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Vun bId ren is er l!Iln deze Allstin SlOren stationcar weinig abnormaals te zien.
De tankdop io< verdwe'leH ell er Zijll l;l'ltt ilaUe-openingen in de motorkop en
I!dl terdel/Ten. E igelwar Ijl! 11 deze M i ni is de .4.ssociatlo'd Electrica! Indllstri es Lld.
die deze WfI,/C11 1'001' elektrische wmd"ijv;ng ombulIlvde.

Op de p/llIlto< l)(m de viercilinder benzinellwtor treft men hier eet! 28,5 pk elek-
tnJllwtor aal!, die uia de llorml!le tra1lsmissie de l'oQl'wielen (wndrijft, Boven op
de mot.or t u.ce t/Illristors. die ter wille L'Ul! de koeling rijkelijk von koelribben
zijn ,.·(j(}rZ~(,~l'.

Een close-up run de elektrische apparatl!1I1' 011der de motorktIp. Geen p/(wtsje
is onbezet geb/en!)!. Er is mwr flestreefd het {wntal bewegende conWden in de
nppurntuur. ten gerieve 1'(111. dlo' hetTowwblJar!wid, un een minim.um terug te
brengen_
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P. W. GOVERS

Elektrische

Auto's

Nieuwe ontwikkelingen in de
half geleidertechniek vergroten
de mogelijkheden van elektrische
traktie. Voor het eerst wordt
de vrijgekomen energie tijdens
het remmen (voor een deel)
opnieuw gebruikt.

Voor het aandrijven van een automo-
biel wordt vrijwel uitsluitend gehruik
gemaakt van verbrandingsmotoren,
met benzine en gasolie als meest voor-
komende brandstoffen. Toch stakan er
af en toe andere systemen de kop op.
al hebben zij tot nu toe de benzine- en
de dieselmotor niet kunnen verdrin-
gen. Voor bepaalde doeleinden is de
elektrische tractie bijvoerbeeld popu-
lair, al spreekt die minder tot de ver,
beelding dan de vervoermiddelen
waarmee we ons dagelijks bezig hou,
den, Bij de spoorwegen is stoom im-
mers dool' stroom vcrdrongen en ,'001'
eenvoudig bestelwerk zijn tegenwoor-
dig heel wat lichte, elektrisch aange-
dreven bestelwagentjes in gebruik.
Ook als automobielkrachtbron zou de
elektromotor talr-ijke voordelen bieden.
De benzinetank, koppeling, versnel-
lingsbak en tal van hulpapparaten
kunnen dan achterwege blijven. Een-
voudige bediening, nel als een auto-
rnatische transmissie, krijgt men erbij
cadeau. Het onderhoud is goedkoop, de
slijtage zeer gering en de levensduur
heel lang als gevolg van het ontbre-
ken van hoge temperaturen. opwarm-
tijd, hoge drukken en een gecompli-
ceerd, driftig heen en weel' bewegend
mechanisme. Lawaai van in- en uit-
laat-kleppen, vent ilator of inspuitpomp
behoren tot het verleden. 'I'rltlingen
zullen niet meer voorkomen en de
steeds meel' becriüseerde ongezonde in,
vloed van uitlaatgassen is tolaal van
de baan.
Stonden er tegenover deze lijst met
indrukwekkende voordelen in het ge-
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heel geen nadelen, dan was hel pleit
snel beslist, en zou hel aantal verbran-
dingsmotoren beslist veel geringer zijn.
Eén van de voornaamste zorgen echter
bij het toepassen van elektriciteit als
krachtbron in een motorvoertuig, is de
stroomvoorziening. Slechts in enkele
gevallen, zoals bij trolleybussen en
hijskranen, behoort een vaste verbin-
ding met het elektrisch net tot de mo-
gelijkheden. Het alternatief van deze
rechtstreekse aansluiting op het net.
dat in de praktijk voor een auto niet
bruikbaar is. zou de brandstofcel kun-
nen zijn. Een vloeibare of gasvormige
brandstof wordt dan rechtstreeks in
elektriciteit omgezet. Voorlopig is dat
- zeker voor grotere vermogens -
nog een utopie. Rest de mogelijkheid
van een elektrische verzamelplaats. in
de vorm van een accu-batterij.
In een accu kan een bescheiden hoe-
veelheid energie worden bijeen ge-
bracht. Zouden we evenveel energie in
een accu willen opslaan als in een ben-
zinetank met een inhoud van 25 liter
mee te nemen is, dan zou dat ruwweg
tweehonderd accu's van normale afme-
tingen (6 volt-lOO Ah) nodig maken.
Betrekken we het rendement van de
toegepaste motor ook in de beschou-
wing, (gemakshalve 35 % voor de ver-
brandingsmotor en 70 % voor de elek-
tromotor), dan zou het aantal beno-
digde accu's tot honderd zijn terug te
brengen. Maar het is duidelijk dat ook
dat nog veel te veel is, terwijl we bo-
vendien moeten bedenken dat de op-
laadtijd aanzienlijk langer duurt dan
het lanken van 25 tiler brand stof, Hel
is duldelijk, dat er door de construc-
teur een compromis gevonden moet
worden tussen de omvang en het ge-
wicht dat voor accu's beschikbaar )3
en de actieradius. Bovendien moet
vooral bij elektrische tractie naar een
zo goed mogelijk rendement worden
gestreefd. In deze richting voltrekt zich
een interessante ontwikkeling, door de
komst van de thyrrstor, waarover u in
het juni-nummer van Auto- en Motor-
techniek reeds iets hebt kunnen lezen.
Mede OP initiatief van de South
Western Electricity Board, te vergelij-
ken met één van onze provinciale elek-
triciteitsmaatschappijen, werd door de
Associated Electrical Industries Ltd
rAEI) een Austin Mini stationcar \'001'

elektrische aandrijving omgebouwd.
Hoe dat gebeurde zullen wij hier niet
nog eens uitvoerig herhalen. We beper-
ken ons ertoe in herinnering te bren-
gen, dat in het achtercompartimenl een
kist met accu's wordt geschoven. die
de voorin gemonteerde en de voorwie-
len aandrijvende elektromotor van
stroom voorziet. Het interessante
schuilt in de wijze waarop de comman-
do's van de bestuurder aan de elektro-
motor worden doorgegeven en daarop
••••rillen wij in dit artikel iets uitvoeriger
ingaan.
Eén van de meest vervelende eigen·
schappen waaraan een aulomobielmo-
tor moet voldoen, is dat we deze bin-

Versnellingshandel en koppelingspedaal zult 11 tevergeefs op de e!ektrisdw Mini
zoeken. Wel wat elekl1'isclle schakelapparaten op de middentunnel en een bat-
terij-conditietneter op het dashboard. die de taak van de befl:ánestandmeter
overneemt.

111 het recltte1' adl terspatbord van de Mini stationcar is de elektrische laad~
apparatuur ondergebmcht. Men za! de tmnstormator, gelijkrichter, regelbare
weerstand en de laadstroommeter herkennen. T/ltlisgekomen hoeft de bestuurder
of eigenaar niets anders te doen, dan het bUbehorende snoer met stekker in het
stopcontact van het elektrisch 11d te steke1!.

De accukist achter in de Mini bevat de 48 cellen van de 96 volts batterij. Hoewel
deze tijdens het bijladen up hun plaats hUjven. kan de kist. die op raUs ver-
schuifbaar is, in enkele mimIten worden verwijderd.
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nen zeer ver uiteenliggende grenzen
kunnen regelen. Reeds bij stilstand
moet hij trekkracht kunnen uitoefenen
en dit moet eigenlijk bij ieder toeren-
tal het geval zijn. Curieus genoeg vol-
doet de verbrandingsmotor niet aan
die eis, maar met behulp van de kop-
peling komen we toch een heel eind in
de goede richting. Voor een elektro-
motor is dit een heel eenvoudige op-
gave. Met veldwikkeling en het anker
in serie geschakeld, bereikt men een
goede trekkracht reeds bij een laag
toerental. De enige voorwaarde die de
elektromotor vraagt is een variabele
spanning. Hoe hogel- de toegevoerde
spanning, hoe groter de trekkracht.
Met een lagere spanning neemt de
trekkracht ar en loopt het stroomver-
bruik terug. Nu ziet de accu geen kans
om een zo sterk wisselende spanning
af te leveren. Verreweg de meest toe-
gepaste en eenvoudigste wijze voor het
regelen van de snelheid, is hel tussen-
koppelen van een variabele weerstand,
die de energie vernietigt welke de mo-
tor niet gebruikt, maar daarbij gaat
energie verloren. Niet VOOI niets wor-
den in melk- en postwagentjes zulke
kleine elektromotoren gebruikt. AI het
niet opgenomen vermogen wordt im-
mers vernletlgd. Trekken we een ver-
gelijking met de benzinemotor, dan zou
dat betekenen, dat een auto in de stad,
wanneer de gemiddelde belasting van
de motor zeer gering is, evenveel ben-
zine (in li tel's per uur) aan de tank ont-
trekken zou als bij \'01 gas op de auto-
weg. Alle brandstof die niet wordt ge-
consumeerd wordt zonder meer over
boord gegooid. Onnodige verspilling
van energie dus, die voorheen alleen
maal- was op te vangen dool' een lichte
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motor te gebruiken, zodat deze con-
stant vol belast draait, wanneer hij aan
staat. Iedere regelinrichting gaat ten
koste van veel energie, tenzij de span-
ning op andere wijze - en dan liefst
traploos - is terug te brengen. Met
mechanische middelen was dat heel
moeilijk en bovendien gevoelig VOOI'
slijtage. De halfgeleidertechniek heeft
echter voor nieuwe wegen gezorgd in
de vorm van een thyristor, De thyr-istor
is één van de jongste telgen in de fa-
milie der halfgeleiders, waarvan o.a. de
seleniumgelijkr ichter, de diode, tran-
sistor en de Iumistor deel uitmaken.

-.I
l
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Vereenvoudigd schema van de Afl-Minl

Drie grafiekjes waarin de verh01Ldin9 tltssen de door!aat~ Cit de spertijd. is aan-
gegeven bij d'rie vcr.~chil!ende snelheden. Gehee! boven de situatie tijdens het
starten. wtutrbij de lage tegen-emk Va?l de motor vom- een snelle opbouw van
de stroomsterkte (geschaduwd) en l!oor een langzame afn<!me zorgt. Bij middel-
matige snelheid zijn de stroom- en stroomloze perioden ongevee1' gelijk, terwijl
bij hoge snelheid de stroomloze perioden slechts /lee I. kort zijn en het stroo-m-
vcr!lT1(ik dtlS ,elatief hoog is.

Vereenpotmigd elektrisch schema.
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Ieder \'001' zich bezitten deze leden
speciale eigenschappen of bijzondere
gevoeligheden, zoals de Iumistor b.V.
voor licht. Zij hebben alle diverse
eigenschappen gemeen, zoals het elek-
trische éénrichtingsvel'kecr, de afwe-
zigheid van bewegende delen en ook
bijvoorbeeld de gevoeligheid voor ho-
gere temperaturen. Men zou de thy-
ristor het beste kunnen omschrijven
als zijnde een trillingveroorzakende
transistor. een soort elektronische
spannings- en stroomregelaar, die in
staat is een spanning te verlagen door
afwisselend de volle spanning dOOL-te
laten en te stoppen. De spanningsrege-
ling wordt verkregen met een constant
hoge frequentie. zodat de pulserende
stroom alleen op een oscillograaf is te
herkennen en in de praktijk alleen het
effect, namelijk een afgeregelde span-
ning. zonder noemenswaardige verlie-
zen, merkbaar is. Zoals gezegd is de
frequentie onveranderlijk en wordt de
spanningsvariatie bepaald door de ver-
houding tussen de tijd dat de thyrrstor
doorlaat en spert. De grafiek brengt in
beeld, dat een zeer nauwkeurig wel"
kend regelsysteem is te ontwerpen, met
als voornaamste voordeel, dat er - af-
gezien van zeer geringe verliezen en
een voedingsstroom voor de thyristor
- geen elektrische energie verloren
gaat.

Ten opzichte van de eveneens traploze
regeling met behulp van een variabele
weerstand. openen zich nu tal van
perspectieven. Zo is men niet op een
zeel' kleine moto!' aangewezen om een
redelijke actieradius met de beschik-
bare accu-capaciteit te behalen. Net als
met de benzine (of diesel-Imotor is
een elektromotor met een overcapaci-
teit te verkiezen, omdat deze bij ge-
deeltelijke belasting niet langer ener-
gie verspilt. Dit verklaart de uitsteken-
de acceleratie van de elektrische Mini,
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echter is dit heel eenvoudig te berei-
ken en het werkt bovendien reeds bij
zeer lage snelheden, Dit regeneratie-
proces biedt diverse voordelen. EI'
komt energie vrij omdat de motor bij
het remmen als dynamo gaat werken.
De opgewekte stroom kan worden ver-
nietigd in weerstanden. Dan is het
enige voordeel, dat de frîctieremmen
het door de hulp van deze elektrische
rem wat gemakkelijker hebben gekre-
gen. Maar de opgewekte elektriciteit
kan ook naar de accu's worden ge-
voerd, in welk geval een langere actie-
radius mogelijk is. Dat laatste systeem
wordt door AEI gevolgd en u hebt het
kunnen lezen, de winst die hieruit
wordt behaald, kan tot 10 % oplopen.
Het begint al aardig op een perpetuum
mobile te Lijken ...

Voor het opwekken van stroom, wan-
neer de motor als dynamo gaat wer-
ken, moet de polariteit van het anker
worden omgekeerd. Dat gebeurt door
middel van een speciale schakelaar, die
door het rempedaal wordt bediend en
dus in werking treedt, zodra de rem
wordt aangeraakt. Een regelapparaat.
dat zijn gegevens opkrijgt aan de hand
van de stroomaf name van de motor en
de stand van het "gas"-pedaal, vertaalt
de gegevens in voor de thyristor be-
grijpelijke taal en beïnvloedt deze naar
behoefte:

Twee prillcipeschem(l's, respectievelijk v(}{}r nOl"m(lal rijden (1) en voor afremmen, lnet omgekeerde aa11.S1uiting van het
anker, ~odGl de opgewekte stroom aun de accu's wordt (Ifgegel'en.

Allaanvertugenwoo,dig., veer Nedetl.nd,

l'Iv.MfttI
Amoterdam de R"yterkade 143·hl. 24 15 03!~
Eindhoven Ha.le lweI! 246· Tol 6 1115, 6 32 86
l",auwa'den. Ruilers kwa'tie' 51·Tel. 25641/42

die maar weinig afwijkt van de origi-
nele benzine-uitvoering voor zover het
de snelheden tot ongeveer 60 km/u be-
treft.
Resumerend zijn er vier belangrijke
voordelen verbonden aan de thyr istor
snelheidsregeling van de elektromotor,
n.l.:
L minder energieverlies tijdens het
aanlopen;
2. continu draaien op iedere gewenste
snelheid, zonder risico's van overbe-
lasting van de regelapparatuur:
3. geen bewegende onderdelen in de
regelapparatuur met alle gemakken
van dien.
4. eenvoudige stroom-opwekking tij-
dens het remmen.
Ieder logisch denkende technicus zal
wel eens gedacht hebben, dat het toch
eigenlijk zonde is om de bij het rem-
men verloren energie zonder meer ver-
loren te laten gaan.
Wie echt zuinig wil rijden, zal de rem
bij voorkeur niet gebruiken, maar
deze stijl van rijden is bij het steeds
drukker wordende verkeer niet langer
op een verantwoorde wijze vol te hou-
den. Een aanvaardbare oplossing voor
het terugwinnen van de te vernietigen
energie is er tot nu toe nooit gebracht.
De manier waarop, is altijd kostbaar-
der geweest, dan de winst die ermee
zou zijn te behalen, vandaar dat het
nooit eerder gedaan is. Met thyristors

J

Wie zich in de elektronische opbouw
van deze materie nader verdiepen wil,
zal uit beide principe-schema's nuttige
gegevens kunnen halen. Men moet ech-
ter wel bedenken dat de werkelijke op-
bouw, zoals de foto onder de motorkap
trouwens wel aantoont, aanzienlijk In-
gewikkelder is, dan men in de sterk
vereenvoudigde tekeningen zou veron-
derstellen. Bij de praktische schakelin-
gen moet met nog allerlei bijkomende
factoren rekening worden gehouden.

Uitgebreider proeven hebben trouwens
aangetoond, dat een afdoende bescher-
ming van de thyristors niet achterwege
mag blijven. Zo kan b.v. niet met
een enkele thyristor worden volstaan,
maar wordt een hele serie toegepast.
Een snelle stijging van de stroom-
sterkte konden deze niet verdragen,
zodat 'n al te sterke toename van 't aan-
tal ampères moest worden voorkomen,
door de tussenkoppeling van smoor-
spoelen. Het uiteindelijke schema
heeft, in vergelijking met het principe-
schema, een flink aantal aanvullende
schakelingen meegekregen, die samen
een veilige en betrouwbare regeling
van een elektrisch aangedreven auto
mogelijk maken. Een voorstuwingsme-
thode, die ons nu nog vreemd aandoet,
maar die in de toekomst voor bepaalde
toepassingen toch wel eens interessan-
te aspecten zou kunnen bieden.

Voor elk doel uit voorraad leverbaar.

I ••• reken maar dat die er vlot af gaat!
Yokota persluchtgereedschap slaat z'n mencetje ala het gaat om bikken.
boren, hakken, splijten, snUden, los. en vastdraaien. schuren enz. YokOla,
hoog gekwalificeerd. laag in pr~a en gewicht, gewaardeerd om blijvende
betrouwbaarheid!

JONGEMAN. 24 jaar, in bezit van B.O.V.A_G.-patroons-
diploma en A.T.S_ Apeldoorn zoekt passende functie.
Brieven onder no. AT 722, Administratie Auto- en Motor-
techniek, Montaubanstraat 13, Zeist.

TE KOOP:

ALLROUND AUTOTECHNICtJS. i.b.v, alle Bovag-diplo-
ma's, jarenlange ervaring als garagechef. zowel in personen-
als bedrijfsautomobielen, als eximinator en het geven van
les op de Technische Avondschool en in het regelen van
schadegevallen. Zag zich gaarne geplaatst als service-
contact man, schade-expert of leraar bedrijfsschool.
Brieven onder no. AT 721, Administratie Auto- en Motor-
techniek, Montaubanstraat 13, Zeist.

bij C. Lof, Slunterweg 55, EDE
Telefoon 08380-3090

In goede staat verkerende

DIESELPOMP en
TESTBANK
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