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1.4. Elektra varomi automobiliai – praeities šešėlis
ir ateities perspektyvos
Faktai
Žiniasklaidoje vis dažniau girdime ir skaitome apie žaliąją energiją, hibridinius automobilius ir
elektromobilius. Visa tai neretai pristatoma kaip stebuklas, ypač elektromobiliai. Įdomu, kas atsirado pirmiau: elektromobiliai ar automobiliai su benzininiais / dyzeliniais varikliais?
Trumpai apžvelkime elektromobilių istoriją.
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1828–1835 m.

Pasaulyje atsiranda pirmosios idėjos sukurti elektra varomą automobilį.

Apie 1832 m.

Škotų inžinierius išradėjas Robertas Andersonas (Robert Anderson) sukuria pirmąjį elektros variklį
automobiliui, tačiau automobiliuose jis panaudojamas tik apie 1870 m.

1889–1891 m.

Inžinierius išradėjas Viljamas Morisonas (William Morrison) JAV sukuria pirmąjį sėkmingą elektromobilį.

1899 m.

Dėl savo savybių (tylūs, švarūs, lengvai vairuojami) elektromobiliai netrukus išpopuliarėja tarp
miesto gyventojų, ypač moterų.

1900–1912 m.

Jungtinėse Amerikos Valstijose elektromobiliai sudaro trečdalį visų transporto priemonių.

1901 m.

Austrų inžinierius Ferdinandas Poršė (Ferdinand Porsche) sukuria pirmąjį pasaulyje hibridinį automobilį.

1908–1912 m.

Pradėta masinė automobilių „Ford Modell T“ gamyba. Dėl prieinamos kainos sparčiai didėja jų
pardavimas.

1920–1935 m.

Tiesiami geresni keliai, pinga nafta, dėl prieinamos kainos daugėja transporto priemonių su vidaus degimo varikliu ir mažėja elektra varomų automobilių. Iki 1935 m. jie beveik išnyksta.

1968–1973 m.

Per 30 metų ištobulinamas vidaus degimo variklis, atsisakoma alternatyviaisiais degalais varomų
transporto priemonių, tačiau 1960 m. ir 1970 m. dėl dujų kainų šuolio vėl atsiranda susidomėjimas elektra varomomis transporto priemonėmis.

1973 m.

Pradedami išsamūs tyrimai, kaip patobulinti ir efektyviai panaudoti elektros energiją, kaip alternatyvų automobilių kurą.

1979 m.

Tobulėjant benzinu, dujomis ir dyzelinu varomiems automobiliams, susidomėjimas elektromobiliais išnyksta dar kartą.

1992 m.

Vėl populiarėja elektra varomos transporto priemonės. Elektromobiliai patobulinami tiek, kad
jų techninės charakteristikos (greitis, galia) priartėja prie benzinu varomų transporto priemonių
charakteristikų.

1996 m.

JAV korporacija „General Motors“ pradeda pirmojo modernaus elektromobilio EV1 masinę gamybą.

1997 m.

Japonų korporacija „Toyota“ pristato pirmąjį masinės gamybos hibridą „Toyota Prius“.

1999 m.

Mokslininkai ir inžinieriai intensyviai tobulina elektromobilių baterijas.

2006 m.

Kompanija „Tesla Motors“ pristato prabangų sportinį elektromobilį, kuris viena baterijos įkrova
gali įveikti daugiau kaip 300 km.

2009–2013 m.

Pasaulyje aktyviai dirbama tobulinant elektromobilių baterijas, investuojama į elektromobilių
baterijų įkrovos stoteles.

2013–2014 m.

Didėja hibridinių ir elektra varomų transporto priemonių pasiūla. Jos tampa vis labiau prieinamos vartotojams.
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Diskusija
1. Istorija rodo, kad pirmasis elektra varomas automobilis buvo sukurtas daugiau nei prieš gerą
šimtmetį. Nors per šį laikotarpį elektromobilius buvo stengiamasi tobulinti, vis dėlto jų istorijoje galima aiškiai įžvelgti pakylėjimų ir nuosmukių. Kaip manote:
a) kokios galėjo būti nuosmukių priežastys;
b) kodėl elektromobiliai tobulėjo daug lėčiau nei automobiliai su vidaus degimo varikliais?
Galimos nuosmukių priežastys

Kodėl taip manote?

2. Savo apmąstymais pasidalykite tarpusavyje, padiskutuokite minėtais klausimais. Diskusiją apibendrinkite ir parašykite esminę priežastį, dėl kurios susitarėte diskutuodami.

Pamąstymui
Paveiksle pavaizduota, kaip kito elektromobilių baterijų kainos ir įkrovos stotelių pardavimai bei
kainos 2008–2012 m. (http://energy.gov/articles/history-electric-car) Pasinaudokite pateiktais tyrimo rezultatais ir pakomentuokite, kokios perspektyvos laukia elektra varomų automobilių. Iš ko
apie tai sprendžiate?

Atliekame tyrimą (modeliuojame)
Problema
Kalbėdami apie elektromobilių ateitį, tikriausiai įžvelgėte nemažai teigiamų dalykų. Remiantis
paskutiniais duomenimis apie pardavimus ir stebima tendencija, galima teigti, kad elektromobiliai tikrai turi perspektyvų. Vadinasi, perspektyvu ir tobulinti ar kurti naujas elektra varomas
automobilių sistemas.
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Truputį pafantazuokite. Populiarėjant elektromobiliams, žmonės pradėjo ieškoti būdų, kaip
turimus benzinu ar dyzelinu varomus automobilius pertvarkyti į elektromobilius. Jūs, sėkmingai
baigę elektrotechnikos inžinerijos studijas, gavote užsakymą tai įgyvendinti. Kaip šiuolaikinį automobilį paversti hibridiniu arba vien elektra varomu automobiliu?
Tikslas
Tyrimo eiga
Nubraižykite elektrinės grandinės schemą modeliuojamo automobilio varikliui valdyti.			
Svarbūs užsakymo punktai:
 automobiliui važiuojant turi nuolat degti šviesa;
 automobilis turi galėti važiuoti ne tik į priekį, bet ir atgal;
 reikia numatyti galimybę tolygiai keisti automobilio važiavimo greitį.

Hipotezė
Patarimas. Prieš išsikeldami hipotezę,
pagalvokite, ką bendra turi žaislinis radijo
bangomis valdomas automobiliukas ir
elektromobilis.
Hipotezei iškelti pasinaudokite paveiksle pavaizduotu automobilio modeliu ir jame pažymėkite, kokios dalys (įrenginiai) ir kur turėtų
būti išdėstytos automobilyje, kad jis būtų varomas elektra.

Tyrimo priemonės		
Nurodykite priemones, kurių reikės automobilio elektros instaliacijai ir veikimui
realizuoti.
Priemonė / įrenginys

Simbolis

Apibūdinimas / paskirtis

Duomenų ir rezultatų analizė
Darbdaviai paprastai labai atsižvelgia į pristatomo produkto charakteristikas. Todėl ir jums, pristatant automobilio projektą, reikės apibūdinti naudojamų prietaisų, įrenginių parametrus pagal
darbdavio pateiktus klausimus:
1. Koks elektrinės grandinės jungimo būdas taikomas jūsų kuriamame automobilyje?

2. Kokia tyrimo metu naudojamo elektros energijos šaltinio vidinė varža?
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Darbas su duomenimis

1.2. Koks būtų taip sujungtų akumuliatorių elektros srovės stipris?

1. Paveiksle vaizduojama elektrinės grandinės varikliui valdyti schema. Ar ji atitinka tyrimo metu
darbdavių iškeltus reikalavimus? Paaiškinkite kodėl.
Patarimas. Jei elektrinė schema neatitinka darbdavio

1.3. Kaip reikėtų sujungti šiuos akumuliatorius, kad juos būtų galima prijungti prie 12 V įtampą naudojančio automobilio?

reikalavimų:
 pažymėkite jų neatitinkančias vietas, jas paaiškinkite;
 sutvarkykite grandinę, kad ji atitiktų visus darbdavio keliamus reikalavimus.

1.4. Kokiu tikslu ir kada taip jungiami akumuliatoriai?

1.5. Ką reiškia užrašas 72 Ah ant akumuliatoriaus?
2. Palyginkite, kuo ši schema panaši į tyrimo metu jūsų nubraižytą elektrinę schemą ir kuo nuo
jos skiriasi.
Panašumai

Skirtumai

Užduotys
1. Paveiksle vaizduojami du tos pačios rūšies akumuliatoriai po 12 V.
1.1. Šiuos akumuliatorius sujunkite taip, kad jie tiktų 24 V įtampą naudojančiam automobiliui.
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1.6. Kokį akumuliatorių jungimo būdą taikytumėte elektromobilyje? Paaiškinkite ir pateikite
argumentų.

Darbas su duomenimis
Elektromobilio „širdis“ yra nuolatinės
elektros srovės variklis. Įvairiuose šaltiniuose paieškokite informacijos apie
šio variklio veikimo principą ir, remdamiesi pateiktais paveikslais, išsamiai
jį paaiškinkite.

Pagrindinės variklio dalys
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