanie gorącego miejsca, które prędzej czy później stopi się (lub zostanie 

spawane) przez rutynowe prądy 200 A. W międzyczasie uzyskasz słabą wydajność. Jeśli otrzymujesz 20 

mil za jedno ładowanie, a twój sąsiad otrzymuje 60 mil za jedno ładowanie przy identycznej konfiguracji 

i sprawdziłeś oczywiste przyczyny związane z baterią mechanicznego kontrolera silnika, 

prawdopodobnie jest to w twoim okablowaniu. Traktuj każdy crimp z miłą uwagą i kunsztem, jakby 

każdy był twoim ostatnim ziemskim aktem, a będziesz w niebie, jeśli chodzi o wydajność twojego EV. 

Połączenia 

Po stronie zasilania ważne są połączenia. Występują one, gdy złącza przewodów AWG 2/0 są 

podłączone do silnika, sterownika, akumulatorów, boczników, bezpieczników, wyłączników 

automatycznych, przełączników itp. Przed podłączeniem sprawdź, czy powierzchnie są płaskie, czyste 

i gładkie. Użyj dwóch kluczy, aby uniknąć zginania sterownika z płaską końcówką i uchwytów 

bezpiecznika. Dokręć wszystko mocno, ale nie mocno. Sprawdź wszystko i dokręć połączenia baterii 

przynajmniej raz na miesiąc. 



Wytyczanie 

Należy dążyć do frezowania o minimalnej długości po stronie zasilania. Zostaw trochę luzu przy 

montażu i demontażu i trochę więcej na rozszerzalność cieplną; następnie przejdź do linii, która jest 

najkrótszą odległością między dwoma punktami. Po stronie oprzyrządowania liczy się schludność i 

identyfikowalność: chcesz, aby był schludny, aby pokazać się znajomym i sąsiadom, chcesz 

uporządkowane, abyś Ty (lub ktoś inny) mógł dowiedzieć się, co zrobiłeś. 

Uziemienie 

Sekret sukcesu EV polega na solidnym ugruntowaniu we wszystkich jego aspektach. „Dobrze 

uziemione” w kategoriach elektrycznych oznacza trzy rzeczy: 

• Uziemienie pływającego układu napędowego - żadna część układu napędowego (akumulatory, 

sterownik itp.) Nie powinna być podłączona do jakiejkolwiek części ramy pojazdu. Minimalizuje to 

możliwość porażenia prądem podczas dotykania końcówki akumulatora i korpusu lub ramy, a także 

zwarcia występującego, jeśli jakakolwiek część okablowania zostanie postrzępiona i dotknie ramy lub 

korpusu. 

• Wyposażenie dodatkowe systemu 12 V uziemione do ramy - 12-woltowy system akcesoriów w 

większości konwersji pojazdów elektrycznych jest uziemiony do ramy, podobnie jak system elektryczny 

podwozia pojazdu spalinowego, z którego korzysta. Korpus i rama nie są połączone z układem 

napędowym, ale mogą i powinny być używane jako punkt uziemienia dla 12-woltowego systemu 

akcesoriów, tak jak oryginalne podwozie pojazdu producent zrobił. 

• Rama uziemiona do neutralnego AC podczas ładowania - Korpus i rama powinny być uziemione do 

przewodu neutralnego AC (zielony przewód), gdy pokładowa lub zewnętrzna ładowarka prądu 

przemiennego jest podłączona do pojazdu. Zapobiega to porażeniu prądem podczas ładowania 

akumulatorów. Aby zagwarantować działanie bez wstrząsów, ładowarki beztransformatorowe 

powinny zawsze mieć wyłącznik różnicowo-prądowy, a prostowniki transformatorowe powinny być 

typu izolowanego. 

Kontrola 

To nie jest akapit o bankowości. To akapit o partnerstwie. Niezależnie od tego, jaki system zdecydujesz 

się użyć - sprawdzanie ciągłości, werbalne protesty, kodowanie kolorami, dopasowywanie par 

terminali do listy itp. - przynajmniej jeden inny człowiek ci pomoże. Dzięki temu konwersja będzie 

przebiegać szybciej, a ponadto są szanse, że znajdziesz coś, co sam mógłbyś przeoczyć. Mówiąc o 

szansach, upewnij się, że koła napędowe Twojego pojazdu elektrycznego są podniesione za pierwszym 

razem, gdy podłączysz akumulatory do nowo podłączonego urządzenia, aby przypadkowo nie 

„wędrował” przez bramę garażową. 

 



Konwersja pojazdu elektrycznego 

Niezależnie od tego, czy przeczytałeś cały tekst do tej pory, czy po prostu przeskoczyłeś do tej części , 

w końcu dotarłeś do rozdziału, który mówi ci, jak to zrobić. Proces konwersji jest tym, co łączy Twój 

pojazd elektryczny i sprawia, że działa. Dowiedziałeś się, że wybór odpowiedniego podwozia, 

spełniającego Twoje potrzeby i cele związane z prowadzeniem pojazdu, to kluczowy pierwszy krok. 

Poznałeś także zalecenia dotyczące silnika, kontrolera, akumulatora, ładowarki i okablowania systemu. 

Teraz czas zebrać je wszystkie razem. Starannie zaplanowany i przeprowadzony proces konwersji może 

zaoszczędzić czas i pieniądze podczas konwersji oraz stworzyć wydajny pojazd, którym przyjemnie się 

jeździ i posiada po zakończeniu. W tej częśi opisano krok po kroku proces konwersji z pomocą kilku 

specjalistów ds. konwersji. Wprowadza również rodzaj podwozia, które można dziś wybrać do 

konwersji pojazdu elektrycznego - kompaktowy pickup. Odkryjesz, że po prostym przejściu przez 

proces konwersji Twoje wysiłki i wyniki będą działać jeszcze lepiej - jesteś teraz ekspertem. 

Przegląd konwersji 

Co robisz podczas konstruowania czegoś mechanicznego, nawet jeśli jest to pojazd elektryczny? Idziesz 

do mechanika. Jim Harris, ma ponad 20-letnie doświadczenie, był właścicielem własnych warsztatów 

samochodowych i był w stanie zaoferować zupełnie nowy punkt widzenia na temat budowy pojazdu 

elektrycznego. Co robisz najpierw? Zacznij od pickupa. Pickup to najpopularniejszy jednoosobowy 

pojazd transportowy do użytku dojeżdżającego do pracy, przydatny również do przewożenia wielu 

innych ładunków. Stanowią doskonałą platformę dla pojazdów elektrycznych, ponieważ bardzo łatwo 

izolują akumulatory od przedziału pasażerskiego; dodatkowy ciężar akumulatora nie stanowi problemu 

dla konstrukcji pojazdu, która i tak została zaprojektowana do przenoszenia tego ciężaru; a pickup jest 

o wiele obszerniejszy pod względem komory silnika i miejsca na pickup, dzięki czemu możesz zrobić 

wszystko, co chcesz zrobić z projektem i rozmieszczeniem komponentów. Najlepiej sprzedające się 

samochody typu pickup są również najlepszymi pojazdami typu EV. Należy pamiętać, że chociaż 

mówimy tutaj o krok po kroku konwersji samochodu typu pickup Ford Ranger na samochód 

elektryczny, zasady te będą miały równie dobre zastosowanie do każdego rodzaju konwersji pojazdu 

elektrycznego, który wykonujesz. I chociaż pickup Ford Ranger jest używany przez innych 

profesjonalistów zajmujących się konwersją, to platformy Chevy S-10 i Dodge Dakota również mają 

swoich zwolenników. Niektóre z najlepszych wyników były pierwszymi, które Bob Brant opisał w 

pierwszej edycji projektu Jima Harrisa na temat swojego pierwszego pojazdu - Forda Rangera z 1987 

roku .Celem jest przeniesienie Cię do działającego własnego pojazdu elektrycznego przy minimalnym 

wysiłku, przekształconym z podwozia pojazdu z silnikiem spalinowym. Dla tych, którzy zajmują się 

budowaniem od podstaw i projektami samochodowymi, są różne książki, które możesz przeczytać, a 

techniki omówione tutaj można dostosować. Rzeczywisty proces konwersji pojazdu elektrycznego jest 

prosty: 

• Przed konwersją (planowanie) - kto, gdzie, co, kiedy 

• Konwersja (działanie) - podwozie, elementy mechaniczne, elektryczne i akumulatorowe 

• Po konwersji (sprawdzeniu) - testowanie i zakończenie. 

Przed konwersją 

Niewielki wysiłek włożony przed konwersją, na etapie planowania, kto-gdzie-co-podczas planowania, 

może później przynieść duże dywidendy, ponieważ wcześniej przemyślałeś, czego potrzebujesz i nie 

musisz biegać w ostatniej chwili. Spójrzmy na poszczególne obszary. 

Umów się na pomoc 



To jest część „kto”. Pomoc ma dwa rodzaje: pomoc wewnętrzna i pomoc zewnętrzna. 

Pomoc wewnętrzna 

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyciąganie silnika, wyciąganie przewodów wysokoprądowych, 

instalowanie akumulatorów, czy po prostu skrócenie o połowę czasu montażu i posiadanie kogoś, z 

kim można porozmawiać podczas pracy, pomocnik wewnętrzny może zdziałać cuda. Zdecydowanie 

sugeruje się zaplanowanie jednego dla wszystkich ciężkich zadań i dla wszystkich / wszystkich innych, 

jeśli ci odpowiada. 

Pomoc z zewnątrz 

Wiąże się to z podzlecaniem całych zadań profesjonalistom, którzy są bardziej kompetentni i szybciej 

wykonują swoją specjalność. Doskonałymi kandydatami do pomocy z zewnątrz byłoby usuwanie silnika 

spalinowego i wytwarzanie elementów mocujących silnik elektryczny. 

Umów się na przestrzeń 

To jest część „gdzie”. Twoje miejsce pracy może być własnością, wynajmowane lub pożyczane, ale musi 

być wystarczająco duże, wystarczająco czyste, wystarczająco ogrzewane lub chłodzone, z dostępnym 

lekkim i odpowiednim zasilaniem elektrycznym, aby zaspokoić Twoje potrzeby w czasie wymaganym 

przez konwersję. Spójrzmy na listę kontrolną tego, czego powinieneś szukać. 

Własność lub wynajem 

Będziesz potrzebować miejsca na 80–100 godzin pracy lub więcej - od jednego do trzech miesięcy 

kalendarzowych i więcej. Jeśli do realizacji projektu używasz własnego garażu na dwa samochody, 

domowe zasady dotyczące towarzystwa nakazują, abyś nie mówił swojej żonie ani mężowi: 

„Potrzebuję go tylko na chwilę, kochanie - nie masz nic przeciwko zaparkowaniu swojego Porsche na 

ulicy, prawda? " Planować naprzód. To zajmie co najmniej kilka miesięcy. Alternatywnym rozwiązaniem 

jest wynajem powierzchni, której potrzebujesz. Może to być wszystko, od nieużywanego garażu 

sąsiada, przez ogromną szafkę publiczną, po miejsce w lokalnym garażu. W pewnym momencie twoja 

przemiana będzie wyglądać jak dinozaur z porozrzucanymi kośćmi; innym razem będzie bardzo brudny 

i tłusty; w innym może być konieczne przymocowanie wyciągarki do górnej belki, która wytrzyma ciężar 

usuwanego silnika; W większości przypadków będziesz mieć komponenty warte kilka tysięcy dolarów 

- rozważ wszystkie te potrzeby. Inną alternatywą jest zrobienie tego w dwóch etapach. Jeśli masz części 

silnika spalinowego usunięte przez profesjonalistę, a następnie holujesz korpus podwozia do obszaru 

roboczego w celu konwersji, potrzeba mniejszego obszaru roboczego i ciężkich belek stropowych i nie 

będzie tak brudny. 

Rozmiar 

Realistycznie, konwersja pojazdu elektrycznego przepełni potrzeby każdego garażu lub szafki na 

pojedyncze samochody. Chociaż można to zrobić, będzie ciasno, więc dlaczego nie zrobić tego od razu. 

O ile nie zdecydujesz się na wspomniane podejście dwuetapowe, potrzebujesz przynajmniej 

dwustanowiskowego garażu lub równoważnej ilości miejsca. 

Ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i moc 

Dopasuj się tutaj. Będziesz pracować w tym miejscu przez kilka miesięcy. Dlaczego nie zrobić tego w 

komforcie i wygodzie? 

Umów się na narzędzia 



To jest część „co”. Jakich narzędzi będziesz potrzebować do wykonania tej pracy? Jeśli musisz dostać 

się do obszarów i narzędzi, których nie znasz, być może najlepiej będzie ci zlecić te zadania 

zewnętrznemu profesjonaliście. Mała przezorność w tej dziedzinie pozwala szybko uporządkować 

zadania, które chcesz wykonać, od tych, które chcesz zrobić samodzielnie - wszystko po prostu za 

pomocą kryteriów narzędzi. 

Umów się na zakupy i dostawy 

To jest część „kiedy”. Idealnie byłoby, gdybyś miał aranżację dokładnie na czas - dokładnie ta część, 

której potrzebujesz, w magiczny sposób unosi się przez drzwi dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. 

Rzeczywistość może trochę zabraknąć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić go jako swój cel, 

myśląc z wyprzedzeniem o tym, czego będziesz potrzebować. 

Konwersja 

Planowanie konwersji może przynieść jeszcze większe dywidendy. Etap konwersji lub wykonywania 

składa się z czterech części, a każda z nich jest dalej podzielona: 

• Podwozie - zakup, przygotowanie, demontaż części silnika spalinowego 

• Produkcja mechaniczna - montaż silnika, instalacja silnika, wsporniki akumulatora oraz inne części 

mechaniczne i montaż 

• Elementy i okablowanie układu elektrycznego, wysokoprądowego, niskonapięciowego i systemu 

ładowania 

• Bateria - zakup i instalacja baterii 

Prosty sposób patrzenia na procedurę to: kup i wyczyść podwozie, usuń wszystkie części silnika 

spalinowego, wykonaj lub kup części do montażu silnika i akumulatorów, zamontuj i okabluj części 

elektryczne, a następnie kup i zainstaluj akumulatory . Spójrzmy na poszczególne obszary. 

Podwozie 

Część podwozia obejmuje fazy zakupu, przygotowania i demontażu. Innymi słowy, robisz wszystko, co 

konieczne, aby obudowa, którą zamierzasz przekształcić, była gotowa do konwersji. Przyjrzyjmy się 

bliżej każdemu krokowi. 

Kup podwozie 

Pierwszym krokiem w konwersji krok po kroku jest zakup pojazdu, który zamierzasz przerobić na 

elektryczny. Jako dodatkową zachętę spójrz ponownie na ryciny 10-1, 10-2 i 10-3. To są gotowe zdjęcia 

konwersji. Zauważ, że w każdym przypadku pojazd jest całkowicie magazynowany na zewnątrz (Jim 

Harris dodał gładki nos w miejsce kratki modelu z 1993 roku). Paul Little wykonał pracę na Porsche jak 

nikt inny. Załoga Operation Z zbudowała wspaniały samochód z Nissana, który również nie jest inny. 

Wszystkie z nich są przykładem na czym polega budowanie własnego pojazdu elektrycznego! (Uwaga: 

Bob Brant lubił wspomnieć, że jedyną gratką jest napis. Jeśli wybierasz się na przyspieszenie, upewnij 

się, że napis „ELECTRIC” z tyłu tylnej klapy jest duży.) Szczegóły dotyczące zakupu podwozia omówiono 

w rozdziale 5; najważniejsze jest to, aby uzyskać jak najwięcej za najmniej. Chcesz rozebranej 4-

cylindrowej (6-cylindrowej w niektórych modelach i latach), manualnej skrzyni biegów, wersji o 

najmniejszej masie. W idealnym przypadku nie potrzebujesz silnika, więc możesz dokonać wymiany z 

dealerem lub sprzedawcą na miejscu. Tylko upewnij się, że wszystko inne jest jak najbardziej zbliżone 

do idealnego stanu pracy - mniej pracy dla Ciebie później. Przede wszystkim upewnij się, że jest mało 

lub nie ma rdzy; czystość też jest ładna. Części mechaniczne, które możesz wymienić, ale zardzewiałe 



nadwozie jest prawie niemożliwe do usunięcia; brud i brud tylko pogarszają stan i prawdopodobnie 

ukrywają dodatkowe problemy. Z drugiej strony możesz zacząć od pojazdu nowego salonu 

wystawowego, takiego jak ten pokazany na rysunku 10-5 i posiadać konwersję, z której będziesz 

naprawdę dumny. Ponadto usunięcie wszystkiego z zatłoczonej komory silnika jest łatwiejsze, 

ponieważ wszystkie części są czyste i bez nagromadzonego brudu drogowego. 

Kup inne komponenty 

Po wybraniu podwozia możesz podejmować decyzje dotyczące innych części w oparciu o ogólne cele 

dotyczące wydajności: duże przebiegi, szybkie przyspieszenie lub dojazdy do pracy ogólnego 

przeznaczenia. Oczekiwany zasięg i przyspieszenie pojazdu można obliczyć na podstawie całkowitej 

masy pojazdu, oporów toczenia opon, aerodynamiki oraz ilości energii i mocy dostępne z silnika i 

akumulatorów. Jednym z najłatwiejszych i najszybszych sposobów wykonania konwersji jest 

zamówienie wszystkich potrzebnych części w jednym zestawie od kogoś takiego jak KTA Services Inc. 

Ich zestawy zazwyczaj zawierają części pokazane na rysunku 10-7; otrzymujesz prawie wszystko, czego 

potrzebujesz do ukończenia konwersji, części są dopasowane do współpracy i masz kogoś, do kogo 

możesz się zwrócić, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy. Zakup gotowego zestawu znacznie uprości 

konwersję zarówno pod względem tego, co jest potrzebne do wykonania zadania, jak i czasu 

potrzebnego na bieganie i zdobywanie wszystkich potrzebnych części od różnych dostawców, 

upewnianie się, że pasują, i tak dalej. Części do budowy tej konkretnej konwersji pickupa (i ogólnie 

pickupów) są dostępne w firmie Jima Harrisa, Zero Emission Motorcars, Inc. Firma Jima dostarcza 

wbudowaną skrzynkę kontrolną i adaptery do przekładni, które naprawdę Cię oszczędzają czas i 

gwarancja wyników lub cały zestaw do wybranego pickupa średniej lub niskiej klasy, który obejmuje 

wszystkie wytrzymałe sprężyny śrubowe, wsporniki akumulatora, kable, elementy montażowe itp. 

Inne elementy, które chcesz zamówić w tym momencie dostępne są szczegółowe instrukcje obsługi 

technicznej i elektryczne dla Twojego podwozia. Mogą być również dostępne w bibliotece lub w 

księgarni technicznej w większym mieście. Przestudiuj je przed rozpoczęciem nawrócenia. 

Przygotuj obudowę 

Następnym krokiem jest wyczyszczenie podwozia i wykonanie kilku pomiarów. Pierwszym krokiem 

czyszczenia podwozia jest dobre oczyszczenie komory silnika parą. Dobrze używane podwozie może 

wymagać dodatkowego szorowania w celu usunięcia nagromadzonego brudu i brudu. Ma to dwojaki 

cel: minimalizuje smary i zanieczyszczenia, z którymi masz do czynienia przy usuwaniu części, i możesz 

zobaczyć, na co musisz spojrzeć i zmierzyć. Możesz nawet chcieć przemalować w tym momencie obszar 

komory silnika. Krok pomiarowy polega na określeniu położenia przekładni / układ napędowy lub 

skrzynia biegów w pojeździe z silnikiem spalinowym i jak najdokładniej odwzorowując tę pozycję w 

samochodzie elektrycznym. Twoje podwozie z silnikiem spalinowym będzie miało jeden z trzech 

możliwych układów napędowych silnika: 

• Mocowany z boku silnik, skrzynia biegów i wał napędowy z przodu 

• Mocowany poprzecznie silnik z przodu z mostem pędnym 

• Tylny silnik z przekładnią (styl VW) 

Podwozie adaptacyjne do pickupa prawie zawsze radzi sobie z jedną z dwóch pierwszych odmian. 

Ważne są dwa pomiary: wysokość pionowa od obudowy skrzyni biegów do podłogi (mierzona na 

równej powierzchni); oraz pionowy i poziomy punkt odniesienia na obudowie przekładni do korpusu 

lub ramy. Odstęp w pionie od podłogi jest ważny przy każdej konwersji, w której mocowania silnika 



wspierają również przekładnię. Chcesz to odtworzyć tak dokładnie, jak to możliwe, aby twój trans nie 

biegł pod górę ani w dół od początku. 

Ważne jest również oznaczenie poziomego i pionowego wyrównania zapory lub ramki. Pomaga w 

późniejszym uzyskaniu prawidłowego mechanicznego wyrównania współpracujących części. Narysuj 

ten znak dokładnie szydłem lub gwoździem i zaznacz go odrobiną farby w sprayu lub farby do zaprawek, 

abyś mógł go później znaleźć. 

Demontaż części podwozia 

Następnym krokiem jest spuszczenie płynów z podwozia, usunięcie wszystkich części komory silnika, 

które utrudniają demontaż silnika, wymontowanie silnika, a następnie usunięcie wszystkich innych 

części związanych z silnikiem spalinowym. 

Proces usuwania części zaczyna się od spuszczenia najpierw wszystkich płynów: oleju, płynu 

przekładniowego, płynu chłodzącego chłodnicę i benzyny. Pamiętaj, aby pozbyć się płynów w sposób 

przyjazny dla środowiska lub poddać je recyklingowi. Spuszczanie benzyny ze zbiornika jest szczególnie 

niebezpieczne i trudne - zgaś papierosa, zanim spróbujesz. Opróżnij tyle, ile możesz, zanim fizycznie 

wyjmiesz zbiornik. Rozładowanie systemu klimatyzacji, jeśli Twój samochód adaptacyjny go posiada, 

najlepiej powierzyć profesjonaliście. Następnie odłącz akumulator i usuń wszystkie przewody 

podłączone do silnika. Ostrożnie odłącz drążek przepustnicy - będziesz go potrzebował później - i odłóż 

na bok, aby nie był niebezpieczny. Następnie usuń wszystko, co mogłoby przeszkadzać w procesie 

podnoszenia silnika. Na początek dobrym elementem jest maska, a następnie chłodnica, osłona 

wentylatora, wentylator, węże płynu chłodzącego i nagrzewnicy oraz wszystkie przewody paliwowe. 

Odłącz kolektory i wymontuj również układ wydechowy. Jeśli twój obszar roboczy nie jest 

przystosowany do podnoszenia ciężkich przedmiotów (najmniejszy 4-cylindrowy silnik z dołączonymi 

akcesoriami może ważyć około 300 funtów), najlepiej będzie, jeśli profesjonalista zajmie się ciężką 

pracą. Sklepy zajmujące się naprawami silników są zwykle zadowolone z wykonania tej pracy i być 

może uda Ci się zawrzeć z nimi umowę na silnik i części, co przyniesie zysk netto na transakcji. Poza 

tym istnieje szereg innych aspektów, takich jak spuszczanie płynów, przechowywanie części, 

niepękanie kabli i przewodów - oraz fizyczny czynność faktycznego demontażu silnika bez uszkodzenia 

Ciebie, Twojego podwozia lub silnika. Używając analogii, to jak wymiana oleju silnikowego we własnym 

domu w porównaniu z Valvoline. Zajmuje ci to kilka godzin i musisz posprzątać bałagan (siebie i swoje 

miejsce). Pracownicy Valvoline, którzy zajmują się tym na życie, zajmują 10 minut i ani oni, ani Ty nie 

brudzą się. Jeśli wykonujesz tę pracę samodzielnie (zaplanuj pomocnika „wewnętrznego” na ten krok), 

wybierz mocny legar, do którego przymocujesz wyciągarkę - a nie dwa na cztery - lub wynajmij wózek 

podnoszący silnik. Zakryj błotniki i boki pojazdu ruchomymi podkładkami, aby chronić je podczas 

podnoszenia. Przymocuj łańcuch lub linkę do silnika w dwóch różnych punktach. Odkręć śruby ze 

wsporników mocowania silnika i tych mocujących silnik do obudowy dzwonu skrzyni biegów. 

Odłączony silnik odsuwa się bezpośrednio od skrzyni biegów, a następnie podnosi i wysuwa (w teorii). 

W praktyce, ponieważ trzeba zarówno pociągnąć w dół linkę wyciągarki, jak i pociągnąć za blok silnika, 

kolejny zestaw rąk bardzo pomaga. Celem całego procesu jest usunięcie 300 funtów. silnika bez 

uderzania, wyginania lub uszkadzania czegokolwiek wewnątrz obudowy dzwonka (wielowypust skrzyni 

biegów itp.) lub na odsłoniętej teraz części roboczej silnika (zespół sprzęgło-koło zamachowe itp.). 

Ostrożnie odłóż zdemontowany silnik tak, aby nie przeszkadzał, ale był chroniony w miejscu pracy. Na 

koniec usuń wszystko inne związane z silnikiem spalinowym: zbiornik gazu, przewody gazowe, tłumik, 

rury wydechowe, zapłon, układ chłodzenia i ogrzewania. 

Mechanika 



Część mechaniczna obejmuje wszystkie kroki niezbędne do zamontowania silnika i zainstalowania 

wsporników akumulatora i innych części mechanicznych. Innymi słowy, następnie wykonujesz 

wszystkie mechaniczne kroki niezbędne do konwersji. Postępujesz zgodnie z tą sekwencją, ponieważ 

chcesz mieć wszystkie ciężkie wiercenie, wybijanie i spawanie - wraz z powiązanymi metalowymi 

wiórami lub skrawkami - dokładnie oczyszczone i usunięte z drogi przed zajęciem się delikatniejszymi 

komponentami i zadaniami elektrycznymi. Przyjrzyjmy się bliżej krokom. 

Montaż silnika elektrycznego 

Twoim zadaniem jest podłączenie nowego silnika elektrycznego do pozostałego mechanicznego układu 

napędowego. Interfejs sprzęgła do koła zamachowego to Twój punkt kontaktowy. Rysunek 10-8 

przedstawia przegląd twojego zadania w uogólnionej formie. Kiedy to odwrócisz i umieścisz go w 

podwoziu, zobaczysz, jak dobrze dopasowany jest silnik w dalszej części tego rozdziału. W grę wchodzą 

cztery elementy: 

• Krytyczna odległość między kołem zamachowym a sprzęgłem 

• Tylna podpora silnika elektrycznego 

• Przednia płyta adaptera mocującego silnik do skrzyni biegów 

• Połączenie koła zamachowego z wałem silnika poprzez piastę lub sprzęgło 

Omówimy kolejno, co obejmuje każdy z tych czterech obszarów. Zrozum, że tę dyskusję należy 

uogólnić, ponieważ istnieje co najmniej kilkanaście dobrych rozwiązań dla danego pojazdu. Więc 

porozmawiamy tutaj ogólnie. Będziesz musiał przetłumaczyć je na swój własny, niepowtarzalny 

przypadek. A jeśli twoje umiejętności nie obejmują precyzyjnej obróbki metalowych części 

samochodowych, jest to kolejny dobry obszar, aby skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak 

KTAServices, firma Jima Harrisa lub lokalny warsztat mechaniczny. 

Interfejs krytycznej odległości między kołem zamachowym a sprzęgłem 

Po wyjęciu silnika i przed zdjęciem koła zamachowego należy dokładnie i dokładnie zmierzyć odległość 

od czoła silnika do czoła koła zamachowego (ta część, z którą styka się sprzęgło). Jest to krytyczna 

odległość, którą chcesz odtworzyć w konfiguracji mocowania silnika elektrycznego. W konwersji Ford 

Ranger z 1987 r. Ten krytyczny pomiar odległości wynosi 1750 cali, ale będzie się różnić dla różnych 

pojazdów. Zamierzasz umieścić płytkę adaptera na silniku elektrycznym, umieścić piastę lub sprzęgło 

na wale silnika elektrycznego i przymocować koło zamachowe do tej piasty. Kiedy to zrobisz, krytyczna 

odległość od przodu koła zamachowego do przodu płyty adaptera silnika (patrz Rysunek 10-8) powinna 

być dokładnie taka sama. Znajomość celu - krytycznej odległości - ułatwia nawigację do niego. 

Niezależnie od tego, czy masz silnik z przodu i skrzynię biegów, czy silnik z przodu lub z tyłu i skrzynię 

biegów, cel będzie ten sam, chociaż specyfika będzie się różnić. Twoje oryginalne koło zamachowe 

może ważyć 24 funty. i mieć dołączone koło koronowe (dla rozrusznika). Zdejmij koło koronowe, które 

pasuje do zewnętrznej krawędzi koła zamachowego i zleć obróbkę skrawaniem koła zamachowego do 

12 funtów. lub tak, usuwając metal z jego zewnętrznej krawędzi iz tyłu (część zwrócona w stronę 

silnika). Nie dotykaj tarczy koła zamachowego (chyba że ma widoczne oparzenia lub inne wady). Te 

kroki w ogóle nie uszkadzają koła zamachowego, a jednocześnie oszczędzają wagę - najważniejszy 

czynnik wpływający na wydajność konwersji pojazdu elektrycznego. Jest to również dobry moment na 

dokładne zbadanie sprzęgła (wewnętrznej warstwy tarczy dociskowej / sprzęgła / koła zamachowego 

sprzęgła). Jeśli sprzęgło jest stare (używane przez ponad 30 000 mil) lub ewidentnie zużyte, teraz jest 

czas na jego wymianę. Przyjrzyj się również uszczelkom i mocowaniom skrzyni biegów i wymień je, jeśli 

są nadmiernie zużyte. Pamiętaj, że będziesz używać sprzęgła w zupełnie nowy sposób (nieużywanie go 



jest lepszym opisem, bo nie ma czego uruchamiać - najpierw wrzucasz bieg), więc to nowe sprzęgło 

powinno wystarczyć na 200000 mil lub więcej. 

Tylne podparcie silnika elektrycznego 

To dość prosta dziedzina. Zasadniczo masz dwie możliwości: podeprzeć silnik wokół jego środka lub 

podeprzeć go od strony przeciwnej do połączenia napędowego z przekładnią lub skrzynią biegów. 

Rysunek 10-10 przedstawia niektóre ze środkowych mocowań silnika dostępnych w serwisie KTA dla 

różnych średnic silników elektrycznych. W dolnej części mocowań znajdują się otwory na śruby, które 

mocują się do mocowań silnika pojazdu. Dwie połówki zakrzywionego stalowego paska owijają silnik i 

utrzymują go w bezpiecznym miejscu. Jest to preferowana i najczęstsza metoda montażu silników 

elektrycznych, szczególnie w większych rozmiarach. Mocowania końcowe są podobne do mocowań 

adaptera płyty czołowej silnika; przykręcane są do czoła silnika przez otwory montażowe, a następnie 

mocowane do ramy za pomocą ciężkich gumowych (starych opon) amortyzatorów. Podejście to było 

bardzo popularne we wczesnych konwersjach VW, które wykorzystywały mniejsze silniki elektryczne 

już bezpiecznie przymocowane do obudowy skrzyni biegów z przodu. 

Płyta adaptera wspornika przedniego silnika do skrzyni biegów 

Tutaj zaczyna się zabawa. Prosty zestaw adapterów VW Bug pokazano po lewej stronie na rysunku , 

bardziej złożony zestaw adapterów VW Rabbit pokazano po prawej stronie.  

 

W każdym z tych zestawów duża płyta w tle, na której spoczywają inne części, jest płytką adaptera 

silnika do transmisji. Zauważ, że w płytach montażowych znajdują się dwa wzory pierścieni na śruby. 

Jak pokazano na rysunku, układ pierścienia wewnętrznego z wpuszczonymi otworami montażowymi 

umożliwia śrubom montażowym z płaskim łbem mocowanie płyty montażowej do silnika i wyrównanie 

jej z powierzchnią płyty od wewnątrz po dokręceniu. Jak pokazano również na rysunku, układ 

pierścienia zewnętrznego umożliwia użycie śrub mocujących z łbem sześciokątnym do przymocowania 

płyty montażowej do obudowy dzwonu skrzyni biegów i dokręcenie ich mocno. Zwróć uwagę na 

rysunek , że środkowy otwór w każdym adapterze ma rozmiar pozwalający na umieszczenie kołnierza 

wokół silnika lub zewnętrzną średnicę sprzęgła. Może się to znacznie różnić w zależności od przypadku. 

Podkładka dystansowa i głębokość, na jaką piasta pasuje do wału silnika, sterują pomiarem krytycznej 

odległości; dostosuj je w razie potrzeby. Jeśli budujesz własny, preferowanym materiałem 

budowlanym jest 1-calowe aluminium. Wytnij kartonowy wzór lub szablon, aby całkowicie zakryć 

przód obudowy dzwonka, dokładnie zlokalizuj i zaznacz środek wału transmisyjnego (może, ale nie 

musi znajdować się w środkowej części szablonu), zlokalizuj i zaznacz położenie otworów na śruby na 

jego z przodu, obrysuj kontur obudowy dzwonka z tyłu i przytnij wzór na 1 cal lub mniej zwisu dookoła 

(aby estetycznie dopasować się do Twojego gustu). Następnie przenieś układy otworów na śruby 



mocujące silnik elektryczny do tego szablonu, wykorzystując środek wału pilota skrzyni biegów jako 

odniesienie. Zabierz wypełniony szablon lub wzór do warsztatu mechanicznego i poproś o odtworzenie 

go w metalu. Jeśli jesteś w trybie `` zróbmy to '', firma Jima Harrisa wykonuje kompletny zespół silnika 

do skrzyni biegów, z płytą adaptera i precyzyjnie odlewanym kołem zamachowym i piastą /części tulei, 

które gwarantują doskonałe wyniki w projektach konwersji Forda Ranger. Potrzebny jest również 

drążek reakcyjny do podtrzymywania / stabilizowania kombinacji silnika i przekładni i zapobiegania 

nadmiernemu obrotowi przy dużych obciążeniach przyspieszających. Ten pręt o regulowanej długości 

zwykle mocuje się między jedną ze śrub mocujących płytę adaptera do przekładni a ramą. 

Połączenie koła zamachowego z wałem silnika 

To najmniej znormalizowany obszar. Piasta lub sprzęgło VW Bug  jest połączeniem czterośrubowym z 

wpustem (kwadratowe nacięcie w środkowym otworze wału) i otworem na śrubę ustalającą (otwór na 

zewnątrz sprzęgła). Piasta lub sprzęgło VW Rabbit  to element z sześcioma otworami, również z 

wpustem i śrubą ustalającą. Sprzęgło jest wciskane na wał silnika elektrycznego, a śruba ustalająca 

dodatkowo go zabezpiecza. Rysunek  

 

przedstawia komorę silnika zbudowaną przez EVPorsche. com , następnie odwrócili komorę, aby silnik 

zmieścił się do komory. Następnie kontroler i ładowarka znajdują się po przeciwnych stronach silnika. 

Łożysko pilotujące pasuje do piasty i współpracuje z wałem pilotującym przekładni (skrzynia biegów 

nie wymaga łożyska pilotującego). Sprzęgło jest przymocowane do wielowypustowego wału 

przekładni, a tarcza dociskowa sprzęgła dopasowuje się do niego i przykręca się do koła zamachowego, 

aby zakończyć „kanapkę”. Piasty (z łożyskiem pilotującym lub bez, itp.) Będą znacznie różnić się 

rozmiarem i kształtem dla różnych typów pojazdów, przekładni i silników, ale ich funkcja jest taka 

sama. Musisz określić, czego potrzebujesz w swoim konkretnym przypadku. Zadzwoń do KTA Services, 

Jima Harrisa lub lokalnego mechanika, aby uzyskać pomoc, jeśli nie masz pewności. To nie jest czas i 

miejsce na nieśmiałość. Na rysunku 10-13 Paul Little stworzył tę wielką komorę, która pozwala bardzo 

dobrze dopasować silnik do komory. 

Montaż i testowanie silnika elektrycznego 



W zależności od zgromadzonych umiejętności i szczęścia instalacja silnika może przebiegać 

bezproblemowo za pierwszym razem lub obejmować kilka iteracji „próbuj i wypróbuj”. Podstawowym 

podejściem jest zamontowanie piasty na silniku, przymocowanie silnika do jego płytki adaptera, 

przymocowanie koła zamachowego do piasty, zmierzenie krytycznej odległości, aby upewnić się, że 

jest dokładnie taka sama, jak w przypadku silnika spalinowego (dodaj przekładki jak potrzebne itp.), a 

następnie dołącz ten kompletny zespół do skrzyni biegów. Wyciągarka używana do wyjmowania silnika 

spalinowego jest prawdopodobnie najłatwiejszym sposobem zainstalowania zespołu silnika w 

pojeździe (gotowy zespół waży ponad 150 funtów. Z silnikiem prądu stałego serii 20 KM), ale podnośnik 

podłogowy (podnieś przodu pojazdu na podpórkach podnośnika) lub wózku do podnoszenia silnika 

również zadziała. Etap instalacji jest w zasadzie odwrotnością etapu demontażu: przymocuj zespół w 

dwóch punktach, następnie przesuń silnik w górę i w kierunku przekładni, aż wały znajdą się w jednej 

linii. Jeśli wszystko pasuje dokładnie, dokręć śruby na przekładni i na mocowaniach silnika. Aby 

przeprowadzić szybki test, najpierw podnieś pojazd, tak aby jego przednie lub tylne koła napędowe 

były nad ziemią. Następnie umieść kabel 2/0 na miejscu na zaciskach A2-S2 silnika. Podłącz kolejny 

kabel 2/0 z ujemnego zacisku akumulatora do SI - możesz pożyczyć 12-woltowy akumulator 

rozruchowy, który właśnie wyjąłeś w tym celu - i podłącz kolejny kabel 2/0 do dodatniego zacisku 

akumulatora, ale jeszcze go nie podłączaj . Przy przekładni na pierwszym biegu dotknij na chwilę 

dodatniego przewodu od akumulatora do A1 i zrób dwie rzeczy: 

• Sprawdź, czy tylne (lub przednie) koła się poruszają 

• Posłuchaj, czy nie słychać dziwnych lub zgrzytających dźwięków itp. 

Jeśli koła się poruszają, dobrze. Jeśli koła się poruszają i nie ma dziwnego zgrzytania, jest to podwójnie 

dobre i możesz przejść do następnego kroku. Jeśli usłyszysz coś dziwnego lub koła się nie obracają (w 

tym przypadku najpierw upewnij się, że akumulator jest naładowany), musisz odpiąć zespół silnika od 

tranny i przyjrzeć się problemowi. 

Produkcja uchwytów baterii 

Konwersja pickupa Jima Harrisa Ford Ranger z 1987 roku wykorzystuje 20 akumulatorów 6-woltowych. 

Jim zdecydował się zamontować cztery swoje akumulatory w komorze silnika, która właśnie została 

opróżniona po wyjęciu chłodnicy, a 16 pozostałych akumulatorów (w układzie cztery na cztery) w 

obszarze łóżka odbiorczego. W konwersji Pickup Jim's Ford Ranger z 1987 r. tylny wspornik 

akumulatora jest przymocowany bezpośrednio do ramy, aby zapewnić maksymalną sztywność i 

wytrzymałość oraz najniższy środek ciężkości. Na rysunku 10-14 Jim wskazuje na element ramy 

podwozia pod odciętą podłogą skrzynki podbieracza. Na rysunku 10-15 widzimy zdjęcie szyny ramy 

Paul Little. Wymiary ramy zewnętrznej są nieco większe niż wymiary zestawu akumulatorów cztery na 

cztery, aby umożliwić rozszerzenie akumulatora. Akumulatory spoczywają na podstawie ze sklejki 

morskiej o grubości 3/16 cala i są zaklinowane na miejscu wewnątrz przedniej i tylnej ramy za pomocą 

drewnianych listew. 

Dodatkowe elementy mechaniczne 

Jim dodał cięższe tylne resory piórowe dla lepszej obsługi w swojej konwersji pickupa Ford Ranger z 

1987 roku, a do konwersji pickupa Forda Rangera z 1993 roku dodał gładki nos w miejsce fabrycznej 

kratki, aby uzyskać lepszą charakterystykę przepływu powietrza. W praktyce oba te elementy zostałyby 

dodane na tym etapie procesu montażu. Wszelkie metalowe elementy wewnątrz komory silnika 

(zapory powietrzne itp.) Lepiej wykonać na tym etapie, ponieważ są łatwiejsze do uzyskania przed 

komponentami elektrycznymi i okablowanie jest zainstalowane. Amortyzatory, sprężyny śrubowe i 



piórowe oraz zewnętrzne części nadwozia są również najlepiej dodawane w tym momencie, gdy nadal 

masz przy sobie ciężkie narzędzia. 

Czyszczenie z etapu mechanicznego do elektrycznego 

Dobrym pomysłem jest użycie węża powietrza do oczyszczenia komory silnika i tylnych obszarów 

skrzynki odbiorczej po zakończeniu fazy mechanicznej. Następnie należy zamiatać miejsce pracy miotłą 

i / lub wilgotnym mopem. Powód tego czyszczenia ma na celu zminimalizowanie ryzyka przedostania 

się metalowych pasków lub wiórów do elementów elektrycznych lub przewodów podczas fazy 

elektrycznej. 

Elektryka 

Część elektryczna obejmuje montaż elementów wysokoprądowych, niskonapięciowych i ładowarek 

oraz wykonanie okablowania elektrycznego w celu ich połączenia. Wykonanie okablowania 

elektrycznego wymaga znajomości planu uziemienia twojego pojazdu elektrycznego: system 

wysokoprądowy pływa, układ niskiego napięcia jest uziemiony do ramy, a system ładowania AC 

neutralny jest uziemiony do ramy podczas użytkowania. Wykonywanie okablowania elektrycznego 

wymaga również znajomości planu bezpieczeństwa twojego pojazdu elektrycznego: odpowiednie 

blokady elektryczne muszą być zapewnione w każdym systemie, aby zapewnić wyłączenie systemu w 

przypadku awarii i chronić przed przypadkowymi trybami awarii. Okablowanie elektryczne jest również 

znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu podejścia do skrzynki połączeniowej, dzięki czemu 

okablowanie jest czyste (żadne przewody nie biegną w każdą stronę w komorze silnika) i można później 

prześledzić okablowanie. Przyjrzyjmy się bliżej krokom. 

System wysokoprądowy 

Najpierw podłączasz komponenty wysokoprądowe, a następnie pociągasz za kabel AWG 2/0, aby je 

podłączyć (kolejny krok, w którym wskazane jest zaplanowanie wewnętrznego pomocnika). W linii 

wysokoprądowej znajduje się siedem elementów (oprócz akumulatorów i ładowarki - te zachowamy 

na później): 

• Silnik szeregowy na prąd stały 

• Sterownik silnika 

• Wyłącznik obwodu 

• Główny stycznik 

• Bezpiecznik 

• Bocznik (i) amperomierza 

• Blokada bezpieczeństwa 

Już zamontowałeś silnik. Podczas konwersji Rangera z 1987 roku Jima zamontował kontroler na 

aluminiowej płycie radiatora bezpośrednio nad silnikiem w komorze silnika. Rysunek 10-17 

przedstawia rozmieszczenie akumulatorów Operation Z. Rysunek 10-18 przedstawia widok od strony 

pasażera silnika prądu stałego Jima podłączonego do przekładni (zwróć uwagę na wspomniane 

wcześniej ramię reakcyjne między silnikiem a ramą), z przewodem zasilającym SI prowadzącym do 

sterownika i silnika oraz przewodami zasilającymi sterownika (z zaciskiem do ich oddzielania) schodząc 

po szynie ramy podwozia w kierunku tylnego zestawu akumulatorów. Kompromisem jest to, że musisz 

pociągnąć ciężkie kable zasilające AWG 2/0 za deską rozdzielczą lub w innym miejscu wewnątrz 



przedziału kierowcy. Korzyścią jest spokój ducha, jaki zapewnia wiedza, że jeśli wszystko pójdzie w 

parze (styki stycznika i przekaźnika zgrzewają się, itp.), Jest jeden przełącznik, do którego można 

sięgnąć i dotknąć, aby wszystko wyłączyć. Bezpiecznik wysokoprądowy, bocznik (i) amperomierza i 

główny stycznik znajdują się wewnątrz skrzynki połączeniowej, która zostanie omówiona za chwilę. Jim 

zdecydował się zaimplementować blokadę bezpieczeństwa po stronie niskiego napięcia, a nie po 

stronie wysokiego prądu. Ci, którzy nalegają na zamontowany na desce rozdzielczej wysokoprądowy 

wyłącznik bezpieczeństwa lub wyłącznik awaryjny (zwykle z dużym czerwonym pokrętłem), muszą 

znosić ból związany z przeciąganiem kabla AWG 2/0 nad, pod, dookoła i przez tylną część deski 

rozdzielczej - nie mój pomysł na dobrą zabawę. Nawiasem mówiąc, omawiany tutaj AWG 2/0 jest 

skręcony (drut pełny byłby prawie niemożliwy do pracy w tym rozmiarze), izolowany drut miedziany 

(nigdy aluminiowy) - i ma około% cala średnicy, więc masz pełne ręce roboty . System wysokoprądowy 

ma pływającą ziemię. Oznacza to, że biegun ujemny akumulatora w żadnym miejscu nie jest połączony 

z ramą ani korpusem - zamiast tego pływa. Eliminuje to możliwość przypadkowego spawania łukowego 

upuszczonego narzędzia do nadwozia lub podwozia lub, co gorsza, spowodowania skręcenia pojazdu 

do przodu lub do tyłu, powodując jednocześnie stopienie akumulatora. Eliminuje również możliwość 

porażenia prądem o napięciu 120 V podczas przypadkowego pochylania się nad błotnikiem w celu 

pomiaru napięcia akumulatora. 

System niskiego napięcia 

Po stronie niskiego napięcia chodzi o połączenie istniejącego okablowania zapłonu, oświetlenia i 

akcesoriów z nowym okablowaniem oprzyrządowania i zasilania. Istnieje sześć głównych elementów 

po stronie niskiego napięcia: 

• Przełącznik kluczykowy 

• Potencjometr przepustnicy 

• Amperomierz, woltomierz lub inne oprzyrządowanie 

• Blokada (y) bezpieczeństwa 

• Dodatkowa bateria 12 V lub przetwornik DC-DC 

• Bezpiecznik (i) bezpieczeństwa 

Każda konwersja pojazdu elektrycznego powinna wykorzystywać istniejący wyłącznik zapłonu jako 

punkt wyjścia. W samochodzie elektrycznym przełącznik kluczykowy służy jako główny włącznik-

wyłącznik z wygodą klucza - jego funkcja uruchamiania nie jest już potrzebna. Nie powinieneś mieć 

problemu ze zlokalizowaniem i okablowaniem tego przełącznika. W modyfikacjach Jima Rangera z 

1987 r. i Paula Little'a w Porsche zamontowali potencjometr przepustnicy we wnęce na błotnik po 

stronie kierowcy. Okablowanie oprzyrządowania jest proste; pamiętaj tylko o oznaczeniach 

biegunowości miernika - znak plus (+) na mierniku idzie do dodatniego zacisku akumulatora. 

Amperomierz jest podłączony przez bocznik (y) już podłączone do systemu wysokoprądowego. 

Woltomierz przechodzi przez akumulator. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie woltomierza tak, 

aby był zawsze włączony, co zapewnia ciągły odczyt stanu baterii. Nie musisz martwić się o wyczerpanie 

baterii, ponieważ wewnętrzna rezystancja współczesnego woltomierza jest wystarczająco wysoka, aby 

spowodować jedynie niewielki pobór prądu (o rząd wielkości mniejszy niż wewnętrzna szybkość 

samorozładowania akumulatora). Wskaźnik baterii lub miernik stanu naładowania również przechodzi 

przez baterię, ale powinien działać tylko wtedy, gdy stacyjka jest włączona, więc podłącz ją do 

wyłączonej strony głównego stycznika (z dala od baterii). Okablowanie miernika temperatury nie jest 

szczególnie krytyczne; po prostu obserwuj właściwą polaryzację i uziemienie oraz upewnij się, że 



termistory są bezpiecznie podłączone do tego, co mierzysz. Jim używał tylko przyrządów z 

amperomierzem i woltomierzem, z zamontowanym przełącznikiem zakresu na desce rozdzielczej 

Rangera 1987 . 

Jeśli chcesz wykorzystać bardziej nowoczesny cyfrowy odczyt woltomierza zamiast mierników 

analogowych, musisz wyregulować obwód próbkowania i zatrzymania DVM (zapamiętuje wartość w 

dowolnym momencie), aby wyświetlić średnią z ostatnich kilku chwil. wartości próbkowania i 

zatrzymania lub w celu uzyskania stałego odczytu po naciśnięciu przycisku odczytu. W przeciwnym 

razie szybko zmieniające się napięcie lub prąd będą trudne do zinterpretowania. Ważny jest temat 

blokad bezpieczeństwa. Projekt Jima wykorzystuje trzy - wszystkie połączone szeregowo w 

niskonapięciowej linii przełącznika kluczykowego 12 V: wyłącznik udarowy wtrysku paliwa, główny 

wyłącznik bezpieczeństwa i wyłącznik ładowarki (do omówienia w sekcji „Układ ładowania”) . 

Normalną rolą wyłącznika zderzeniowego wtrysku paliwa jest wyłączenie układu paliwowego w 

przypadku zderzenia. Jim wskazuje na jego położenie pod deską rozdzielczą Rangera 1987 po stronie 

pasażera . Główny wyłącznik bezpieczeństwa to łatwo dostępny przełącznik zamontowany na desce 

rozdzielczej, połączony szeregowo z wyłącznikiem kluczykowym. Wbicie go natychmiast usuwa 

napięcie zasilające z głównego stycznika wysokoprądowego. Niektóre konwertery EV wykorzystują 

również przełącznik blokady siedzenia, który zatrzaskuje się, gdy wykryta zostanie obecność kierowcy 

na siedzeniu. Możesz rozważyć to jako opcję. Jim zdecydował się użyć baterii jako źródła zasilania 

systemu akcesoriów o napięciu 12 V. Możesz zrobić to samo lub wykorzystać konwerter DC-DC , który 

jest zasilany napięciem głównego zestawu akumulatorów. Jeśli zdecydujesz się na konwerter DC-DC, 

nadszedł czas, aby go zainstalować i podłączyć na miejscu; jego strona wejściowa biegnie bezpośrednio 

przez zaciski plus i minus głównego pakietu akumulatorów. Jego strona wyjściowa zapewnia +12 

woltów na dodatnim zacisku, a jego ujemny zacisk jest podłączony do obudowy. Jeśli zdecydujesz się 

użyć dodatkowego akumulatora 12 V o głębokim cyklu, wykonaj teraz okablowanie, ale poczekaj do 

fazy akumulatora, aby go kupić, zainstalować i podłączyć. Spróbuj użyć AWG 12 (20 A) lub AWG 14 (15 

A) izolowanego drutu miedzianego do systemu niskiego napięcia. Przyrządy pomiarowe mogą być 

połączone przewodem AWG 16 lub nawet AWG 18. Bezpieczniki typu l-amp powinny być podłączone 

do potencjometru i wszystkich delikatnych mierników oprzyrządowania. Obwód przełącznika 

kluczykowego może wykorzystywać oryginalny panel bezpieczników, ale nie używaj oryginalnego 

okablowania dla obciążeń większych niż 20 amperów. Główny bezpiecznik powinien być typu 10, 15 

lub 20 A. W przeciwieństwie do systemu wysokoprądowego, system niskiego napięcia jest uziemiony 

do ramy; biegun ujemny akumulatora 12 V (lub konwerter DC-DC) jest podłączony bezpośrednio do 

ramy lub korpusu. W ten sposób występuje większość podwozi silników spalinowych. Eliminuje 

konieczność zmiany okablowania, dodatkowego okablowania i potencjalnych pętli uziemienia, stosując 

istniejącą konwencję „ujemna podstawa do ramy”. 

Skrzynka przyłączeniowa 

Dobry projekt skrzynki przyłączeniowej oczyszcza galwanizację okablowania oprzyrządowania 

biegnącego w każdą stronę w komorze silnika, umożliwia (każdemu innemu) późniejsze odtworzenie 

okablowania i zapewnia wygodne punkty mocowania i mocowania różnych elementów. Jednak nie 

wszystkie skrzynki przyłączowe są sobie równe. „Magiczne pudełka” Jima i Paula są bardziej równe niż 

większość - łączą prosty projekt i układ z wysoką użytecznością . Bezpiecznik wysokoprądowy 

(pośrodku, za kablem zasilającym), boczniki amperomierza (duży na środku tylnej ściany, mały przed 

głównym stycznikiem) i główny stycznik (po lewej stronie skrzynki) tworzą , wraz z listwą zaciskową, 

„kręgosłup”, z którego wykonane są wszystkie połączenia. Zwróć uwagę, że wszystkie bezpieczniki 

bezpieczeństwa znajdują się w jednym wygodnym miejscu w prawej tylnej części skrzynki. Celem Jima 

i Paula było uproszczenie. Na późniejszych zdjęciach zobaczysz ciągłą ewolucję projektu magicznego 



pudełka Jima w miarę postępu konwersji i tego, jak Paul Little uczynił go bardziej zaawansowanym w 

swoim projekcie. 

System ładowania 

Zalety ładowarki pokładowej to wygoda i możliwość wykorzystania możliwości ładowania w drodze, 

gdy są one prezentowane. Podwójne cele okablowania pokładowego systemu ładowania to 

zapobieganie sytuacji, w której rutynowe ładowanie staje się „szokującym” doświadczeniem (poprzez 

odpowiednie uziemienie) oraz zapobieganie chwilowym zakłóceniom powodującym odjechanie, gdy 

kabel ładujący jest nadal podłączony (przez blokada bezpieczeństwa ładowarki). System ładowania 

składa się z czterech głównych elementów: 

• Kompaktowa ładowarka pokładowa 

• Lekki wzmacniacz liniowy (opcjonalnie) 

• Bezpieczna blokada ładowania 

• System wejściowy AC 

Podczas konwersji Rangera z 1987 roku Jima zamontował pokładową ładowarkę K & WBC-20 po stronie 

kierowcy na aluminiowej płycie radiatora, bezpośrednio nad silnikiem w komorze silnika. Wzmacniacz 

liniowy K&W LB-20, wymagany przez ładowarkę do pracy przy napięciu 120 V, jest zamontowany obok 

potencjometru przepustnicy na błotniku po stronie kierowcy . Preferowaną lokalizacją dla większości 

złączy ładowania wejściowego prądu przemiennego w pojazdach adaptacyjnych jest zwykle miejsce 

zwolnione przez otwór wlewu zbiornika gazu. Rysunek (u góry) pokazuje, że wybór Jima jest zgodny z 

tym wzorem - znajduje się za oryginalnymi drzwiami korka wlewu paliwa.  

 



Jim zdecydował się również zaimplementować męskie złącze do ładowania prądu przemiennego z 

trzema bolcami typu twist-lock, umożliwiające mu korzystanie ze standardowego przedłużacza (jeden 

koniec męski, drugi koniec żeński) z męską wtyczką na końcu przedłużacza, która może wygodnie 

współpracować z standardowe żeńskie gniazda serwisowe 120 V AC. (Upewnij się, że używasz 

trójżyłowego przedłużacza z co najmniej przewodem AWG12). Rysunek (w środku) przedstawia 

wbudowane żeńskie skręcane złącze prądu przemiennego z trzema bolcami. Rysunek (na dole) 

pokazuje, że za drzwiami wlewu zbiornika gazu nie jest jedyne miejsce; w tym przypadku męskie 

trójzębne złącze AC z blokadą skrętną zostało wpuszczone w przedni zderzak za pomocą 

konwencjonalnej zewnętrznej skrzynki przyłączeniowej AC. W przypadku systemu ładowania należy 

użyć izolowanego, skręcanego drutu miedzianego AWG10 (o wartości znamionowej 30 A) zarówno dla 

połączeń ładowarki z akumulatorem, jak i dla połączeń ładowarki z gniazdem wejściowym AC. Aby 

zapobiec przypadkowemu odjechaniu przez Ciebie (lub kogokolwiek innego) z podłączonym 

przedłużaczem podczas ładowania, dobrym pomysłem jest zaimplementowanie systemu blokady 

ładowarki. Podejście Jima polega na zastosowaniu przekaźnika, którego cewka jest zasilana napięciem 

120 V AC i którego styki są połączone szeregowo z linią przełącznika kluczykowego 12 V. Gdy przewód 

zasilający 120 V AC jest podłączony, przekaźnik zatrzaskuje się w pozycji otwartej i utrzymuje główny 

pakiet akumulatorów odłączony od sterownika i silnika - pojazd jest unieruchomiony. Inne konwertery 

EV wykorzystywały również funkcję blokady ładowarki do zasilania wentylatorów komory akumulatora 

(wymuszona wentylacja akumulatorów) podczas ładowania. Dodatkowe możliwości blokowania 

obejmują: czujniki uniemożliwiające ruszenie w przypadku wykrycia stanu błędu otwartej pokrywy 

komory silnika, otwartej pokrywy komory akumulatora lub otwartych drzwi dostępu do złącza 

ładowania AC; oraz czujniki, które blokują funkcję ładowania w stanach awaryjnych, takich jak otwarta 

pokrywa silnika lub akumulatora (ponieważ nie chcesz, aby osoby postronne wtrącały się, gdy obecne 

są prądy ładowania i gazy akumulatora). Możesz rozważyć każdą z tych opcji. Aby uchronić Ciebie (lub 

kogokolwiek innego) przed porażeniem podczas dotykania korpusu EV podczas ładowania, korpus i 

rama powinny być uziemione do przewodu neutralnego AC (trzeci bolec złącza z zielonym przewodem 

do niego prowadzącym). Ten przewód neutralny jest podłączony między złączem wejściowym AC a 

korpusem lub ramą i jest używany tylko podczas ładowania. Baterie powinny być pływające - żadne 

zaciski nie dotykają ramy - a nawet mogą być dodatkowo izolowane poprzez umieszczenie ich we 

własnej komorze lub skrzynce na baterie. Jest to szczególnie odpowiednie w przypadku niezalecanych 

(ale i tak wykonanych) instalacji akumulatorów wewnątrz kabiny pasażerskiej. Aby zagwarantować 

brak wstrząsów, ładowarki beztransformatorowe powinny zawsze mieć zainstalowany wyłącznik 

różnicowoprądowy, a prostowniki transformatorowe powinny być typu izolacyjnego. Jeśli wolisz nie 

używać wbudowanej ładowarki, zmienia to Twoje okablowanie i plany projektowe blokad. W takim 

przypadku będziesz dostarczać do 140-woltowego wejścia DC przy prądach do 30 amperów ze 

stacjonarnej ładowarki. Konieczne będzie również naładowanie wbudowanego 12-woltowego 

akumulatora dodatkowego (chyba że korzystasz z konwertera DC-DC). Oznacza to, że wejście gniazda 

ładowania wymaga co najmniej dwóch złączy: jedno dla wysokoprądowych pływających przewodów 

wejściowych 140 V plus i minus, a drugie dla niskonapięciowych uziemionych przewodów wejściowych 

12 V plus i minus. Konstrukcja blokady ładowarki dla ładowarki zewnętrznej jest identyczna z obudową 

pokładową, z tym wyjątkiem, że używasz przekaźnika, którego cewka jest zasilana napięciem 120 V DC 

i którego styki są połączone szeregowo z przełącznikiem kluczykowym 12 V linia. Po podłączeniu 

przedłużacza 120 V DC lub przedłużacza 120 V AC (w zależności od preferencji ładowania) z ładowarki 

ten przekaźnik zatrzaskuje się, odłącza główny akumulator i unieruchamia pojazd. 

Akumulator 

Zakup i instalacja akumulatorów do głównego zespołu napędowego to ostatni krok w procesie 

konwersji pojazdów elektrycznych. Kupujesz je jako ostatnie, ponieważ nie chcesz się o nie potykać, 



ani nie chcesz ich ładować przez tygodnie (lub miesiące) montażu. Kiedy konwersja pojazdu 

elektrycznego jest prawie zakończona, po zbudowaniu wszystkich ram do montażu akumulatorów i 

wykonaniu okablowania, należy przynieść akumulatory. Przyjrzyjmy się bliżej krokom. 

Instalacja akumulatorów 

Najważniejszą kwestią podczas instalacji akumulatorów jest zamontowanie ich w miejscu, które będzie 

łatwo dostępne do późniejszego serwisowania. Wcześniej zdecydowałeś o typie i ilości baterii, 

uzyskałeś ich wymiary, przydzieliłeś przednią i tylną przestrzeń montażową oraz zaprojektowałeś i 

zbudowałeś ramy montażowe baterii, które są nieco przewymiarowane, aby pomieścić rozszerzenie 

baterii podczas użytkowania. Pozostaje tylko je zainstalować. Podczas konwersji Rangera z 1987 roku 

Jima zamontował zestaw czterech 6-woltowych akumulatorów z przodu komory silnika. Jim wybrał 

baterie U.S. Battery Model 2200. Zapewniają one pojemność 220-AH, nieco mniej niż baterie Trojan 

T125 (235-AH) zalecane w rozdziale 8. Rozmiar (i objętość) jest w przybliżeniu taki sam.  

Okablowanie akumulatora 

Najważniejszą kwestią w okablowaniu akumulatora jest zapewnienie czystości i szczelności połączeń.. 

Sprawdź, czy przypadkowo nie odwróciłeś okablowania do żadnej baterii w ciągu. Po zakończeniu 

dwukrotnie sprawdź swoją pracę i użyj woltomierza do pomiaru całego zestawu akumulatorów, aby 

zobaczyć, czy wytwarza on oczekiwane nominalne 120 woltów. Jeśli nie, zmierz każdą baterię osobno, 

aby określić problem. Jeśli winowajcą było odwrócone okablowanie, prawidłowo zainstalowany i 

podłączony akumulator powinien to naprawić. Jeśli przyczyną jest źle rozładowana lub uszkodzona 

bateria, sprawdź, czy pojawia się podczas ładowania i / lub wymień ją na dobrą baterię od sprzedawcy. 

Naładowana „rozładowana bateria” skraca żywotność całego zestawu baterii. Uważaj, aby sprawdzić 

wszystkie baterie. Ważne: Upewnij się, że główny wyłącznik automatyczny jest wyłączony przed 

podłączeniem ostatniego kabla zasilającego w obwodzie akumulatora. Jeszcze lepiej, wyłącz wyłącznik 

główny i poczekaj do fazy kontroli systemu przed ostatecznym podłączeniem akumulatora. 

Akumulator pomocniczy 

Jest to również czas na zamontowanie dodatkowej 12-woltowej baterii. Jim początkowo używał 12-

woltowego akumulatora rozruchowego dostarczonego z jego adaptacyjnym podwoziem z dwóch 

powodów: umożliwiło mu to testowanie komponentów podczas fazy okablowania i był już 

zamontowany i okablowany na miejscu (oszczędzając go kilka kroków).  

Po konwersji 

To jest etap sprawdzania systemu, uruchomienia próbnego i ostatnich poprawek. Najpierw upewnij 

się, że wszystko działa, a następnie dowiedz się, jak dobrze to działa, a następnie postaraj się, aby 

działało jeszcze lepiej. Kiedy jesteś zadowolony, malujesz, polerujesz i podpisujesz swoją pracę. 

Spójrzmy na poszczególne obszary. 

System Checkout on Blocks 

W tej fazie podnieś koła napędowe pojazdu adaptacyjnego (lub unieś je na stojakach roboczych). 

Celem jest upewnienie się, że wszystko działa tuż przed wyjazdem na ulicę. Po oderwaniu kół 

napędowych pojazdu od podłoża i włączonej skrzyni biegów wykonaj następujące czynności: 

• Przed podłączeniem ostatniego przewodu akumulatora należy sprawdzić, czy podłączenie 

biegunowości akumulatora do zacisków B + i B- kontrolera jest prawidłowe. 



• Zdobądź rezystor od 100 do 200 omów, 5 lub 10 watów i podłącz go do styków głównego stycznika. 

Przy wyłączonym kluczyku, ale podłączonym ostatnim kablu akumulatora i włączonym głównym 

wyłączniku, zmierz napięcie na zaciskach B + i B- sterownika. Powinien mierzyć około 90 procent 

napięcia głównego zestawu akumulatorów (w okolicach 108 woltów) z poprawną biegunowością 

pasującą do zacisków. Jeśli tak się nie stanie, rozwiąż problemy z połączeniami okablowania. Jeśli tak, 

możesz przekręcić klucz. 

• Włącz stacyjkę z nogą zdjętą z pedału przyspieszenia. Jeśli silnik pracuje bez wciśniętego pedału 

przyspieszenia, wyłącz stacyjkę i rozwiąż problemy z połączeniami przewodów. Jeśli po włączeniu 

stacyjki nic się nie dzieje, przejdź do następnego kroku. 

• Gdy skrzynia biegów jest na pierwszym biegu, powoli naciśnij pedał przyspieszenia i zobacz, czy koła 

się obracają. Jeśli koła się obracają, dobrze. Nowlook, żeby zobaczyć, w jaki sposób obracają się koła. 

Jeśli koła obracają się we właściwym kierunku, jest to podwójnie dobre. Jeśli nie, wyłącz stacyjkę i 

główny wyłącznik i zamień połączenia polowe silnika DC. Jeśli zmierzasz we właściwym kierunku, 

przejdź do następnego kroku. 

• Jeśli masz opcję wyłączenia pedału wysokiego na kontrolerze Curtis, wyłącz stacyjkę, wciśnij pedał 

przyspieszenia i włącz stacyjkę. Silnik nie powinien pracować. Teraz całkowicie zdejmij stopę z pedału 

przyspieszenia i powoli ponownie ją wciśnij. Silnik powinien pracować jak poprzednio. Jeśli to nie 

zadziała, rozwiąż problemy z połączeniami okablowania. Jeśli to zadziała, jesteś gotowy na jazdę 

próbną. Wyłącz stacyjkę. 

Neighborhood Trial Run 

• Sprawdź stan naładowania głównego pakietu baterii. Jeśli jest w pełni naładowany lub prawie pełny, 

możesz kontynuować. Jeśli nie jest naładowany, naładuj go przed wykonaniem następnego kroku. Po 

prostu zbyt krępujące jest to, że zabraknie Ci soku podczas pierwszego rejsu po okolicy - a kiedy trochę 

nim przejedziesz, będziesz chciał nim jeździć znacznie więcej. 

• Po całkowitym naładowaniu akumulatorów wyjmij wtyczkę i / lub podstawki pod koła spod pojazdu 

EV, otwórz drzwi garażu (uwierz mi, to konieczny krok), sprawdź, czy wszystkie narzędzia, części i 

przewody elektryczne nie są wyjęte tor jazdy pojazdu i włącz przełącznik kluczykowy. Wrzuć bieg, 

zwolnij hamulec postojowy, naciśnij pedał gazu i ruszaj w okolice. Schludnie, co? 

• Pojazd powinien mieć płynne przyspieszanie i dobrą prędkość maksymalną oraz powinien normalnie 

hamować i prowadzić. Wszechogarniająca cisza powinna pozwolić usłyszeć coś niezwykłego dzięki 

układowi napędowemu, silnikowi, okładzinom hamulcowym itp. Teraz jesteś gotowy, aby dać się 

ponieść fantazji. 

Ulepszone chłodzenie 

Jim zauważył po kilku próbnych uruchomieniach, że otrzymywał nietypowe wskazanie wyłącznika 

termicznego na kontrolerze. Zanim ostatecznie wyodrębnił winowajcę - był to marginalny sterownik, 

który Curtis szybko wymienił w ramach gwarancji - Jim wykonał termiczne i mechaniczne 

przeprojektowanie całego obszaru elektroniki sterującej. W tym wcieleniu wszystko jest dostępne z 

zewnątrz, dwa kable zasilające są przykręcone, dwa kable oprzyrządowania są podłączone, a dwa 

bezpieczniki są dostępne z zewnątrz obudowy. Sterownik jest odwrócony, a do jego spodu 

zamontowany jest radiator (na powierzchni rozprowadzono silikonowy smar termiczny, aby uzyskać 

jak najwyższą wydajność rozpraszania ciepła). Połączony pakiet został następnie zamontowany 

centralnie w miejscu maksymalnego przepływu powietrza w komorze silnika.  



Dalsze ulepszone chłodzenie 

Odwieczny mechanik w Jimie nadal nie był usatysfakcjonowany - chciał mieć chłodzenie kontrolera 

niezależne od kaprysów przepływu powietrza w komorze silnika. Dlatego dodał wentylator i osłonę 

kierunkowego chłodzenia do górnej części radiatora (rysunek 10-38). Poszerzył również przestrzeń 

montażową między swoim magicznym pudełkiem a kontrolerem (wszystko jest teraz zamontowane na 

wspólnej aluminiowej płycie radiatora) i dobrze przeniósł ładowarkę do błotnika po stronie pasażera - 

wszystko po to, aby zmaksymalizować chłodzenie i przepływ powietrza. 

Farba, szlifowanie i znak 

Gdy wszystko przebiega tak, jak lubisz, czas „odpicować swoją jazdę”. Dlaczego? Auto  jest 

przedłużeniem samego ciebie. Wygląd zewnętrzny pojazdu odzwierciedla Ciebie; jesteś dumny ze 

swojej pracy i chcesz ją pokazać w najlepszym świetle. Ale bez zewnętrznego znaku „ELECTRIC” jedyny 

sposób, aby stwierdzić, że samochód elektryczny jest zasilany elektrycznie, to przyjrzeć się uważnie 

przez jego przednią kratkę, gdzie silnik prądu stałego jest widoczny tuż nad tablicą rejestracyjną 

(chociaż cisza z pewnością sprawiłaby, że podejrzany). Ponieważ niewiele osób (jeśli w ogóle w ogóle) 

może dokładnie zbadać Twoją konwersję EV, musisz zamiast tego się reklamować. Kilka dobrze 

rozmieszczonych dużych liter to wszystko, czego potrzeba do rejestracji pojazdu elektrycznego. Jim 

zdecydował się umieścić swoje litery na obu przednich błotnikach i na tylnej klapie, jak pokazano na 

rysunku 10-39. To robi ogromną różnicę. Pamiętaj, aby mieć przy sobie dużo literatury, ponieważ ludzie 

będą z tobą rozmawiać, niezależnie od tego, czy się poruszasz (sąsiedztwo lub autostrada), czy też 

zatrzymujesz (z podniesionym lub opuszczonym kapturem). Chociaż możesz przyciągnąć tłumy za 

każdym razem, gdy odwiedzasz lokalny sklep spożywczy - a na pewno będzie to na stacji benzynowej - 

naprawdę możesz zaimponować na randce, machając do ludzi na autostradzie, mijając ich z prędkością 

75 mil na godzinę i patrząc, jak otwierają się usta. 

Naprzód i do góry 

Zwróć uwagę na ewolucję „magicznego pudełka” Jima dla Forda Rangera z 1993 roku. Wszystko - 

sterownik, skrzynka przyłączowa, radiatory i wentylatory - jest zapakowane w ochronną metalową 

obudowę, która jest teraz zamontowana centralnie nad silnikiem w komorze silnika. Mając wszystko 

w jednym pudełku, wystarczy podłączyć kilka przewodów - konwersja jest jeszcze łatwiejsza i znacznie 

bardziej niezawodna. 

 


