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ELECTRIC BUGGY 

Abstract: Electric vehicle powered with 2 
asynchronous el. Motors 120V AC power each. 
Specialty is DC motor instead of wheel drive 
supported with microcomputer and joystick. 
Mechanical part is containing: main skeletal 
construction, spring mattress, shock absorbers, 
bearings, washers, brakes, rear axes, steering 
mechanism, wheels and tires, chassis, seats 
and joystick. Electrical part is made of 2 main 
motors 2,2kW, steering motor 0,2kW, freq. 
transformation box, DC/DC converter, 180V 
battery box, charger, sensors, microcomputer, 
and practical electric components. 

1 Uvod  
Znanja strojništva, elektrotehnike in 

računalništva se v projektu tesno prepletajo in 
podpirajo. Sama izdelava elektro mobila se zdi 
velik tehnični izziv iz praktičnega kot tudi iz 
teoretičnega postavljanja določenih temeljev na 
katerih bi se dalo v prihodnosti veliko graditi in 
učiti. 

2 Projekt A-E-M 
Projekt se opravlja kot obvezni del 

študijskega načrta v 4. letniku pri študiju 
strojništva na študijski smeri Mehatronika in 
šteje k celotnemu uspehu študenta v študijskem 
letu. 

2.1 Cilji projekta 

Glavni cilji so: izdelati avtomobil na 
električni pogon, končati projekt do 01. 07. 
2003, zavreči volan, pedala in vzvratna 
ogledala, ter uporabiti krmilno ročico (joystick). 

2.2 Zaželjeni vendar nepotrebni cilji 

Prijaviti patente in pripraviti tehnično 
dokumentacijo za serijsko proizvodnjo, 
zadovoljiti avtomobilski standard (42V), 
porabiti čim manj denarja in uporabiti vse 
komponente od slovenskega proizvajalca, če je 
le to možno. 

2.3 Lastnosti 

Projekt je zasnovan tako, da se razvije in 
izdela celotno vozilo na električni pogon. 
Maksimalna hitrost je omejena na 25km/h, teža 
samega vozila je 400 kg, skupni stroški znašajo 
1.500.000,00 sit. Osnovni namen avtomobila je 
vožnja po travi, natančneje po igrišču za golf. Z 
manjšo modifikacijo je kasneje možno po 
licenci izdelati vozila, ki so namenjena za 
uporabo: 

- v trgovskih središčih in nakupovalnih 
centrih  

- v tovarnah za prevoz oseb ali tovora 
- v letoviščih in obmorskih kampih  
- v mestnih središčih za prevoz po peš coni 

(nastavitev hitrosti na 10km/h) 
- kot pripomoček invalidom, starejšim 

osebam in fizično manj zmožnim za 
opravljanje dnevnih opravil po mestu 

- na letališču 
- v zabaviščnih parkih in  
- kot prevozno sredstvo na sejmih 
 
Globalno gledano se projekt deli na več 

področij delovanja. Mehanski del obsega 
zasnovo in izdelavo strojniških komponent. 
Električni del vključuje električne in 
elektronske komponente. Ekonomski del 
zahteva iskanje sponzorjev, trženje in 
promocijo. Po drugi delitvi pa imamo še 
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teoretični del: 3D modeliranje, računalniške 
simulacije, preračuni, programiranje… in 
praktični del: izdelava komponent, iskanje 
dobaviteljev, iskanje optimalnih idej in rešitev.  

3 Mehanski del 
Sama konstrukcija vozila (glej sliko 1) je 

eden izmed najpomembnejših elementov 
vsakega vozila, saj je primorana nositi celotno 
težo. Skelet  vozila je trdno ogrodje, na katerega 
so pritrjeni motor, krmilni sistem, vzmetenje, 
preme in drugo. Izdelana je iz nerjavečega jekla 
z visoko trdnostjo.  

 

 
Slika 1: konstrukcija e-mobila RAMS JET 24 

Glede na to, da je vozilo predvsem 
namenjeno vožnji po razgibanem travnatem 
terenu je zelo pomembno tudi vzmetenje. 
Kolesa vozila morajo poleg svojega vrtilnega 
gibanja izvajati tudi premikanje navzgor in 
spuščanje navzdol. (glej sliko 2) 

 
Slika 2: omogočeno gibanje kolesa 

Pri hitri vožnji  si takšna gibanja sledijo v 
zelo kratkih intervalih, tako da lahko pospeški 
pravokotno na smer dosežejo večkratno 
vrednost zemeljskega pospeška. Na vozilo torej 
delujejo dinamične sile, ki so tem večje, čim 
večja je gibajoča se masa. Standardni način 
krmiljenja z volanskim drogom je nadomeščen z 

elektronskim krmiljenjem, pravtako je z 
diferencialom na zadnji osi ki ni mehanski 
ampak električni. Od mehanskih komponent se 
pri krmiljenju uporablja jarmov drog in jarmov 
vzvod (glej sliko 3). 

 
Slika 3: princip delovanja krmilnega mehanizma 

3.1 Nosilna konstrukcija 

Skelet  sestavljajo cevi iz nerjavečega jekla, 
kvadratnega profila 40x40x1,2. Za nosilno dno 
so uporabljene cevi 100x40x2. Najdaljša cev 
meri 1545 mm. Če hočemo preračunati poves 
cevi (1), pri obremenitvi 5000 N uporabimo 
naslednjo enačbo: 
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 Poves znaša 5,5mm. Po naslednjih enačbah 
izračunamo Odpornostni moment prereza W (2)  
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3.2 Kolesa in pnevmatike 

Kolo je po naročilu iz Italije uvoženo jekleno 
platišče s standardnim FIAT načinom vpenjanja. 
Dimenzije so 5.50x8'' in širina 138 mm. Gume 
so iz kranjske tovarne in so posebej prirejene za 
vožnjo po travi. Nosilnost posamezne 
pnevmatike je 180 kg, oznaka G1 GARDEN 
18x8.50-8''. (glej sliko 4) 

 
Slika 4: platišče in plašč 

3.3 Vzmetenje 

Sila ki pritiska na posamezno vzmet je 
celotna sila razdeljena na vsako kolo (5). 

4
vobremeniteF =                        (5) 

Debelina žice se računa po enačbi (6), pri 
čemer imamo znane veličine F, r, τ in π. 

3
16
πτ ⋅
⋅⋅

=
rFd                        (6) 

Nato preverimo poves vzmeti pri dani 
obremenitvi (7). 

G
F

d
rnf ⋅
⋅⋅

= 4

364                     (7) 

Znane veličine so n, r, d, F, strižni modul G 
(8) in modul elastičnosti E, ki znaša 
210.000N/mm2. 

EG ⋅= 385,0                         (8) 

 Sistem vzmetenja je dopolnjen s 
plinskimi dušilci, ki imajo integrirano 
pnevmatsko vzmet. 

3.4 Zadnja os 

Vležajena zadnja os opravlja nosilno 
funkcijo. Na eni strani je gnana s pogonskim 
elektromotorjem in povezana s sklopko ki 
dopušča napake pri nastavitvi soosnosti. Na 
drugi strani je na os pritrjeno kolo (glej sliko 5). 

 
Slika 5: skica nosilne konstrukcije zadnjega 

kolesa skupaj s pogonskim motorjem, ležajnim 
blokom in zavoro 

3.5 Krmilni mehanizem 

[2] Apliciran je Klasični mehanski krmilni 
mehanizem, ki pri vožnji naravnost postavi 
jaremski drog  vzporedno s sprednjo premo. Ker 
kot med premnim sornikom in jermenskim 
drogom ne znaša 90° se pri vstopu v ovinek 
premna sornika nagneta.; sledi da pri zasukanih 
kolesih jaremski drog ni več vzporeden s 
sprednjo premo, ker poti obeh koncev jaremskih 
vzvodov nista enaki, zato sta kolesi na notranji 
in zunanji strani ovinka različno zasukani (glej 
sliko 6). 

 
Slika 6: različen zasuk sprednjih koles v ovinku 
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3.6 Fizikalni opis ovinka (glej sliko 7) 

R je polmer srednjice ovinka, a je širina 
avtomobila, v je trenutna hitrost, φ1 in φ2 sta 
kota že odpeljanega ovinka, υ je kot zasuka 
kolesa, r je polmer kolesa. Zunanje kolo vozi po 
radiu R1 (9) in notranje kolo po radiu R2 (10). 

2
'1

aRR +=                              (9) 

2
'2

aRR −=                            (10) 

 
Slika 7: skica gibanja vozila v ovinku 

V nadalje bomo pisali kar R (11), da 
zajamemo oba kolesa hkrati, saj je razlika le v 
predznaku pred a/2.  

2
' aRR ±=                             (11) 

Ko avto prevozi φ kotnih stopinj danega 
ovinka, dela vsako kolo pot s, ki je enaka 
krožnemu loku L (12). 

RLs ⋅== ϕ                        (12) 

Pot s za posamezni kolesi se izračuna po 
enačbi (13), hkrati pa je ta pot enaka krožnemu 
loku s2 , ki ga naredi kolo radia r. Dobimo zvezo 

2
'

21 2
),( sraRRs =⋅=






 ±⋅=⋅= υϕϕϕ   (13) 

( + za zunanje kolo in – za notranje kolo) 

Ker nas zanimajo vrtljaji in ne koti v 
stopinjah bomo enačbo malo spremenili in sicer 
tako da upoštevamo povezavo (14). 

11 t⋅= ωϕ    in   22 t⋅=ωυ         (14) 

Pri čemer je ω kotna hitrost in t=t1=t2 je čas. 
Dobimo torej zvezo (15). Ker vemo da sta časa 
enaka delimo enačbo s t (16). 

rtaRt ⋅⋅=





 ±⋅⋅ 2211 2

' ωω            (15) 

raR ⋅=





 ±⋅ 2

'
1 2

ωω                 (16) 

Še vedno pa nismo uporabili hitrosti 
avtomobila. To naredimo tako, kot pravijo 
enačbe za krožno gibanje (17). 

'1 R
v

r
v

=⇒= ωω                     (17) 

Ker je hitrost avtomobila dana v njegovem 
težišču, ki je na srednjici ovinka R', moramo 
hitrost deliti s polmerom srednjice R'. Tako 
dobimo enačbo (18): 

r
R

aR
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 ±
⋅ 2'

2
'

ω                  (18) 

Sedaj preostane le še to, da izrazimo kotno 
hitrost, oziroma število vrtljajev kolesa ω2 (20), 
(21). Povezava je sledeča: ω je v enotah rad/s, 
število vrtljajev pa v vrt/s. Ker je en vrtljaj 
enako 2π rad/s dobimo (19): 

π
ωπω
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=⇒⋅⋅=
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Če na kratko analiziramo (21); gledamo 
število vrtljajev ω absolutno (brez primerjav), 
na njo vpliva v prvem členu (v/r) hitrost vozila 
in polmer kolesa. V drugem členu pa (1± a/2R') 
širina avtomobila in polmer srednjice ovinka. 
Če pa primerjamo hitrost zunanjega (+) napram 
notranjemu kolesu (-), se nam prvi člen (v/r) 
okrajša, saj nastopa pri obeh kolesih. Ostane le 
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(22) in lahko razberemo, da je razmerje obratov 
relativna vrednost, odvisna le od širine 
avtomobila (a) in polmera srednjice avtomobila 
(R'). 
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4 Električni del 
Asinhronski motor je najpogosteje 

uporabljen motor v industriji in po pravici nosi 
naziv ''delovne živali'' med električnimi motorji. 
E-mobil RAMS AEM 120 poganjata dva 
asinhronska motorja z močjo 2 x2,2 kW, ki bosta 
pritrjena na zadnjih kolesih in bosta zagotavljala 
vso potrebno energijo za premik vozila.  

4.1 Pogonski motor in reduktor 

Po naročilu je izdelan planetni reduktor in 
asinhronski trofazni motor iz dveh mariborskih 
tovarn. Karakteristike: 

- Gonilo n2 = 350 min-1; ic = 8,2 

- Oznaka motorja TE 90 L2 IM B 34 

- Napetost motorja 120V/70V Y/∆, 50Hz 

- Nazivna moč 2,2 kW 

- Nazivni vrtljaji 2820 min-1 

- Način delovanja S3 (60% - 70%) 

- Zaščita motorja IP 55 

- Teža motor + gonilo je 29kg 

- Vgrajeni trije termistorji; prosti konci pri 
priključni omarici. 

4.2 Krmilni motor 

S krmilnim motorjem nadomestimo volan. 
Ima vgrajeno polžasto gonilo. Moč znaša 300W, 
napetost 24V. Krmilimo ga tako da spreminjamo 
napetost. 

4.3 Frekvenčni pretvornik 

Posebna izvedba frekvenčnega pretvornika iz 
ljubljanskega podjetja. Enosmerno (DC) 

napetost iz akumulatorja (180V) pretvori v 
izmenični tok (AC) napetosti 120V, frek. 50Hz. 
Vsebuje zaščito pred preobremenitvijo, njegovo 
delovno okno je od 145V do 225V vhodne 
napetosti. 

4.4 Akumulatorji in DC/DC konverter 

Akumulatorji so donatorski prispevek 
podjetja SITEL d.o.o. iz Ljubljane (Savlje). 
Baterijski blok sestavlja 15 svinčenih, 
hermetično zaprtih akumulatorjev z napetostjo 
12V in kapaciteto 27Ah. Teža enega je 8,9 kg. 
Mere 166/175/125. Dobra lastnost 
akumulatorjev je da nimajo spominskega efekta, 
slaba lastnost je velika teža. Iz akumulatorja gre 
ena veja preko DC/DC pretvornika, ki ima na 
izhodu 24V napetost za napajanje sistema.  

4.5 Posamezne dodatne komponente 

- Senzorji hitrosti (inkrementalni dajalnik) 

- Senzor položaja (Glede na to ker je 
absolutni dajalnik predrag, bomo merili 
pozicijo z uporom, kateremu bomo 
odčitavali vrednost U[V]. ) 

- Elektro - mehanski cilinder 

- Žarometi 

- Stikalo za izklop v sili 

- Polnilec za prenosni računalnik in GSM 

- UZ senzorji za zaznavanje ovire               
( 0 - 80cm) 

4.6 Mikroračunalnik 

Možgane avtomobila predstavlja 
mikroračunalnik, s pomočjo katerega 
obdelujemo vse digitalne signale, ki prihajajo iz 
sistema. V njem se preračunava povratna zanka 
elektronskega diferenciala. Primarni vhodni 
signal je krmilna ročica. Vse povratne zanke 
predstavljajo dejansko informacijo, katero 
procesor obdela in nato znova prilagaja izhodne, 
željene vrednosti. Trenutna regulacija je 
izvedena brez nevronske mreže, v prihodnosti 
pa bo to eden izmed primarnih ciljev. 
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4.7 Shematska ponazoritev delovanja 
sistema (glej sliko 9) 

 
Legenda: 

 
Slika 9: princip delovanje elektronskega 

diferenciala in celotnega krmilja 

5 Internet 
Predstavitev projekta, opis in slike so na 

strani www.geocities.com/aem120rams.  

6 Sponzorstvo in donatorstvo 
Glavni pokrovitelj projekta je podjetje 

RAMS d.o.o. iz Maribora (glej sliko 10). V 
donatorskem smislu se še vključujejo podjetja 
SITEL d.o.o. (LJ), PANKL racing systems AG 
(Avstrija) in Mestna občina Maribor. Trenutno 
potekajo dogovori še z nekaterimi podjetji. 

 
Slika 10: logotip podjetja 

7 Zaključek 
Zaenkrat sta izdelani dve različici Avto - 

Elektro - Mobila. Kakšna bi bila končna oblika 
RAMS JET 24 konceptnega designa lahko vidite 
na naslednji sliki (glej sliko 11). 

 
Slika 11: Koncept različice RAMS JET 24 

Za naslednji model, RAMS AEM 120, pa bo 
treba počakati do predstavitve projekta ki bo 
predvidoma 19. 06. 2003 na tehnični fakulteti v 
Mariboru. Vabljeni! 
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