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Try kf ej 1.

Side 11, 9. Linie fra oven staar 

„6 Meters Længde“ 

skal være:

„57 Meters Længde“.



Forord.

Efterat Interessen for Automobilet er vakt her i 

Landet, er Ønsket om et lille populært Værk om „Elektro- 

mobilet“ fremkommen. Interessen for Automobiler gaar 

langt ud over Teknikernes Kres, og det er nærmest for 

at fremme denne Interesse, at nærværende Bog er skreven 

Den er af denne Grund forsynet med en populær Ind

ledning, der vil kunne bidrage til Forstaaelsen af cle 

elektriske Fænomener. Trods denne Indledning, der 

stempler Bogen som populær, haaber jeg, at den ogsaa 

vil finde god Modtagelse i tekniske Krese, idet den i 

Sammenhæng indeholder Beskrivelse af de forskellige 

Typer paa Elektromobiler samt cle forskellige Organer, 

der ere fælles for alle elektrisk drevne Vogne.

København i August 1902.

Forfatteren.
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Kapitel I.

Strømopsamleren eller Akkumulatoren.

1 de almindelige elektriske Automobiler medføres 

Drivkraften i et Akkumulatorbatteri, der er et Apparat, 

som er i Stand til at opsamle Strøm og atter at afgive 

den som Drivkraft til Vognens Motor eller Motorer.

Før vi gaa over til at tale om, hvorledes et saadant 

Batteri eller Samling af Elementer er indrettet og virker, 

er det nødvendigt at forklare nogle Fænomener, hvorpaa 

disses Virkemaade bero.

Vi ville derfor straks fastslaa Udtrykket et Element, 

som er et Apparat, beroende paa visse kemiske Prin

ciper, og som er i Stand til at afgive elektrisk Strøm. 

Det Element, som først og fremmest interesserer os, er 

det, som anvendes i Automobiler, og som har den Egen

skab at kunne opsamle Elektricitet igen, naar det er 

udtømt. Et saadant Element kaldes Akkumulatorelement, 

men i det følgende anvendes den afkortede Betegnelse 

Element tillige for et saadant.

Fig. 1 viser et saadant Element. Det bestaar af 

Blyplader, hvis Overflader ere bedækkede, den ene af 

en kemisk Forbindelse af Bly og Ilt og den anden af 

svampet Bly.
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Bly er et Metal, som er almindelig kendt, hvilket 

ogsaa er Tilfældet med Ilt, som i sin naturlige Form 

findes som Luftart, blandet med andre Luftarter i den 

atmosfæriske Luft. Saavel Bly som Ilt ere Grundstoffer, 

hvilket vil sige, at man ikke i Bly og Ilt er i Stand til 

at finde uensartede Bestanddele. Indgaar to Grund

stoffer, f. Eks. Bly og Ilt, en kemisk Forbindelse, faar 

denne kemiske Forbindelse helt andre Egenskaber end 

det metalliske Bly og-den luftformige Ilt. De kemiske 

Forbindelser indgaas kun i bestemte Vægtforhold. Lykkes 

det f. Eks. ad elektrisk Vej at skille f. Eks. Ilt ud af 

en kemisk Forbindelse mellem Ilt og Bly, vil der straks

L ed.nin g

Ledning

Ktem skrue

h/yttemod i tand.

Klemskrue

Fig. 1.

blive frigjort en tilsvarende Vægtmængde Bly. Ilten og 

Blyet kunne indgaa forskellige kemiske Forbindelser, men 

her behøve vi kun at beskæftige os med to Forbindelser: 

Blyoverilte og Blyilte. Som Navnet tilkendegiver, inde

holder Bly overilte mere Ilt pr. Vægtdel Bly end Blyiltet. 

Ja, det indeholder netop dobbelt saa mange Vægtdele 

Ilt pr. Vægtdel Bly som Blyiltet.

Man maa nu have for Øje, at der ikke er Tale om 

nogen mekanisk Blanding af Bly og Ilte, det viser sig 

tydeligst her i Forskellen mellem de to Ilter. Lykkes 

det nemlig — f. Eks. ad elektrisk Vej — at berøve en 

lille Del af Blyoverilten noget af sin Ilt, bliver denne 

Del omdannet til det iltfattigere Blyilte; den kemiske
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Forbindelse Blyoverilte ophører at eksistere, naar de 

forskellige Grundstoffer ikke mere ere til Stede i de op* 

rinclelige Vægtforhold.

Sætte vi nu to Plader, der paa Overfladen bestaa 

af Bly og Blyoverilte, ned i et Kar, hvori findes for

tyndet Svovlsyre, og forbinder man de to Plader med en 

elektrisk Ledningstraad, vil der gaa en Strøm gennem 

Ledningen, og vi siger om denne Strøm, at dens Retning 

er som Pilen i Figuren.

Man kan ikke se noget paa Traaden, men man er 

vant til, naar der finder en Strømning Sted, at sige, at 

Strømmen gaar i en bestemt Retning. Det Sted paa 

Pladerne, hvor disse ere forbundne med Ledningen, kalde 

vi Polklemmerne. Der, hvor Strømmen træder ud af 

Elementet, sige vi, er den positive Pol eller Polklemme, 

den anden er den negative.

Af et saadant Element ere vi nu i Stand til at af

tage Strøm (Elementet aflades), men efterhaanden som 

dette sker, gaar noget af Ilten fra Blyoveriltepladen lien 

til Blypladen. Efter hvad vi ovenfor have set, sønder

deles den kemiske Forbindelse Blyoverilte og bliver til 

Blyilte. Ilten gaar over til Blyet ved den anden Pol 

og danner her Blyilte. Saalænge der er Spor af Bly

overilte tilbage, vil der kunne aftages Strøm af Elementet, 

men naar der paa begge Pladers Overflader er Blyilte, 

ophører Strømmen.

Sender man nu en Strøm udefra ind i Elementet i 

modsat Retning af Pilen i Fig. 1, vil man kunne lade 

Elementet, d. v. s., man vil kunne omdanne Pladerne 

saaledes i kemisk Henseende, at Elementet atter er 1 

Stand til at kunne afgive Strøm. I Hovedsagen sker 

der det i Elementet under Ladningen, at Ilten vandrer 

tilbage til Blyiltepladen til venstre (den. oprindelige Bly-
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overilteplade) og atter danner Blyoverilte, og Blyilte- 

placlen tilhøjre i Figuren omdannes atter til rent Bly.

Der foregaar samtidig andre Omclannelsesprocesser i 

Elementet, men til Forstaaelse af Akkumulatorens Princip 

er det ikke nødvendigt at gaa nærmere ind herpaa.

Kapitel II.

Ohm, Volt og Ampere.

Før vi gaa videre, er det nødvendigt at forklare de 

almindelige tekniske Udtryk og Betegnelser og deres Be

tydning og Størrelse. Hovedformaalet med Strømmen er, 

at den skal udføre et vist Arbejde; men naar man f. Eks. 

syr paa Maskine, frembringes et langt større Arbejde 

end det, cler er nødvendigt til at udføre Syningen, idet 

en stor Del af det af Foden eller Haanden udviklede 

Arbejde gaar tabt, idet det forbruges til at overvinde 

Modstande i selve Maskinen. (Det mærker man let, 

idet det næsten koster lige saa stor Kraft at drive 

Maskinen, naar den syr, som naar den ikke syr). Paa 

samme Maacle udretter den elektriske Strøm ikke ude

lukkende nyttigt Arbejde.

For at den elektriske Strørn skal kunne dannes, 

maa Strømmen overvinde forskellige Modstande; cler er 

først Modstanden i selve Elementet fra Polklemme til 

Polklemme, dernæst Modstanden i Ledningerne og endelig 

„Nyttemodstanden“.

Modstanden i selve Elementet bliver desto mindre, 

jo større Pladerne er, og desto tættere de staa ved hin

anden.
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Modstanden i Ledningerne bliver desto mindre, jo 

kortere og jo tykkere Ledningerne ere. Længden er jo 

i Forvejen givet i en elektrisk Vogn; der bliver saa 

tilbage at vælge Tykkelsen saa stor som muligt, men 

samtidig sætter Anskaffelsesprisen en Grænse her.

Som Enhed for Modstand har man valgt en Ohm, 

og man faar et Begreb om denne Enheds Størrelse, 

naar man hører, at Modstanden i en Kobbertraad af 1 

Kvadratmillimeters Tværsnit og 6 Meters Længde er ca. 

1 Ohm.

Aarsagen til, at Strømmen fremkommer, kalde vi 

„den elektromotoriske Kraft“, som vi i Almindelighed 

betegne E. M. K. og maale i Volt. Om Størrelsen af 

denne faar man et Begreb, naar man hører, at en ladet 

Akkumulators E. M. K. er ca. 2 Volt.

Ved disse to Enheder kunne vi fuldstændig karak

terisere den elektriske Strøm, men man har indført endnu 

en Betegnelse, som er udledt af de to andre Betegnelser, 

og medens Volt karakteriserer Aarsagen til, at Strømmen 

fremkommer, og Ohm Modstanden mod, at Strømmen 

dannes, karakteriserer Ampere Enhed for Strøm, Resul

tatet.

Vende vi tilbage til vor Figur 1, og gaa vi ud fra, 

at E. M. K. i Elementet er 2 Volt, Modstanden i Ele

mentet 78 Ohm, Modstanden i Ledningerne 1/s Ohm og 

Nyttemoclstanden l6/s Ohm, vil den samlede Modstand 

være: Vs Ohm -j- 1/s Ohm -j- 16/s Olim = 2 Ohm.

Strømstyrken bliver cla 1 Ampere.

Havde den samlede Modstand været 4 Ohm og 

E. M. K. 4 Volt, vilde Strømstyrken ogsaa være bleven 

1 Ampere.

Jo større E. M. K. er, desto større bliver Strøm

styrken, og jo større Modstanden er, desto mindre
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bliver Strømstyrken. Denne er derfor afhængig af de 

to, og man finder Strømstyrken ved at dividere Mod

stand op i E. M. K.
„ \ . x E. M. K. (i Volt).
Strømstyrken (i Ampere) = KredsWtg 8aml. Modstand (i Ohm)'.

Kapitel III.

Spændingstabet.

Man kalder ofte et Elements elektromotoriske Kraft 

for dets Spænding, og man ser, at man kan finde et 

Kresløbs elektromotoriske Kraft eller Spænding ved at 

multiplicere den samlede Modstand med Strømstyrken. 

Spændingen (i Volt) — Kredsløbets Modstand (i Ohm) 

X Strømstyrken (i Ampere).

Produktet kalder man ogsaa Spændingstabet, og man 

ser, at dette er lige saa stort som Spændingen.

Den samlede Modstand sammensættes jo af for

skellige Modstande, og saaledes kan man sige, at Pro

duktet af den samlede Modstand og Strømstyrken (det 

samlede Spændingstab) sammensættes af Summen af 

Produkterne af de enkelte Modstande og Strømstyrken 

(Summen af de enkelte Spændingstab).

Vende vi tilbage til vort oprindelige Eksempel, vide 

vi, at den E. M. K. eller Spændingen er 2 Volt og 

Strømstyrken 1 Ampere.

2 (Spændingen i Volt) = 2 (den -samlede Modstand

i Ohm) X 1 (Strømstyrken i Ampere).

De enkelte Modstande ere nu:

Vs, 7s Og l6/8 Ohm.

De enkelte Spændingstab ere derfor i Volt:
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1/8 x 1 = Vs (Spændingstabet i Elementet)

i/8 X 1 = Vs (Spændingstabet i Ledningerne)

l6/s x 1 = 1% (Spændingstabet i „Nyttemodstanden“)

Summen af disse Spændingstab er 2 Volt, hvilket 

svarer til Spændingen.

Gaa vi ud fra Elementet, vide vi, at den E. M. K. 

eller Spændingen i Elementets Indre er 2 Volt, i selve 

Elementet er Spændingstabet x/8 Volt, trække vi det fra 

2 Volt, faa vi l7/s Volt, som er Elementets Klemskrue- 

spænding eller Polklemmespænding.

Spændingstabet i Ledningerne er x/8 Volt; trække 

vi det fra Klemskruespændingen, faa vi Spændingen 

mellem Nyttemodstandens Klemskruer, som altsaa bliver 

l7/s Vs = l6/s Volt, som jo netop er Spændings- 

tabet i Nyttemodstanden.

Hvorfor har vi nu indført Betegnelsen Klemskrue- 

spænding for Elementets Vedkommende? Det har man 

gjort, fordi Elementernes indre Modstand ofte er saa 

ringe, at man ikke behøver at regne med Spændings

tabet i Elementets Indre og derfor kan sætte Klemskrue

spændingen lig den E. M. K. Man maa dog huske paa, 

at det kommer an paa, hvor høj Nyttemodstanden og 

Modstanden i Ledningerne er, thi deraf afhænger jo 

Strømstyrken, og er Nyttemodstanden stor, bliver Strøm

styrken jo lille, og som Følge deraf bliver Spændings

tabet i Elementets Indre lille.

Forbinder man derimod Elementets Polklemmer med 

en kort og tyk Kobbertraad, som altsaa har ringe Mod

stand, bliver Strømstyrken gennem Kobbertraaden meget 

stor, og i dette Tilfælde bliver Spændingstabet i Ele

mentets Indre ogsaa stor, og i dette Tilfælde bliver Klem

skruespændingen langt mindre end den E. M. K. Dette 

kaldes at kortslutte Elementet.
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Kapitel IV.

Forgrenede Strømkrese, Watt, Volt- 

og Amperemetre.

Vi ere hidtil ved Beregningen af den samlede Mod

stand i Kresløbet gaaet ud fra, at Strømmen gik fra 

den ene Modstand ind i den anden og altsaa gennemløb 

Modstandene i Rækkefølge. I dette Tilfælde siger man, 

at der er Rækkeforbindelse eller Serieforbindelse. Det 

sidste Orel har trods det, at det er fremmed, vundet 

Hævd i det danske Sprog.

Vi betragte nu det Tilfælde, at Strømmen i Stedet 

for at gennemløbe Modstandene efter hinanden forgrener 

sig saalecles, at en Del af Strømmen gaar gennem een 

Ledning og en anden Del gennem en anden Ledning.

I Fig. 2 vise vi et saaclant Eksempel, og her bestaar 

Nyttemodstanden af to Modstande, idet Strømmen ved 

Nyttemodstandens Klemskruer deler sig i to Grene.

Graa vi nu ud fra, at Modstandene i de to Grene ere 

lige store, og ville vi sørge for, at Polklemmespændingen 

for Elementet skal være den samme som i det før i Fig. 

1 nævnte Eksempel, maa vi sørge for, at Strømstyrken 

gennem den udelte Ledning bliver den samme som før. 

Vi finde jo nemlig Elementets Polklemmespænding ved 

at trække Spænclingstabet i Elementets Indre fra den 

E. M. K. Trækker man herfra Spændingstabet i Led-
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ningerne, faar man Spændingen mellem Nyttemodstandens 

Klemskruer. Ere disse Modstande de samme som før, 

henholdsvis % Ohm for Elementets Indre og 1/s Ohm 

for Ledningerne, maa man jo vælge Nyttemodstandene 

saaledes, at Strømstyrken bliver den samme som før, 1 

Ampere, i saa Fald vil nemlig Spændingen mellem Nytte

madstandens Klemskruer blive:

2 4- y8 X 1 4- y8 X 1 = 17s Volt.

Strømmen gennem Nyttemodstanden er som før 1 

Ampere, og den deler sig i to Grene med lige stor Mod

stand, følgelig maa der gaa lige meget Strøm gennem 

de to Grene, altsaa x/2 Ampere gennem hver.

Spændingstabet er jo Produktet af Modstanden og 

Strømstyrken, og da denne er x/2 Ampére, og Spændings- 

tabet er lig Spændingen, l6/s Volt, maa Modstandene 

være 3 72 Ohm hver.

Vi se altsaa, at det har samme Virkning, om vi 

vælge en uforgrenet Modstand paa l6/s Ohm eller to 

dobbelt saa store Modstande, forbundne som i Fig. 2, 

saa at Strømmen maa dele sig og gaa gennem begge.

I dette Tilfælde siger man, at Modstandene ere 

forbundne parallelt eller i Parallel.

Vi vide nu? at Modstanden i en Del af en Strøm- 

kres, bestaaende af to lige store parallelt forbundne 

Modstande, er halv saa stor som de enkelte Modstande.

Det kan nu vises, at naar to, tre, fire, fem eller 

flere lige store Modstande ere forbundne i Parallel, er 

den samlede Modstand, regnet fra Forgreningspunkt til 

Forgreningspunkt, to, tre, fire, fem eller flere Gange 

saa lille som de enkelte Modstande.

Vi kunne mi gaa over til det Tilfælde, hvor vi har 

flere Elementer. Se vi først paa clet Tilfælde, hvor vi 

forbinder det ene Elements positive Pol med clet andet
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Elements negative Pol, faa vi et Batteri af to Elementer, 

og vi kunne nu forbinde det første Elements negative 

Pol og det andets positive Pol mecl Ledningerne til Nytte- 

modstanden. I dette Tilfælde (Fig. 3) ere Elementerne 

serieforbundne. Elementernes Polklemmespænding bliver

Fig. 3.

nu — forudsat at vi som hidtil vælge Nyttemodstanden 

saaledes, at Strømstyrken gennem Ledningen bliver 1 

Ampere — hver l7/'s Volt. Elementerne ere seriefor

bundne, derfor bliver Spændingen mellem Batteriets 

Poler 36/s Volt.

Da Spændingstabet i Ledningen er x/8 Volt, bliver 

Klemskruespændingen mellem Enderne af Nyttemod- 

standen 35/s Volt. I Nyttemodstanden er der 2 parallelt 

forbundne lige store Modstande, som altsaa passeres af 

7-2 Ampere hver, hvorfor hver Modstand maa være:

35/s = V2 — 774 Ohm.

Fig. 4.

Ere som i Fig, 4 Elementerne parallelt forbundne, 

A’s og B’s positive Poler ere forbundne med den ene 

Ledning og deres negative med den anden, og vil man 

stadig sørge for, at Nyttemoclstanden bliver saaledes, at
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Strømstyrken i Ledningen bliver l Ampere, gaar der 

kun V2 Ampere gennem hvert Element, hvert Elements 

og derfor tillige Batteriets Polklemmespænding bliver 

derfor 2 -4- % X 72 = 115/ib Volt. Gennem Ledningen 

tabes 7s X 1 = Vs Volt, hvorfor Spændingen mellem 

Nyttemodstandens Klemskruer bliver l13/i6 Volt. Hver 

af de to lige store Modstande i Nyttemodstanden bliver 

følgelig 35/8 Ohm hver.

I Fig. 5 vises blandet Serie- og Parallelforbindelse. 

A og B for sig og C og I) for sig ere serieforbundne, 

og de to Grupper ere parallelforbunclne. Hvis man vil 

holde Strømstyrken i Ledningen stadig den samme, bliver

Fig. 5.

Strømstyrken gennem de enkelte Grupper y2 Ampere, 

og da A og B for sig og C og D for sig ere seriefor- 

bunclne, bliver Strømstyrken i hvert Element V2 Ampere. 

Hvert Elements Polklemmespænding bliver derfor 2 -4- 

V2 X Vs = l15/i6 Volt. A’s og B’s Polklemmespænding 

tilsammen bliver 314/ie Volt, hvilket ogsaa bliver Batte

riets Polklemmespænding. I Ledningerne tabes Vs Volt, 

hvorfor Spændingen ved Nyttemodstanden bliver 312/i6 

Volt, saa at Modstanden i liver enkelt Gren bliver 7x/2 

Ohm.

I et Elektromobil har man nu stadigt det samme 

Antal Elementer i Brug, og en Betingelse for den regel

mæssige Drift er, at alle Elementer samtidig aflades med 

samme Strømstyrke. Ved Hjælp af et Apparat, som
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kaldes en Kontroller, og som skal blive beskreven i det 

følgende, er man i Stand til at kombinere de forskellige 

Elementer i saadanne Grupper, at Batteriet kan give 

forskellige Spændinger.

I Akkumulatorbatterier i Elektromobiler er Batteriets 

Modstand temmelig lille, hvorfor man i Reglen taler om 

Elementernes Polklemmespænding, sjældnere om deres 

elektromotoriske Kraft.

Nyttemodstanden er en, to, eller fire Motorer, og 

man kan variere saavel Strømstyrken som Batterispæn

dingen*).  Meget ofte holdes denne konstant, man taler 

i saa Tilfælde ikke om de forholdsvis sinaa Variationer 

i Spændingstabet i Batteriets Indre, og Strømstyrken 

varieres da ved at forbinde Nyttemodstandene (Motorerne) 

i Parallel eller Serie.

*) Et frisk ladet Akkumulatorelements elektromotoriske Kraft 

er ca. 2 Volt, men under Afladningen falder Spændingen, og man 

bør ikke aflade længere end, til Spændingen er falden til ca. 1,8 

Volt. I modsat Fald vil Batteriet tage Skade.

Herom dog senere under Beskrivelsen af Motorerne.

Det Arbejde, Strømmen kan udrette, afhænger saavel 

af Strømstyrken som Spændingstabet, og vi maale dette 

Arbejde ved Produktet af Spændingstabet (i Volt) og 

Strømstyrken (i Ampere), hvilket Produkt vi kalde Watt.

Vi vende nu tilbage til det i Figur 1 illustrerede Til

fælde, hvor Elementets elektromotoriske Kraft var 2 

Volt, Modstanden i Elementet 1/8 Ohm, i Ledningerne 

7s Ohm og i Nyttemodstanden l6/s Ohm.

Det samlede Spændingstab i Strømkresen (eller 

lige stor med E. M. K.) er 2 Volt, og Strømstyrken 

fandt vi at være 1 Ampere, følgelig udrettes der i hele 

Strømkresen et Arbejde:

2X1 = 2 (Watt).
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I selve Elementet tabes Vs Volt, hvorfor det Arbejde, 

der udføres, idet Strømmen overvinder Modstanden i 

selve Elementet, er:

y8 X 1 = Vs (Watt).

Spændingstabet i Ledningen er ogsaa x/s Volt, hvor

for Arbejdet at drive Strømmen gennem Ledningen er: 

y8 X 1 = Vs (Watt).

Spændingstabet i Nyttemodstanden er 1 6/s Volt 

følgelig er det her udførte Arbejde:
1% x i = p/8 (Watt).

Som man ser, nyttiggøres der kun 16/s Watt, medens 

der udvikles 2 Watt.

En „Hestekraft41 (betegnes HK.) svarer til 736 

Watt, men der forlanges ca. 1000 Watt for at udvikle 

en Hestekraft, idet Resten (ca. 264 Watt) gaar tabt.

Fig. 6.

Naar man skal arbejde med elektriske Strømme, 

maa man være i Stand til at maale dem, og det gør 

man ved Hjælp af de saakaldte Metre. Det vilde føre 

for vidt her at gaa nærmere ind paa disses Konstruktion, 

vi skulle blot her forklare, at Strømmen maales ved 

Ampere- og Voltmetre. I Figur 6 er der i Ledningen 

indsat to saadanne Metre, et Amperemeter (A), indskudt 

i selve Ledningen, og et Voltmeter (V), indskudt ved 

Ledninger mellem Elementets Poler.

Da Amperemetret danner en Del af Ledningen, 

maa det kun have en ganske ringe Modstand, da ellers 

Spændingstabet (og dermed Arbejdet) i det vilde blive
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for stor. Man er nødt til at indskyde det direkte i 

Ledningen, som vist paa Figuren, da man maa lade hele 

Strømmen fra Batteriet gaa igennem det, da det jo er 

denne, der skal maales. En bevægelig Viser angiver 

paa en Skala Strømstyrken.

Voltmetret (V) er indskudt mellem Polklemmerne 

paa Batteriet (eller i dette Tilfælde Elementet). I dette 

Tilfælde faar Voltmetret Batteriets Spænding, som skal 

maales, og det gælder om, at Strømstyrken gennem 

Voltmetret bliver saa lille som mulig, hvilket opnaas 

veel at give clet stor Modstand.

Kapitel V.

Motorernes Virkemaade.

De elektriske Motorers Virkemaade beror paa, at 

en Magnet kan tiltrække en anden. Kun Jern og Staal 

kunne i højere Grad blive magnetiske. At en Jern

eller Staalstang bliver magnetisk, kan ses derved, at den 

frit ophængt vil stille sig saaledes, at dens ene Ende 

peger omtrent mod Nord. Denne Ende af Magneten 

kalde vi Nordpolen og betegne den ved Bogstavet N. 

Den anden Ende kaldes Sydpolen og betegnes ved S. 

Dette er dog under Forudsætning af, at der ikke i Nær

heden findes stærke Magneter, der kunne paavirke den. 

Har man nemlig en lille Magnetnaal n-s ophængt saa- 

ledes, at den frit kan dreje sig i et vandret Plan, f. 

Eks. Papirets, vil den indstille sig i en Retning A-B 

(Fig. 7), der omtrent svarer til Retningen Nord—Syd. 

Nærme vi nu en stærk Magnet N-S til den. vil den
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dreje sig om saaledes, at den kommer til at staa i 

Retningen C-D. som er Forbindelseslinien mellem Mag

neten N-S’s Nord- og Sydpol. Aarsagen til, at Magneten 

n-s kommer til at staa i Retningen A-B7 er, at Jorden 

selv kan opfattes som en Magnet, hvis Poler tiltrækker 

og frastøder den lille Magnet n-s’s Poler. Man finder 

nemlig, at en magnetisk Sydpol (for Jordens Vedkom

mende i Nærheden af den geografiske Nordpol) tiltrækker 

en anden Magnets Nordpol, hvorfor n-s’s Nordpol stiller 

sig i Retning af den geografiske Nordpol.

Saasnart vi sætte Magneten n-s under Paavirkning 

af den store Magnet N-S, bliver Jordmagnetismens Ind

flydelse paa n-s saa lille, at clen ingen Indflydelse faar 

paa n-s Stilling. Det ligger i, at .Tordens Magnetisme 

vel er langt stærkere end N-S’s Magnetisme, men den 

Kraft, hvormed en Magnetpol paavirker en anden Magnet- 

pol, taber sig meget stærkt, naar Afstanden vokser.

Det viser sig, at to Nordpoler og to Sydpoler fra

støde hinanden, medens en Nordpol og en Sydpol til

trække hinanden.
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Den lille Magnet n-s’s Sydpol tiltrækkes f. Eks. 

stærkere af N-S’s Nordpol, end den frastødes af dens 

Sydpo], hvorfor Resultatet bliver en Tiltrækning, n-s’s 

Nordpol frastødes stærkere af N-S’s Nordpol, end den 

tiltrækkes af dens Sydpol, fordi denne ligger længere 

borte, hvorfor Resultatet bliver en Frastødning.

Den Maade, hvorpaa man gør Jern og Staal mag

netisk , og som har funden praktisk Anvendelse i de 

elektriske Maskiner, er at omvikle en Stang af Materialet

med en isoleret Ledningstraad og at sende Strøm gennem 

denne. Jo flere Vindinger der er, og jo stærkere Strøm

styrken er, desto stærkere Magnetisme faar man med 

samme .Tern- og Staalsort og samme Magnetform.

Leder man en

Fig. 8.

pol, lyder: „Holder man højre

Strøm ind i Bevik

lingen (ogsaa kaldet 

Spolen),, som vist i 

Figur 8, faar man 

en Nord- og Sydpol, 

som angivet. — En 

almindelig Regel til 

Bestemmelse af, hvor 

der kommer en Syd

pol og hvor en Nord- 

Haand saaledes, at 

Strømmen gaar ind ved Haandroden og ud ved Finger

spidserne, og omslutter man Stangen med Haanden, 

saaledes at Haandfladen vender ind mod Stangen, faar 

man en Nordpol til den Side, hvor Tommelfingeren 

sidder

Omvikler man en Jernring med to Spoler i modsat 

Retning, som vist i Fig. 9, ville begge cle to Beviklinger 

efter den ovenfor nævnte Regel give en Nordpol (N1)
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Ringens Nordpol (N1) og frastøde dens 

Nordpolen (N) vil frastøde Ringens Nord

tiltrække 

(S1), og 

være, at 

sig i

N ___

Fig. 9.

F F (Børsterne) og at lede

til venstre og en Sydpol (S1) til højre. Hvis man nu 

gør Ringen drejelig om sit Centrum (C), vil den fast- 

staaende i Hesteskoform bøjede Magnet N-S’s Sydpol 

(S) tiltrække 

Sydpol (S1), 

pol (N1) og 

dens Sydpol 

Resultatet vil

Ringen drejer 

Pilens Retning.

Det er dette Prin

cip, man har udviklet 

videre i de elektriske 

Motorer. I disse har 

man mindst fire Spoler, 

1, 2, 3 og 4 (Fig. 10). 

Paa samme Aksel som 

Jernringen har man 

anbragt fire fra hin

anden isolerede Metal

kontakter a, b, c og d 

(Segmenter), hvis Op

gave er udefra at mod

tage Strømmen fra to Fjedre 

den videre til Spolerne. Børsterne F F staa stille og 

deltage ikke i Omdrejningen, hvilket Segmenterne gør.

Spolen l’s Ledning er forbunden med Segment a 

og b, 2’s Ledning med Segment b og c o. s. v., som 

vist i Figuren.

Strømmen kan ikke gaa fra a til b direkte, und

tagen naar Børsten berører dem begge to samtidig.

G-aar Strømmen ind, som vist i Figuren, og berører 

Børsten til venstre Segment a og Børsten til højre
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Segment c, deler Strømmen sig, saaledes at den halve 

Del af Strømmen (forudsat at Spolerne have lige stor 

Modstand) gaar gennem Spolerne 2 og 1, og den anden 

halve Del gennem Spolerne 3 og 4 i den ved Pilene

viste Retning.

Spolerne 1 og 2 ville magnetisere Ringens øverste

Halvdel i samme Retning, hvilket man vil se ved at 

benytte den ovenfor 

nævnte Haandregelr 

og de ville give en 

Sydpol til venstre 

(ved A) og en Nord

pol til højre (ved B). 

Samme Virkning vil 

Spole 3 og 4 give, 

og da Ringen jo er 

drejelig, vil den fast- 

staaende Magnet

N-S’s Poler bevirke, 

at Jernringen drejer 

sig i Pilens Retning.

Samtidig hermed 

drejer Segmenterne 

sig, og da Børsterne 

F F staa fast, ville 

de, naar Spolen 1

staar udfor Polen N, komme til at berøre Segmenterne 

a og cl samtidig og b og c samtidig.

Strømmen, der gaar ind ved B, vil nu dele sig i 2 

Grene: en Gren gennem Spole 1 og en gennem Spole 3.

Den øverste og nederste Halvdel magnetiseres som 

før saaledes, at der kommer en Sydpol udfor A. Gennem 

Spolerne 2 og 4 gaar der ingen Strøm, idet Strømmen
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gaar direkte gennem Børsten med ringe Modstand i 

Stedet for at gaa gennem de nævnte Spoler, som have 

forholdsvis langt større Modstand. Børsten siges at 

„kortslutte« Spolerne.

Drejer Jernringen sig nu yderligere rundt, berøre 

Børsterne nu kun Segmenterne d og b. Spolerne 4 og 

1 ere nu serieforbundne og findes paa den øverste Halv

del af Jernringen, som de magnetisere, saa at der kom

mer en Syclpol ud for A og en Nordpol ud for B. Spo

lerne 2 og 3 findes paa den nederste Halvdel af Jernringen, 

ere serieforbundne og magnetisere den paa samme Maade.

Undersøger man Sagen videre, finder man, at der 

stadig kommer en Sydpol ud for A og en Nordpol ud 

for B, og som Følge deraf drejes Jernringen stadig 

rundt i Pilens Retning.

Vender man Strømmen om, gaar Jernringen i mod

sat Retning.

I en Elektromotor er der langt flere, men altid et 

lige Antal Spoler, og Jernringen laves af blødt Jern, 

f. Eks. Smedejern.

De faststaaende Magneter laves i Reglen af Staal, 

fordi en Staalstang af samme Vægt kan magnetiseres 

stærkere end Støbejern af samme Strømstyrke og Antal 

Beviklinger.

Den faststaaende Magnet magnetiseres ogsaa ved 

Hjælp af en elektrisk Strøm.

Den bevægelige Jernring med tilhørende Segmenter 

og Spoler kaldes Ankeret, og den faststaaende Magnet 

kaldes Feltmagneten.

I Elektromobilerne faar man, som allerede nævnt, 

Strømmen fra Akkumulatorbatteriet, og denne Strøm 

leder man til Motorens Anker gennem Børster. Sam

tidig tager man Strøm fra Akkumulatorbatteriet til Mag-
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netisering at Feltmagneten, og man kan serief 01 binde 

denne Bevikling med Ankeret, hvad man i Almindelig

hed gør. Ankeret kommer til at svare til, hvad vi i 

Kap. IV have kaldt Nyttemodstanden, og vi se, at det 

gælder om, at der tabes saa lidt Spænding som muligt 

i den øvrige Strømkres, for at man kan faa saa meget 

som muligt af den oprindelige Spænding mellem Nytte

modstandens Klemskruer. Serieforbinde vi Feltmagnet- 

beviklingen med Ankeret, gælder det derfor om, at der 

er saa lille Modstand i Beviklingen som muligt, thi saa 

bliver Spændingstabet heri jo ringe, men samtidig faar 

Beviklingen den fulde (den samme som Ankeret) Strøm

styrke, og da Magnetismens Styrke jo er afhængig af 

Produktet af Beviklingernes Antal og Strømstyrken, kan 

man jo nøjes med faa Beviklinger, hvilket svarer til, at 

man vælger en kort og tyk Traad for at faa en lille 

Modstand.

En saadan Motor kaldes en Seriewiotor.

Forbinde vi derimod Feltmagnetbeviklingerne i Pa

rallel med Ankeret, faa vi samme Spænding til Be

viklingen som til Ankeret. Vi kunne derfor tage en 

lang og tynd Traad, som har stor Modstand og derfor 

giver en lille Strømstyrke, men mange Beviklinger, hvil

ket giver samme Magnetisme. Saadanne Motorer kaldes 

Shuntmotorer.

Seriemotoren anvendes saa godt som altid i Elektro- 

mobiler, idet den i Modsætning til Shuntmotoren ud

vikler stor Kraft ved Igangsætning eller overhovedet ved 

langsom Gang.

Vi ere hidtil gaaede ud fra, at Nyttemodstanden 

bestod af en almindelig Modstand. Vi ville nu tænke 

os, at der i Stedet for mellem Klemskruerne er ind

skudt en almindelig Modstand i Serie med et Element,
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der er indskudt saaledes i Strømkresen, at dets elek

tromotoriske Kraft virker i modsat Retning af Batte

riets. Dette bestaar lier af to i Serie forbundne Ele

menter. Vi ville gaa ucl fra de samme Størrelser paa 

Elementer og Ledning som i vore tidligere Eksempler, 

og vi ville endvidere gaa ud fra, at Nytte modstanden 

gøres saaledes, at Strømstyrken bliver 1 Ampere. Bat

teriets Polklemmespænding bliver altsaa 3% Volt, og i

Ledningerne tabes V8 Volt, hvorfor Spændingen mellem 

Nyttemodstandens Klemskruer bliver 3% Volt.

I Stedet for en Modstand som tidligere er der her 

tillige en modsat rettet elektromotorisk Kraft paa 2 

Volt, til at ophæve denne bruges 2 Volt af de 35/s 

Volt, tilbage er der saa l5/8 Volt, hvoraf Vs Volt tabes 

i Elementets Indre, hvis Modstand er 1/& Ohm, og Resten, 

l4/8 Volt, maa saa tabes i Modstanden, som altsaa maa 

være IV2 Ohm.
Dette Tilfælde giver en god Illustration af, hvad 

der foregaar i en elektrisk Motors Anker. Saa snart 

Ankeret kommer i Rotation, udvikles der nemlig i dette 

en elektromotorisk Kraft i modsat Retning af den til

førte Strøm.
Denne elektromotoriske Kraft er desto større, jo 

hurtigere Ankeret roterer.

Derfor kan man ikke sætte den fulde Spænding til 

en Motors Anker, før den er i Gang, og jo hurtigere



28

den løber, des højere Spænding kan man give den. Til 

at begynde med er den modsat rettede E. M. K. Nul, 

og hele Spændingen vilde da fremkalde en større Strøm

styrke, end Ankeret er konstrueret for, Ankeret vilde 

staa i Fare for at opvarmes saa stærkt, at det øde

lagdes.

Hvorledes man undgaar dette, vil man se af føl

gende Kapitel.

Kapitel VI.

Strømfordeleren eller Kontrolleren.

Kontrolleren bestaar af en cylindrisk Tromle, be- 

staaende af isolerende Materiale, f. Eks. Træ, Ebonit 

o. s. v., hvorpaa der er anbragt Kontaktplader af ledende

Fig. 12.

Materiale, f. Eks. Kobber. Strømmen ledes fra Batte

riet til disse Kontaktplader ved Hjælp af Fjedre eller 

Børster, og i Reglen ere disse Børster anbragte paa et 

Stativ, parallelt med Cylindrens Akse.
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Fig. 12 viser en saaclan Kontroller, hvis Cylinder 

er vandret. Børsterne eller Fjedrene ere fastgjorte paa 

to Stænger, der udgøre en Del af den Ramme, hvori 

Cylinderen ligger.

Denne drejes ved Hjælp af en Kædeoverføring fra 

et Haandtag fra Vognstyrerens højre Side, og paa Cy

linderens anden Ende sidder et Hjul (vist i Figuren ud

for den forreste, synlige Tvervæg af Rammen). En lille 

Rulle holdes ved Hjælp af en Fjeder ind i Udskæringer 

paa Hjulets udvendige Omkres. Drejes nu Cylinderen 

rundt, vil den lille Rulle altid stanse Bevægelsen i en 

saadan Stilling, at Rullen finder Hvile i en af For

dybningerne paa Hjulets Omkres.

I Fig. 13 vise vi den Kontroller, som anvendes i 

de elektriske Drosker i Paris.

For Oversigtens Skyld vise vi Cylinderens Over

flade rullet op paa en plan Flade (Papirets Plan), og 

de mørke Partier bestaa af ledende Materiale, medens 

de lyse Partier bestaa af isolerende Materiale.

Forneden vise vi Børsternes Stilling ud for Cylin- 

derfladen, og Børsterne tænkes altsaa at kunne indtage 

de 8 Stillinger, som til venstre ere betegnede med de 

forskellige Øjemed, disse Stillinger skulle tjene.

Vognen har en Motor, men dens Anker har to af 

hinanden uafhængige Beviklinger, som virke i Forening, 

og hvis Virkninger ere de samme, de modtage dog 

Strømmen fra to Hold Børster og kunne betragtes som 

uafhængige af hinanden.

Feltmagnetbeviklingen bestaar af to ligeledes af hin

anden uafhængige Beviklinger.

Børsterne ere betegnede med Tallene fra 1—11. 

Mellem 3 og 4 er den ene Feltmagnetbevikling indskudt, 

mellem 5 og 6 den anden.
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Mellem 7 og 8 er den ene Ankerbevikling indskudt, 

og den anden er indskudt mellem 9 og 10. Akkumulator- 

batteriet er indskudt mellem Børste 1 og 11, og dette 

Elektromobil er et Eksempel paa det Tilfælde, at Bat

teriet aflades ved samme Polspænding eller da tilnær

melsesvis, naar man tager Hensyn til den forholdsvis 

ringe Variation i Spændingstabet i selve Batteriet, naar 

der aftages forskellig Strømstyrke.

Vi ville nu betragte de forskellige Stillinger, Bør

sterne kunne indtage:
Baglængsstillingen. Her ere begge Ankerbeviklin

gerne og Feltmagnetbeviklingerne samt Halvdelen af 

Rheostatens Modstand forbundne i Serie.

Rheostaten er en Modstand, hvis Bestemmelse kun 

er at frembringe et Spændingstab, og fra Midten ei der 

ført en Ledning til Børste 2 og fra begge Ender henholds

vis Ledninger til Børste 1 og 3. (Strømmen fra Akku

mulator batteriet gaar til Børste 1, derfra gennem det 

halve af Rheostatens Modstand til 2, gennem Segmeiv 

tet paa Cylinderen til 3, gennem den ene Feltmagnet- 

bevikling til 4, gennem Segmentet paa Cylinderen til 5, 

gennem den anden Feltmagnetbevikling til 6, gennem 

Segmentet og en Ledning i Cylinderen til Segmentet ud 

for Børste 10, gennem denne og den ene Ankerbevikling 

til 9, gennem Segmentet til 8, gennem den anden Anker

bevikling til 7, gennem Segmentet og en Ledning i Cy

linderen til Segmentet ud for Børste 11 og gennem 

denne tilbage til Batteriet.

Naar Strømmen gaar fra Børste l gennem den ene 

Halvdel af Rheostaten til 2 og derfra gennem Segmen

tet ud for 2 og 3 til 3, vil man se, at Strømmen ogsaa 

kan finde en Vej gennem den anden Halvdel af Rheo

staten lige til 3, men i denne Vej er Modstanden mange
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Gange større end Modstanden gennem Segmentet, hvor

for der kun gaar en Ubetydelighed af Strømmen ad 

denne Vej, som er „kortsluttet“ af Segmentet.)

1ste Bremse. Begge Ankerbeviklinger *)  og begge 

Feltmagnetbeviklinger ere forbundne i Serie og modtage 

ikke Strøm fra Akkumulatorbatteriet. Denne Forbindelse 

anvendes kun, naar Vognen skal stanses; naar Ankeret 

roterer, have vi set, at det udvikler en modsat rettet 

elektromotorisk Kraft (modsat af Batteriets). Er For

bindelsen med Batteriet afbrudt, vil denne elektromoto

riske Kraft frembringe Strøm i modsat Retning af Bat

teriets, denne Strøm vil gøre Modstand mod, at Ankeret 

bevæges rundt, og virker derfor som Bremse.

*) Naar der i det følgende tales om, at Ankerbeviklingerne 

ere serie- eller parallelforbundne, saa tales her om selve Anker

beviklingerne, taget som et hele, og bemærkes, at hver af Anker- 

jeviklingernes to Halvdele stadig ere forbundne i Parallel.

2den Bremse. Forbindelsen er den samme som 

før, kun er Rheostaten tillige indskudt i Serie med Felt- 

magnetbeviklingerne. Strømmen, Motoren frembringer, 

bliver derfor svagere, og denne Bremsestilling er derfor 

mindre kraftig.

Strømkresen afbrudt.

1ste Hastighed forlængs. Ankerbeviklinger og Felt- 

magnetbevikliiiger og Halvdelen af Rheostatens Mod

stand er i Serie. Dog bemærkes, at Strømmen passerer 

Ankerbeviklingerne i modsat Retning af Stilling „Bag- 

længst Kørehastigheden er 4 km. i Timen.

2den Hastighed. Ankerbeviklingerne og Feltmagnet- 

beviklingerne i Serie. Rheostaten udskudt. Kørehastig- 

hed 6—8 km. i Timen.

3dje Hastighed. Ankerbeviklingerne ere parallel-



forbundne og i Serie med Feltmagnetbeviklingerne. Køre- 

hastighed 9,7 km. i Timen.

4de Hastighed. Ankerbeviklingerne parallelforbundne 

og Feltmagnetbeviklingerne ogsaa parallelforbundne, de 

to Grupper serieforbunclne. Kørehastighed 15,2 km. i 

Timen.

Som man ser af ovenstaaende, er Fordelingen valgt 

saalecles, at den Spænding, Ankeret faar i de første 

Hastigheder, ikke bliver stor, idet Feltmagneterne ere i 

Serie, og der derfor tabes megen Spænding i Feltmagnet

beviklingerne, i første Stilling tillige i Rheostaten. End

videre faa Ankerbeviklingerne kun Halvdelen af Spæn

dingen hver, idet cle ere serieforbundne.

I tredje Hastighedsstilling er Hastigheden saa stor, 

at man godt kan give Ankerbeviklingerne hele Spæn

dingen, hvorfor cle ere parallelforbundne.

I fjerde Stilling er Spændingstabet gennem Felt- 

magneternes Beviklinger mindre end før, fordi disse ere 

parallelforbundne, hvorfor Ankerbeviklingerne faa den 

højeste Spænding.

I Fig. 14 vise vi Kontrolleren i nogle Vogne, byg

gede af Jacob Lohner & Co., Wien.

I dette Tilfælde varierer man Akkumulatorbatteriets 

Spænding ved at dele det i to Grupper paa 22 serie

forbunclne Elementer. Disse to Grupper kan man saa 

kombinere i Serie eller i Parallel, og giver Batteriet da 

i fuldt ladet Tilstand henh. 88 og 44 Volt. Vognen har 

som den foregaaende kun en Motor, men denne har lige

som den i det foregaaende beskrevne to af hinanden 

uafhængige Ankerbeviklinger, der ledes til Ankeret gen

nem to Hold Børster. Den adskiller sig dog fra den 

foregaaende derved, at vi her kun have en enkelt Felt- 

magnetbevikling. Rheostaten er delt i tre Afdelinger.
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Ved Hjælp af denne Kontroller kan man faa de 

12 Stillinger, som ere viste i Fig. 14 og for Tydelig

hed« Skyld ere tegnede ved Siden af Kontrolleren.

De vigtigste Stillinger her ere Baglængskorsel (1—2), 

Bremser (3 — 6) og Forlængskørsel med forskellige Ha

stigheder (7—12).

Figuren viser tydelig de forskellige Stillinger. I 

Baglængskørsel varieres Hastigheden mellem 1 og 2 ved



i den sidste at indskyde en Afdeling af Rheostaten. I 

de fire Bremsestillinger varieres Bremsningen ved at 

indskyde ingen, 1, 2 eller 3 Afdelinger af Rheostaten.

I de to første Hastigheder forlængs ere Batteri- 

halvdelene parallelforbundne, i de øvrige serieforbundne.

I de fire første Hastigheder forlængs ere Anker

beviklingerne serieforbundne, i de to sidste parallelfor

bundne. Forskellen mellem 7 og 8, 9 og 10 samt 11 og 

12 er kun, at der i de første (7, 9 og 11) er indskudt 

en Afdeling af Rheostaten. 1 sidste Stilling (12) kan 

man køre 28—35 km. i Timen.

I Fig. 15 vise vi en Kontroller, saaledes som den 

anvendes i Englænderen Oppermanns Vogn.

Her er Batteriet delt i fire Grupper, og der an

vendes kun en Motor med to af hinanden uafhængige 

Feltmagnetbeviklinger;

Kontrolleren har tre Stillinger. I Figuren ses de 

10 Børster paa Kontrolleren og to Klemskruer N P, 

som benyttes, naar Batteriet skal lades, til at forbinde 

dette med den uden for Vognen anbragte Elektricitets

kilde samt en Sikkerhedskontakt s, som afbryder Strøm- 

kresen, naar en Prop tages ud.

Tillige er vist et kombineret Volt-og Amperemeter, 

hvorved Batteriets Tilstand og Strømforbruget maales.

Voltmetret er indskudt mellem Amperemetrets po

sitive Klemskrue (den, der er forbunden med Batteriets 

positive Pol) og Batteriets negative Pol. Amperemetret 

er indskudt i Serie med Ankeret.

I den øverste Stilling ere Batteriets fire Grupper 

saaledes forbundne: to og to ere serieforbundne til to 

Grupper, som atter ere parallelforbundne (40 Volt).

I Serie hermed er Ankeret og de to Feltmagnet

beviklinger.
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I den anden Stilling ere alle fire Batterigrupper, 

Ankeret og Feltmagnetbeviklingerne serieforbundne. Bat

terispæn clingen er her 80 Volt.

I den tredje Stilling ere Batterigrupperne stadig i
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Serie, men Feltmagnetbeviklingerne ere parallelforbirndne 

og i Serie med Ankeret og Batteriet. Batterispændingen 

er 80 Volt her.

Vi have ikke her behandlet det Tilfælde, at der var 

to af hinanden uafhængige Motorer, men den første 

Kontroller afgiver et godt Eksempel paa dette Tilfælde, 

idet man godt kan betragte de to Beviklinger som selv

stændige Motorer. Forholdet bliver det samme.

Kapitel VIL 

Styringen.

Sjeldnere anvender man i Elektromobiler samme 

Drejning af det forreste Hjulpar, som anvendes i Vogne, 

som trækkes af Heste. Det er dog Tilfældet i de elek

triske Drosker i Paris, hvis Kontroller vi have beskreven 

i det foregaaende. Her ere Forhjulene stadig parallele. 

Det forreste Hjulpar med sine Fjedre bærer et saa- 

kaldet Drejebord, hvori den forreste Del af Vognrammen 

hviler, og Drejebordet med sit Hjulpar kan frit dreje 

sig i Forhold til Vognrammen. Drejebordet har en ind

vendig Tandkrans, ind i hvilken et paa den lodret an

bragte Styrespindel fastkilet Tanddrev griber. Naar 

Styrespindelen, der sidder inden i den hule Styresøjle, 

drejes, drejer det forreste Hjulpar sig i Forhold til Vogn- 

rammen. Ved nogle Konstruktioner sker det ved, at 

der er anbragt et vandret Haandhjul paa den øverste 

Ende af Styrespindelen, men i den i Fig, 16 viste Kon

struktion styres Vognen ved Hjælp af et lodret Haand

hjul, hvis Bevægelse overføres til Styrespindelen ved 

en Snækkeoverføring.
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Denne Styremetode lider dog af en Mangel, som 

ikke er saa følelig ved Vogne, der trækkes af Heste.

Fig. 16.

Drejer en saadan Vogn skarpt om et Hjørne, vil man 

se, at det Hjul, der er inderst mod Omdrejningens 

Centrum, paa Grund af den lille Kurve, det skal be-

VLl
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skrive, staar stille, hvorfor Hjulparret kommer til at 

slæbe til Siden. Dette har dog mindre at sige, naar 

Vognen trækkes af Heste, idet disse stadig angive Styre

retningen, men ved Elektromobiler er det vanskeligere, 

idet Vognstyreren ikke saa let kan beregne Styrehaantil

tagets Stilling, naar Styreretningen stadig maa ændres 

ved, at Hjulparret slæber. Denne Fejl gør sig særlig 

gældende, naar Vognens bageste Hjul ere Drivhjul, det 

vilde være det samme, som om man lod Hestene skubbe 

Vognen frem, hvis man spændte dem bag Vognen i Ste

det for foran.
Man anvender i Elektromobiler en helt afvigende af

Akermann angivet Styring. Man anvender ikke en fæl

les Aksel, hvorpaa Forhjulene dreje sig, men man giver

hvert Forhjul sin

særlige Aksel, hvor
paa Hjulet sidder " 

løst, og lader denne 

Aksel, som har —-| 

Form, dreje sig om 

den lodrette Del i 

et Stykke. De 

to Stykker ere for

Fig. 17.bundne med en fast

Aksel, som vi i det
følgende ville kalde Forhjulakslen. Derved opnaar man, 

at Forhjulene ikke behøve at være parallele. Den nød

vendige Betingelse for, at Forhjulene ikke slæbe, vil 

være opfyldt, naar Forlængelsen af Forhjulenes Aksler 

skærer hinanden i et Punkt F. af Baghjulsakslen CD’s 

Forlængelse. Se Elektroteknisk Tidsskrift, 4. Aarg. 

S. 120.
Hvis man vilde opfylde denne Fordring fuldt ud,
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vilde det kræve meget komplicerede Mekanismer, men 

det viser sig, at Fordringen kan opfyldes med stor Til

nærmelse ved at danne Styrehjulenes Aksler som to- 

armede Vægtstænger og at lade den ene Arm være 

Aksel for Styrehjulene og at forbinde Enderne af de to 

andre Arme med hinanden med en fast Stang ab (Fig. 18) 

med drejelige Led ved a og b. A og B ere her de 

lodrette Aksler, hvorom Forhjulene dreje sig. Den før

nævnte Betingelse vil nu tilnærmelsesvis være løst, naar 

Aa og Bb skære hinanden i et Punkt 0 midt paa CD.

Betingelsen vil dog kun være opfyldt, naar det 

drejer sig om Drejningsvinkler indtil 30 °. Ved større 

Drejningsvinkler bliver Afvigelsen for stor.

Man kan anbringe Forbindelsesstangen enten bag 

ved eller foran Forhjulsakslen.

I det første Tilfælde maa følgende Betingelse være
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•opfyldt (Fig. 19). EF maa være dobbelt saa stor som 

A a (Fig. 20). Drejningsvinklen er i Fig. 19 begrænset 

til Stillingen A ai og i Fig. 20 til B bi.

Naar Forbindelsesstangen er vendt forud (Fig. 20), 

kan man faa stor Spredning af Armene A a og B b, 

hvis Afstanden mellem Hjulene (A B i Fig. 19—20) er 

stor i Forhold til Afstanden mellem For- og Baghjuls

akslen (A C i Fig. 19—20),

skulle genere Hjulenes Eger, 

maa Hjulakslerne A A’ og 

B B’ gøres lange i dette Sy

stem, men herved udsættes 

de vertikale Aksler A og B 

stærkere for at bøjes.

Denne Mekanisme egner 

sig derfor bedst for lange 

smalle Vogne, og det er umu

ligt at anvende den i korte 

og brede Vogne. Denne Me

kanisme (Fig. 20) har dog 

to Fordele frem for det andet 

System (Fig. 19). For det 

første giver den større Drej

og for at Armene ikke

ningsvinkler for den samme

Hjulafstand, og for det andet fremkalder det en Spænding 

i Forbindelsesstangen ab, hvis et eller begge Hjul møde

en Hindring, medens det i clet andet System fremkalder 

et Tryk, en betydelig Ulempe, idet Stangen derved er 

udsat for at bøjes.

Imod disse Ulemper have vi sat de allerede omtalte 

Ulemper med de lodrette Hjulaksler i det andet System.
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Kapitel VIII.

Differential-Tandhjulsudvekslingen og andre 

Udvekslinger.

Har man kun en Motor til Elektromobilets Drift, 

kan man ikke ganske simpelt overføre Kraften til For

hjuls- eller Baghjulsakslen.

Anvender man Styring efter Drejebordssystemet, 

kan man nok lade Forhjulene være Drivhjul, men ikke 

(uden store Vanskeligheder) naar man anvender Aker- 

manns Styring. Hvad enten man lader For- eller Bag

hjulene være Drivhjul, maa man anvende en særlig 

Overføring til Drivhjulene. Kører man i Kurver, tilbage

lægge de til et Hjulpar hørende Hjul nemlig forskellige 

Vejlængder, hvorfor man vilde støde paa Vanskelig

heder ved at lade Hjulene løbe lige hurtig rundt. Man 

overfører derfor Motorens Bevægelse til et System af 

Tandhjul, for hvilket det endnu ikke er lykkedes at finde 

et kortere Ord end Differential-Tandhjulsudveksling. Her

fra overføres Bevægelsen videre til de to Drivhjul.

En Form for en saadan Udveksling er vist i Fig. 21.

Motorens Bevægelse overføres her gennem en Kæde 

til Kædehjulet C. Dette Kædehjuls Tænder sidde uden 

paa en Ring, og i dennes indvendige Periferi sidder der 

to smaa koniske Tandhjul S S (som vist i Fig. 21 for

oven til venstre). To koniske Tandhjul paa Aksler i 

hinandens Forlængelse staa paa hver Side af Kædehjulet 

i Indgribning med begge de to smaa koniske Tandhjul, 

som sidde i Kædehjulets indvendige Periferi.

De to smaa koniske Tandhjul eller Tanddrev sidde 

løst paa deres tilsvarende Tappe eller Omdrejningsaksler. 

Paa den anden Ende af to store koniske Tandhjuls 

Aksler sidde Drivhjulene.
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Tænker man sig nu, at Vognen kører lige ud, vil 

Motorens Bevægelse gennem Kæden overføre Bevægelsen 

til Kædehjulet C, som drejer rundt. Drivhjulene ville 

nu dreje sig lige hurtigt rundt, og de smaa koniske Drev 

ville nu medtage de store koniske Tandhjul, og de smaa 

koniske Drev ville ikke bevæge sig paa deres Tappe.

Kører Vognen derimod i Kurver, ville de to med Driv

hjulene forbundne koniske Tandhjul komme til at løbe 

med forskellig Hastighed, og Følgen heraf er, at de smaa 

koniske Drev SS give sig til at rotere paa deres Tappe.

Omdrejningshastig- 

lieden er desto større, 

jo større Forskellen 

paa Drivhjulenes Ha

stighed er; staar det 

ene Drivhjul stille, er 

de smaa Drevs Hastig

hed størst. De smaa 

Drevs Omdrejningsha- 

stighed skifter først, 

naar det Hjul, cler før

løb langsomst, kommer Fig. 21.

til at løbe hurtigst.

I de amerikanske Rikervogne er Udvekslingen an

bragt i det ene Baghjuls Nav, og dette giver en Konstruk

tion, som i flere Henseender frembyder Fordele. Dette 

opnaas ved at anvende to Aksler, den ene inden i den 

anden (Fig- 22).
Paa den yderste B sidder det Tandhjul, der staar 

i direkte Indgribning med et Drev paa Motorakslen. 

H er det venstre Drivhjuls Nav (det højre Drivhjul er 

ikke vist i Figuren). Den inderste Aksel B1 staar i fast
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Forbindelse med det andet Drivhjul. Det koniske Tand

hjul G2 er fastkilet paa B, g1 paa Navet H. De to 

løst siddende koniske Tandhjul gx’s Aksler sidde paa 

Stykket G paa Navet. Det hele er lukket med Pla

den H1.

Elektromotorers 

fordelagtigste Om

løbshastighed er i Al

mindelighed for stor 

til, at man kan an

bringe Motorens An

ker paa samme Ak

sel som Drivhjulene. 

Man nedsætter Ha

stigheden ved Hjælp 

af enten en Tand

hjuls- eller Kæde

hjulsudveksling, saaledes at det lille Hjul fastgøres til 

Motorens Anker og det til Udvekslingen hørende store 

Hjul enten paa Drivhjulet eller paa Differential-Tand- 

hj ulsudvekslingen.

Kapitel IX.

Kraftens Overføring til Drivhjulene fra en enkelt 

Motor.

Man skelner her mellem de to Tilfælde, at det er 

For- og Baghjulene, der ere Drivhjul.

Et typisk Eksempel paa det første Tilfælde frem- 

byder Doré’s System, som for nogle Aar siden anvendtes 

i Paris.
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Her anvendes Styring efter Drejebordssystemet og 

Motorens Bevægelse overføres gennem en lodret staaende
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Aksel (Fig. 23) gennem en Universalkobling til et ko

nisk Tandhjul, der griber ind i Differential-Tandbjuls

udvekslingen. Fig. 24 viser Elektromobilet.

Et typisk Eksempel paa Enkeltmotor med Baghjuls- 

drift viser Fig. 25 (Créanches Elektromobil).

Motoren M’s Ankers Aksel bærer et lille cylindrisk 

Drev, som staar i Indgribning med et større cylindrisk
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Tandhjul B, som sidder uden paa Differential-Tandhjuls- 

udvekslingen.

Paa dennes delte Aksel C sidder der i hver Ende 

et Kædehjul D, som overfører Bevægelsen til to i et 

med Baghjulene G’s Nav anbragte Kædehjul F gennem 

Kæderne E.

Styringen foregaar efter Akermanns System. For

hjulene L L ere forsynede med lodret anbragte Aksler 

eller Tappe H H, forsynede med Arme 11, der ere for

bundne med Stangen K. Ved Hjælp af Styrehaandtag 

med Armen M’ drejes gennem Stangen N det højre 

Hjuls Arm I og dermed gennem Stangen K tillige det 

venstre Hjuls Arm I.

Kapitel X .

Kraftens Overføring til Drivhjulene fra to Motorer.

Der er intet til Hinder for at anvende Forhjuls- 

drift og Akermanns Styring, naar man har to Motorer.

1 Fig. 26 ses en fransk Varetransportvogn af denne 

Konstruktion.

Paa Forhjulenes Nav sidder et Tandhjul, som staar 

i Indgribning med hver sit Drev paa Motorernes Anke

res Aksler.

Motorerne sidde frit paa den lodrette Aksel, hvorom 

Styrehjulene dreje sig, og dreje sig altsaa med disse.

2 Kriegers senere forbedrede Konstruktion (Fig. 27) 

ligge Motorerne ikke saa højt, men i Højde med Styre

hjulenes Centrum.

3 Fig. 28 vise vi et Arrangement, hvor Motorens
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Ankeraksel i Modsætning til den før omtalte er anbragt 

lodret.

Fordelene herved skulle være, at de Stød, Vognen 

er udsat for, ikke skal kunne bøje Ankerets Aksel.

Som altid, naar Akermanns Styring anvendes, dreje

Fig. 26.

Forhjulenes^ Aksler sig i to "1 formede Stykker paa 

disses Forbindelsesstang, som vi have vedtaget at kalde 

Forhjulsakslen (E i Fig. 28). Paa denne sidde ved 

hver Ende Motorerne. N N er Feltmagneten, I Anke

ret, som drejer sig om den vertikale Akse x x. Ved 

Hjælp af Drevet P, som staar i Indgribning med Tand-
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hjulet r, staar Motorens Anker i”Forbindelse med Driv

hjulet R, idet det koniske Tandhjul a er i et med Tand

hjulet r og staar i Indgribning med den koniske Tand

krans b paa Drivhjulet R. Tandhjulene r og a kunne 

frit dreje sig paa en Tap om Akslen y y, som tillige er 

Styrehjulet R’s Drejningsakse, hvorfor Tandkransen b i

Fig. 27.

en hvilken som helst Stilling vil være i Indgribning med 

Tandhjulet a.

Naar man skal anvende Forhjulsdrift med to Mo

torer, synes det fordelagtigst at indbygge den lille Mo

tor i selve Hjulets Nav, idet man saa uden videre kan 

anvende Akermanns Styring, men her støder man paa 

Vanskeligheder derved, at man ikke — som før omtalt 

— kan konstruere praktiske Motorer til den forholdsvis 

ringe Omdrejningshastighecl, Drivhjulene skulle have.
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Man maa indskyde en Tandhjulsudveksling mellem Mo

tor og Drivhjul.

Opgaven er dog løst af „The Hub Motor Com-

Fig. 28.

pany“ i Amerika. Dette Selskabs Hjul er vist i Fig. 29. 

Her er A den faststaaende (ikke roterende) Aksel, uden 

om hvilken Ankeret B frit kan dreje sig. Ankeret, 

hvoraf C viser et Segment, er fastkilet paa en hul Bøs-
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ning D, som hviler i Kuglelejer E E’ ved begge Ender. 

Feltmagneten G, af hvis Poler den ene er betegnet med

F i Figuren, bærer Hjulets Eger og roterer. I Felt- 

magnetstellet er anbragt en indvendig Tandkrans H,
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Fig. 30.

Fig. 31.
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som gennem et Tandhjul I staar i Forbindelse med Tand

hjulet J, som sidder paa Ankerets Aksel. Tandhjulet I 

roterer i et Kugleleje N om en Aksel, som sidder fast 

paa den faststaaende Aksel A. Strømmen føres gennem 

Ledningerne K til Kontaktringe L, som ere anbragte 

paa en isolerende Plade paa Motorens indvendige Side. 

Derfra føres Strømmen gennem Glidekontakter dels til 

Feltmagnetbeviklingen, dels til Ankerets Børster M.

Denne Motorkonstruktion adskiller sig fra tidligere 

her beskrevne bl. a. ved, at saavel Feltmagnet som Anker 

roterer. Dette forandrer dog ikke noget ved Principet.

Ved store Vogne, f. Eks. Omnibusser. Lastvogne 

o. s. v. er det praktisk at kunne lade alle fire Hjul være 

Drivhjul, dette er anvendt i den i Fig. 30 viste Om

nibus. Den har Plads til 20 Personer indeni foruden 

Pladser uden- og ovenpaa. Styringen foregaar efter 

Akermanns System, og Styrehjulene drejes ved Hjælp af 

en lille særlig Elektromotor.

En iøjnefaldende Fordel er, at Akkumulatorbatteriet 

kan anbringes i en Kasse under Vognen mellem For- og 

Baghjul og ikke behøver at anbringes under Vognsæderne.
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Et noget lignende System er for nylig patenteret 

af Jacob Lohner & Co., Wien, men der foreligger endnu 

ikke noget om Detailerne ved Konstruktionen.

Fig. 31 viser et Billede af en Vogn efter dette 

System.

Fig. 34.

Anvendes Baghjulene som Drivhjul, kan man enten 

overføre Motorernes Bevægelse til Drivhjulene 'gennem 

Kæde- eller Tandhjulsoverføring.
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En Type paa Kædeoverføring er vist i Fig. 32—33, 

som viser Englænderen Joels Konstruktion.

Motorerne M M ere anbragte paa den underste 

Ramme. Spændingen i de leddede Kæder C C, som 

overføre Motorernes Bevægelse til Baghjulene W1, kan 

justeres ved Hjælp af Skruer PP, der forbinde Baghjuls- 

akslen med Motorrammen. Da Rammen i Følge sin 

Konstruktion er meget elastisk, absorberer den saavel 

ved Igangsætning som Stansning Vognens Rystelser.

Vognrammens Konstruktion fremgaar af Figurerne.

Den Del af Stellet T, hvori Motorerne ere anbragte, 

er forbunden med Forhjuls akslen gennem en flad Vogn

fjeder S.

Lindstrøms Vogn afgiver et godt Eksempel paa 

Elektromobiler, hvor Motorernes Bevægelse overføres til 

Baghjulene gennem en simpel Tandhjulsudveksling.

Af Fig. 34—35 vil man se, at Forhjulsakslen a og 

Baghjulsakslen cl ere forbundne med hinanden ved et
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Stangsystem, bestaaende af Stængerne h h og Tvær

stangen k. Stængerne hh ere forbundne med Forhjuls

akslen a saaledes, at de kunne svinge om denne ved i.

Fig. 36.

Denne Konstruktion er vist i større Maalestok i Fig. 37.

Stængerne h ere fastgjorte til Baghjulsakslen ved j.

Tværstangen k er forbunden drejelig med Stængerne 

hh ved p.

Som Følge af denne Konstruktion maa For- og
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Baghjulsakslen under Kørslen stadig 

være parallele, men Stellet er bøjeligt, 

hvilket er fordelagtigt, naar Forhjulene 

køre ned i en Fordybning i Vejen.

Hver af Baghjulene e drives af sin 

særlige Motor 5 ved Tandhjulsoverførin- 

gen f g. Disse Motorer ere ophængte 

paa en saadan Maade paa Stellet, at 

det drivende og det drévne Tandhjuls 

Centrer altid have samme Afstand, men Fig. 37.

saaledes, at Motorerne kunne fjedre paa de understøt 

tende Stænger h.

Enkelthederne ved denne Konstruktion er vist

Fig. 36. Motoren er 

fast anbragt paa en 

Konsol 1, som kan 

svinge frit ved m 

om Baghjuls akslen 

d. Paa den mod

satte Side er Moto

ren ogsaa fastgjort 

til Stangen h ved 

Hjælp af en Bolt p, 

denne Bolt er for

synet med Gummi- 

puder q baade oven

over og underneden 

Stangen h.

Fig. 38—39 vi

ser, hvorledes de me

kaniske Bremser ere 

anvendte i Forbin

Fig. 38.delse medMotorerne.
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Denne Bremsemekanisme er let at betjene og meget 

effektiv.
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Bremsetromlen s er fastgjort paa Motorakslen inden 

i en særlig Kasse og er forsynet med Bremsebakker t, 

som ere anbragte drejelige foroven og forneden ere for

syn med Kæber u, som sidde uden om en paa Akslen 

w drejelig Kam x.

Veel Hjælp af Fjedren z holdes Bakkerne fra Trom

len, men naar Stangen y drejes, kunne de udøve et 

stærkt Tryk.

Kg. 39 viser en anden Udførelsesform.

Fig, 40 viser den østrigske Ingeniør Eggers Kraft

overføring. B er den ikke roterende Baghjulsaksel, 

hvorpaa de to Motorers Feltmagneter A ere fast anbragte. 

Ankrene C, hvoraf i Fig. er vist Segmenter F, ere fast 

forbundne meel Baghjulene E’s Nav D.

Men, som vi ovenfor have udtalt, det er uheldigt at 

have Motorens Ankere i direkte Forbindelse med Hjul

navene, hvorfor denne Konstruktion vistnok næppe har 

stor Betydning.
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Paa Tegningen ser man imidlertid tydelig en Type 

paa en JBaandbremse, bestaaende af en Bremseskive f 

med tilhørende Bremsebaand f], som strammes ved Hjælp 

af Vægtstangmekanismen f2, anbragt paa den faststaaende 

Del A af Motoren.

Kapitel XI.

Elektromobiler til Sport og Lystkørsel.

Til Trods for, at Elektromobiler til Sportbrug endnu 

ikke har vunden stor Udbredelse, hvilket maa tilskrives,

Fig. 41.

at det endnu ikke er lykkedes at konstruere et Akku

mulatorbatteri, der forener Lethed med Evne til at op

samle en større Mængde Energi saaledes, at Elektro- 

mobilet kan køre lange Strækninger uden ny Ladning, 

skulle vi dog begynde vor Beskrivelse med disse. Det
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Elektromobil, vi vise i Fig. 41, er bygget af „British 

and Foreign Electrical Vehicle Co." i England, og dets 

Akkumulatorbatteri er saa stort, at det kan køre ca. 19 

danske Mil med en enkelt Ladning.

Elektromobilernes gode Egenskaber komme dog sær-

Fig. 42.

lig til deres Ret, naar Talen er om Kørsel i Byer. 

Navnlig i Amerika er der fremstaaet en Mængde Fa

briker, der bygge Vogne til Lystkørsel, og i Fig. 42—45 

vise vi forskellige Konstruktioner, alle af amerikansk 

Oprindelse. De bygges i Reglen med Baghjulsdrift med 

Differential-Tanclhjulsudveksling og altsaa med en enkelt
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Fig. 45.

Fig. 46.
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Motor. Fig. 42—43 adskille sig fra de fleste i denne 

Bog beskrevne Elektromobiler derved, at de ere for

synede med et Akkumulatorbatteri med et ringe Antal 

Elementer. Den i Fig. 42 viste Vogn har saaledes kun 

10 Elementer og giver altsaa ca. 20 Volt, den i Fig. 43 

viste Vogn liar 20 Elementer og giver altsaa ca. 40 Volt.

Fig. 47.

Reglen er ellers den, at cle fleste Elektromobiler have 

40 eller 44 Elementer, saa at man kan lade Batteriet 

ved 110 Volt, som er den mest almindelige Spænding, 

som anvendes i Belysningsanlæg, og derfor er den, man 

hyppigst træffer paa. Prisen paa et Batteri paa 40 Ele

menter er nemlig langt højere end paa et Batteri paa
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Fig. 49.

10 T^l p. nwn (pt  ; selv om de to Batterier kinin© opsamle 

lige megen [Energi, naar det da drejer sig o ni smaa 

Batterier, som anvendes i Elektromobiler.
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I denne Sammenhæng kunne vi gøre opmærksom 

paa, at et Batteri paa 40 Elementer vil kunne afgive 

ca. 80 Volt, men vil fordre en Strøm af noget højere 

Spænding, naar det skal lades. Figur 11 illustrerer 

dette Tilfælde godt. For i det hele taget at faa Strøm 

til at gaa gennem Elementet her saaledes, at det lades,

Fig. 50.

maa Spændingen for det første kunne overvinde den 

modsat rettede elektromotoriske Kraft, som er 2 Volt, 

og maa i ethvert Tilfælde være større. Hvor meget 

den maa være større, afhænger af den Ladestrømstyrke, 

man vælger, og som altid opgives af Fabrikanten. Om 

man vil lade med en mindre Strømstyrke (og altsaa
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ogsaa mindre Spænding) har ikke meget at sige, kun 

forhales Ladetiden.

I Fig. 46—47 vise vi to Elektromobiler af engelsk 

Oprindelse. Fig. 46 viser Dronning Alexandras Elektro- 

mobil, som Dronningen selv benytter til Kørsel i Slottet 

Sandringhams Parkanlæg. Begge de to Konstruktioner 

have Baghjulsclrift og kun een Motor. Figur 48—49

viser en Vogn af tysk Konstruktion. Der benyttes her 

Drejebordsstyring. Den er vist i to Udførelsesformer. 

Fig. 50—51 viser en let elegant Vogn af engelsk Kon

struktion. De to sidste Elektromobiler have begge Bag

hjulsdrift med to Motorer. Fig. 27 og 31 viser henh. 

en fransk og en østrigsk Vogn til Lystkørsel, begge med 

Forhjulsdrift og to Motorer.
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Kapitel XII.

Elektromobildrosker.

Man kan her passende skelne mellem Drosker med 

fast anbragt Batteri og Drosker, hvor Batteriet paa nem 

Maade, naar Ladningen er forbrugt, kan ombyttes med 

et frisk ladet Batteri. Vi nødes først til at omtale en

Fig. 53.

særlig Omstændighed ved Ladningen. Man kan i store 

Træk dele de forskellige Akkumulatortyper i saadanne 

til „langsom Ladning“, hvor Ladningen tager 2 å 3 

Timer, og saadanne til hurtig Ladning, livor Ladningen 

kan foretages paa ca. 15 Minutter. Denne sidste Ak

kumulatortype, som bl. a. var anvendt til „Nørrebros



69

Fig. 52.

Fig. 54.
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Fig. 55.

Fig. 56.
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elektriske Sporvej“ i København, anvendes dog ikke 

meget, fordi Batteriet er forholdsvis tungt. — Ere 

Droskerne beregnede til privat Brug, vil man altid af 

Skønhedsliensyn anbringe Batteriet under Sæderne, men 

skulle de anvendes til offentlig Kørsel, er det hensigts

mæssigt at anbringe Batteriet i en Kasse, ophængt 

under Vognrammen paa en saadan Maacle, at Kassen

Fig. 57.

let kan ombyttes mecl en anden. Figur 52 viser en 

'Victoria, tilhørende en Privatmand i Berlin, den har 

Forlijulsdrift med Lohners Motorer, Figur 53 viser en 

fransk Victoria, tilhørende en Privatmand i Paris. Fig. 

54 tilhører en Hamborgerkøbmand og Fig. 55—56—57 

vise Elektromobildrosker til offentlig Kørsel. I den 

første er Akkumulatorbatteriet anbragt under Sæderne
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dog paa en saadan Maacle, at Batterierne let kunne 

tages ud og ombyttes med frisk ladede. Denne anvendes 

i Wien. Ved de to sidste Konstruktioner, som anvendes 

i Berlin, hænger Batteriet derimod i en Kasse under 

Vognkassen, og Fig. 57 viser bedst, hvor let et Batteri 

kan udveksles ved denne Konstruktion. Elektromobilet 

kører hen over en Grav, hvori det afladede Batteri ned

sænkes, og føres ind i Ladestationen. Vognen trækkes 

et lille Stykke videre hen over det frisk ladede Batteri, 

som kan anbringes paa et Øjeblik. Saadanne Batterier 

indrettes i Reglen til ca. 7 danske Mils uafbrudt Kørsel.

Kapitel XIII.

Elektromobiler til Varetransport og Omnibusser.

Man kan godt sige, at det er Elektromobiler til 

Varetransport, der har ført Beviset for de elektrisk 

drevne Vognes Overlegenhed over andre Automobil- 

systemer, og det vil ogsaa i et Land som Danmark 

blive til Varetransport, at Elektromobilerne først og 

fremmest vinder Indpas. Fordelen ligger bl. a. i, at 

det absolut er unødvendigt, at have mere end een Mand 

paa Elektromobilet. Anvendes Hestedrift, er det nød

vendigt at have en Kusk og en Mand, der kan bringe 

Varerne op i Husene. Ved Anvendelse af Elektro

mobiler kan Styreren, naar han forlader Vognen, tage 

en Stikkontakt (i Fig. 15 betegnet ved s) i Lommen, 

og uvedkommende kan da ikke sætte Elektromobilet i 

G-ang og foranledige, at der sker Ulykker, medens Sty

reren er inde i et Hus. Den Smule, Driften er dyrere
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end Drift med Heste, opvejes fuldstændig derved, at 

man sparer en Mand. Endvidere kan man som Styrer 

anvende en hvilken som helst paalidelig Mand, medens

Fig. 58.

Fig. 59.

man til Bensinmotorvogne kun kan anvende Folk, der 

ere i Stand til at foretage mindre Reparationer og at 

afhjælpe forekommende Driftsvanskeligheder under Kør

selen. Om saadanne er der ikke Tale i Elektromobiler.
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Endnu en Fordel ved Elektromobiler til Varetransport 

er, at der ikke ødsles med Drivkraften, idet Motoren 

ingen Elektricitet forbruger, naar Elektromobilet holder 

stille. Ved Bensinmotorvogne er Motoren vanskelig at 

sætte i Gang, hvorfor man i Reglen lader den løbe, 

selv naar Automobilet holder stille.

Fig. 60.

Man vil vel spørge, hvorfor Elektromobilerne endnu 

ikke have vundet den Indgang, som de virkelig fortjene, 

og Svaret er, at der endnu er vanskelig Adgang til at 

faa dem ladede, og deres Anvendelse er derfor foreløbig 

herhjemme indskrænket til saadanne Steder, hvor der er 

elektrisk Strøm af den ønskede Spænding til Disposition. 

Den Tid er vel heller ikke fjærn, hvor Elektricitets

værkerne selv organisere Ladningen. Figur 58 og 59 

vise et Elektromobil til Varetransport med tilhørende
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Underdel af tysk Konstruktion, Figur 60 ligeledes en 

tysk Konstruktion, begge har Akkumulatorbatteriet ind

bygget i den paa Understellet anbragte Vognkasse, have 

Baghjulsdrift og hver to Motorer.

Omnibusser med elektrisk Drift vinde i den senere 

Tid stor Udbredelse f. Eks. til Besørgelse af regelmæssig 

Trafik mellem Byer samt i Byer. I det sidste Tilfælde 

har Omnibusser dog mindre Betydning, med mindre det 

er forbudt i de Gader, der skulle trafikeres, at ophænge 

Luftledninger og at nedlægge Skinner. I Fig. 61—62 

vise vi to Omnibusser, der begge ere i Brug i Berlin; 

den første har Drejebords- og den sidste Akermanns- 

Styring. Den første har Akkumulatorbatteriet anbragt 

i en Kasse, som let kan ombyttes; den anden har sit 

Akkumulatorbatteri anbragt under Vognens Sæder. Begge 

have Batteri til hurtig Ladning, og i begge Tilfælde 

lades Batteriet paa Endestationerne. I Figur 30 viste 

vi en Omnibus med 4 Motorer, en i hvert Hjul.

Kapitel XIV.

Elektromobiler til forskelligt Brug.

Et Felt, Elektromobilerne allerede delvis har 

erobret i Udlandets større Byer, er Brandvæsenet. I 

Figur 63 vise vi saaledes et fransk Elektromobil, som 

anvendes af Paris’s Brandvæsen. Strømmen leveres af 

et Batteri, som er ophængt i DD. Paa Elektromobilet 

er endvidere anbragt en Tromle til 160 Meter Slange. 

I Kassen J er der Plads til 3 Straalerør og til ca. 80
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Meter Slange. Slangetromlen N’s Aksel G kan drejes 

om en Akse I ned i den ved anden Punktering viste 

Stilling. Vognen har Drejebordsstyring og styres ved 

Haandhjulet V. Motoren har to særskilte Beviklinger, 

er anbragt til venstre for B i Figuren og er vist ved 

punkterede Linier. Fra Motoren overføres Kraften til 

en DifTerential-Tanclhjulsudveksling og derfra til Bag-

Fig. 64.

hjulene ved Kæder. Volt- og Amperemetre ere anbragte 

foran Vognstyreren i en Kasse Q. Elektromobilet har 

Plads til 6 Personer (inkl. Styreren).

Den Tanke, der ligger til Grund for denne Kon

struktion, er udviklet videre i clet i Fig. 64 viste Elektro- 

mobil, her er anvendt et større Akkumulatorbatteri, som 

ikke alene afgiver Drivkraft til selve Elektromobilets 

Fremdrift, men ankommen til Brandstedet kan Motoren 

kobles til en Pumpe, og Elektriciteten kan saaledes tage
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Fig. 65.

Fig. 66.
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aktiv Del i Slukningsarbejdet. Tillige anvendes Stige

vogne som Elektromobiler. I Fig. 65 vise vi en tysk 

Vogn til Brug ved hurtig Udrykning, den er tillige for

synet mecl en elektrisk Buelampe, som kan tændes, naar 

Vognen er ankommen til Brandstedet. Det kunde synes 

noget umotiveret at ville anvende elektrisk Belysning i 

Forbindelse med Brandelektromobiler, men det hænder

Fig. 67.

ofte, at disse holde i Gader, der ikke oplyses af Brand

skæret, og saaledes er det heldigt, at Mandskabet let 

kan finde de nødvendige Redskaber, som niedføres i 

Vognen. Figur 66 viser et amerikansk Elektromobil til 

Brug for Brandchefer. — I Fig. 67 vise vi et Elektro- 

mobil til Hospitalsbrug; det er i Virksomhed daglig i 

New-York og andre amerikanske Byer.










