
  

ELBILAR
...och andra typer av fordon...



  
Tekniken är inte mogen



  
Det finns ingen efterfrågan



  
Elbilar är opraktiska och långsamma



  



  

Batterier
250 Volt
180 Ah
45 kWh

Prestanda
180 kW (250 hästar)
>300 Nm
~20 mil på en laddning



  



  

New york + Brooklyn 1880
●1.7 milj invånare
●150.000-175.000 hästar
●427 smidesverkstäder
●249 kuskföretag
●262 hjulmakare
●290 sadel- och tömmakare



  

New york + Brooklyn 1880
●1.7 milj invånare
●150.000-175.000 hästar
●427 smidesverkstäder
●249 kuskföretag
●262 hjulmakare
●290 sadel- och tömmakare

Per dag och häst
●7-16 kilo hästskit
●Ungefär en liter urin



  

New york + Brooklyn 1880
●1.7 milj invånare
●150.000-175.000 hästar
●427 smidesverkstäder
●249 kuskföretag
●262 hjulmakare
●290 sadel- och tömmakare

Totalt per år
●720.000 ton hästskit
●60.000.000 liter urin



  

Because of their size and numbers, 
the disposal of dead horses 
presented a special problem.



  

●Medelbrukstid: 4 år
●Hästar halkade ofta pga stenläggningen
●Hästar som bröt ben avlivades på plats
●Många hästar stupade pga utmattning
●15.000 bortforslade hästlik 1880



  

Nicolas Joseph Cugnot (1725-1804)

1769



  

1769
●Ångdriven
●4 km/h
●Paus var 10-15:e minut

Nicolas Joseph Cugnot (1725-1804)



  

Amedee Bollee Sr. (1844-1916)

1878



  

Amedee Bollee Sr. (1844-1916)

1878
●Ångbilar 1873 – 1883

●La Mancelle 1878
●Individuell hjulupphängning

●La Rapide 1881
●62 km/h
●Krävde bara en operatör



  

Ányos Jedlik (1800-1895)

1828



  

Ányos Jedlik (1800-1895)

1828
●Första elmotorn 1828
●Elektrisk vagn 1832-1839
●Laddbara batterier på 1840-talet



  

Gustave Trouvé (1839-1902)

1881



  

Gustave Trouvé (1839-1902)

1881
●13 km/h
●4 mil



  
Karl Friedrich Benz (1844-1929)

Bertha Benz (Ringer) (1849-1944)

1885



  

1885
●Första bensinbilen 1885
●Toppfart: 16 km/h (13 km/h)
●0.8 hästkrafter
●Serieproduktion 1888

●5:e Aug 1888 besöker Bertha sin mor!
●Bertha Benz Memorial Route 2008

Karl Friedrich Benz (1844-1929)
Bertha Benz (Ringer) (1849-1944)



  

Camille Jenatzy (1868-1913)

1899



  

1899
●Le Diable Rouge
●La Jamais Contente
●105,88 km/h
●Första bilen över 100 km/h

Camille Jenatzy (1868-1913)



  

 

Leon Serpollet (1859?-1907)

1902



  

 

Leon Serpollet (1859?-1907)

1902
●Oeuf de Pâques
●120.8 km/h
●Ångbil



  

Början av 1900-talet:
●40% är ångbilar
●38% är elbilar
●22% är bensinbilar



  

Henry Ford (1863-1947)

1908



  

Young man, that’s the thing; you have 
it. Keep at it. Electric cars must keep 
near to power stations. The storage 
battery is too heavy. Steam cars won’t 
do, either, for they require a boiler and 
fire. Your car is self-contained—carries 
its own power plant—no fire, no boiler, 
no smoke and no steam. You have the 
thing. Keep at it.
 -- Thomas Alva Edison, 1896

1908

Henry Ford (1863-1947)



  

Första månaden:
●11 bilar byggda totalt
●12.5 mantimmar per bil

1914:
●93 manminuter per bil
●En bil var 3:e minut
●Fler Model T producerades än alla 
andra bilar på marknaden sammanlagt!

1908

Henry Ford (1863-1947)



  

1908

Henry Ford (1863-1947)



  
Henry Ford (1863-1947)

Tomas Alva Edison (1847-1931)

1914



  
Henry Ford (1863-1947)

Tomas Alva Edison (1847-1931)

1914
●Edisons Nickel-Järn-batterier
●Låg vikt
●Hög kapacitet
●Hög inre resistans



  

1925-194?

ASEA/SEA (Svensk Elektrobil AB)



  

1925-194?

ASEA/SEA (Svensk Elektrobil AB)

●Billigare i drift
●I princip underhållsfri
●Laddade på nattaxa
●Främst internt bruk ASEA
●Lastar ca 2.5 ton
●25 km/h
●Räckvidd 6 mil



  

Henney Kilowatt (1959-1961)

1959



  

Henney Kilowatt (1959-1961)

1959
●Gen 1: ca 65 km/h, drygt 6 mil
●Gen 2: drygt 90 km/h, knappt 10 mil
●47 sålda (av 100 chassin)



  

Renault Clio Electrique (199x-1999?)

Sverige 90-tal



  

Renault Clio Electrique (199x-1999?)

Sverige 90-tal
●Ca 550 elbilar i sverige 1999
●Av dessa 206 Clio
●Räckvidd 7 mil
●Topphastighet drygt 90 km/h
●NiCD
●Drygt 100 kvar



  

General Motors EV1 (1996-1999)

1996



  

General Motors EV1 (1996-1999)

1996
●Tvåsitsig
●137 hp
●Gen 1: knappt 10 mil
●Gen 2: ca 16 mil
●Totalt 1117 byggda



  

Toyota RAV4 EV (1997-2003)

1997



  

Toyota RAV4 EV (1997-2003)

1997
●Räckvidd: 16-19 mil
●1484 byggda
●NiMH
●knappt 750 fortfarande i drift
●Positiv utvärdering efter 10 år
●Byggd på RAV4
●Både leasing och sålda



  

Funktion

Smith Electric Vehicles (1920-)



  

Funktion
●Newton
●Lastförmåga upp till 7.5 ton
●Räckvidd upp till 19 mil
●Topphastighet: 80 km/h
●8 timmars laddtid

Smith Electric Vehicles (1920-)



  

Prestanda

Evnetics (2008-)
eTLA Software (2008-)



  

Prestanda

Evnetics (2008-)
eTLA Software (2008-)

●430 Volt
●3000 Ampere
●1.2 MWatt (1600 hästkrafter)
●Uppemot 1800 Nm



  

Räckvidd



  

Räckvidd
●Bly, NiCD: under 10 mil
●Lithium, NiMH: 10-20 mil
●Nanoteknik på väg
●Brist på råvara, risk för batteribrist
●Alternativa batteritekniker
●Hybridlösningar



  

Räckvidd

LiFePO4
●10 kg/kWh
●300 W/kg
●$430/kWh
●>1500 cykler

Headway
●13 kg/kWh
●1.2 kW/kg
●$742/kWh

A123
●7.5 kg/kWh
●>2.4kW/kg
●$1000/kWh
●300-2000
cykler



  

Beat the system

Nutid



  

Beat the system

Nutid
●Gratistaxi
●Reklam
●Dricks
●Service



  

Boije Ovebrink (1951-)

Nutid



  

Boije Ovebrink (1951-)

●Mean Green
●0-260 km/h på 1 km
●200 hp elmotor
●0-60 km/h el
●Omedelbart moment
●Ingen diesel-lag
●Elmotor kan nå 100 km/h
●Elräckvidd upp till 4 km

Nutid



  

Möjligheter

Induktiv överföring



  

Möjligheter

Induktiv överföring

●Induktiv överföring
●60-80% effektivitet
●Mindre batteripacke
●Bara vissa vägar
●Unika bilar för behoven



  

Möjligheter

Konvertera existerande bilar



  

Möjligheter

Konvertera existerande bilar

●Livslängd bil 10 år
●Lång tid rampa upp ny teknik
●Off the shelf delar
●10-20 mil räckvidd
●Samma eller bättre prestanda
●Dyrt (50-200k)
●One shot, tidsödande



  

Möjligheter

Personal Rapid Transport



  

Möjligheter

Personal Rapid Transport



  

Möjligheter

Personal Rapid Transport

●West Virginia University
●Första automatiska PRT
●Öppnad 1975
●16000 passagerare/dygn
●Biljettkostnad $0.50
●Täcker 60% av kostnaderna
●98% tillgänglighet
●Inga personskador



  

Möjligheter

Think outside the box



  

Möjligheter

Think outside the box

●Solar Roadways
●Asfalt 6 ggr pris på <3 år
●Smarta vägar i glas och återvinning
●Inbyggda solceller
●Lysdioder för meddelanden etc
●Inbyggd induktiv laddning
●Alla USAs vägar tillsammans:
●3 ggr mer energi än USAs behov



  

Slutsats

Var det bättre förr?



  

Slutsats

Var det bättre förr?

●One size fits none
●Flera lösningar
●Flera drivmedel
●Behovsstyrt
●Modularitet
●Återvinning i stället för utbyte



  

Slutsats

Var det bättre förr?

I'd put my money on the sun and 
solar energy. What a source of 
power! I hope we don't have to wait 
until oil and coal run out before we 
tackle that.

 -- Thomas Alva Edison, 1931
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