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Вступ. Транспортна проблема є однією з найсерйозніших проблем 

сучасних міст. Транспортні шляхи перевантажені та майже вичерпали свою 

пропускну спроможність. Власним автомобілем вже не завжди можна швидко 

дістатись пункту призначення. Саме тому розробка компактних, екологічно 

чистих, маневрених та пристосованих до міських умов засобів пересування на 

основі електропривода типу "Segway" є актуальною темою. 

Постановка завдання дослідження.  Метою роботи є вирішення задачі 

покращення характеристик електропривода транспортного засобу шляхом 

розробки методики розрахунку потужності електричного двигуна в залежності 

від умов експлуатації транспортного засобу.  

Матеріали досліджень. Транспортний засіб типу "Segway" складається з 

двоколісної платформи, вертикальної ручки керування, системи стабілізації 

положення платформи та тягового електропривода [1,2], рис. 1. Кожне колесо 

має індивідуальний регульований електропривод. Пуск та збільшення 

швидкості виконується водієм шляхом 

відхилення ручки керування від себе, а 

сповільнення й зупинка – до себе.  Поворот 

транспортного засобу здійснюється за рахунок 

різниці швидкостей коліс при відхиленні ручки 

ліворуч чи праворуч. Електрообладнання 

"Segway" живиться від акумуляторних батарей.  

Методика розрахунку потужності 

двигунів приведена на прикладі транспортного 

засобу з максимальною швидкістю руху 

Vmax=25 км/год=7 м/с та загальною масою 

разом з людиною m=130 кг. Інші вихідні дані 

наступні: ηΣ  = 0,6 – сумарний ККД;  RK = 0,125 

м – радіус колеса; f = 0,045 – коефіцієнт тертя 

кочення; k=1,2 – коефіцієнт запасу, що 

враховує динамічні режими та опір повітря при 

русі. Приводні електродвигуни працюють в 

тривалому режимі роботи S1. 

Статична сила, що створюється транспортним засобом: 

ñòF mgf 130 9,8 0,045 57,4 H                                      (1) 

Загальна розрахункова механічна потужність електродвигунів: 
F V 57,4 7ñò maxP  = k  =1,2  = 804 Âò

0,6







                       (2) 

 
Рисунок 1 – Загальний 

вигляд"Segway"   



На транспортному засобі кожне  колесо приводиться в рух власним 

двигуном, виходячи з цього потужність кожного двигуна становить: 
P 804

P  =  =  = 402 Âò
2 2
       (3) 

На основі розрахованої потужності (3) 

обираються електричні двигуни постійного 

струму типу XYD-6A фірми "XYD" (рис. 2) з 

наступними параметрами: потужність Pм = 450 

Вт, напруга U=24-48 В, номінальна частота 

обертання nН=2600 об/хв, номінальний момент 

МН=0,93 Нм, струм холостого ходу І0 = 2 А, 

номінальний струм ІН=14 А, ККД=73%, вага 

mм=2,3 кг, лінійні розміри: діаметр d = 101мм, 

довжина l=81мм. 

Загальна потужність двигунів становить: 

ÌP  = 2P  = 2 450 = 900 Âò                 (4) 

Номінальна кутова швидкість двигуна: 

í
í

n 3,14 2600
 =  =  = 272 ðàä/ñ

30 30


    (5) 

Передаточне число редуктора: 

í k

max

R 272 0,125
i =  =  = 13

V 7


      (6) 

Якщо час роботи прийняти рівним   3 години, то необхідна ємність 

акумуляторної батареї складає: 

Q = 2I t = 2 14 3 = 84 À ãî äí        (7) 

Відповідно до (7) у якості елемента живлення можна обрати акумулятор моделі  

167-0241000 фірми "LionTec." з напругою U=24 В, ємністю Q=100 А· годин [3]. 

Беручи за основу вище викладений метод розрахунку можна визначити 

необхідну потужність для різних умов використання транспортного засобу. На 

рис. 3 та рис. 4 представлено номограми із залежностями загальної потужності 

від значень маси m, максимальної швидкості Vmax та коефіцієнту тертя f коліс та 

дорожнього покриття.  Наведені номограми показують, що найбільш суттєво на 

величину потужності впливає значення максимальної швидкості, а також 

коефіцієнт тертя .  

Висновки. За допомогою розрахованих номограм можна швидко та 

зручно підібрати потужність двигуна для необхідних умов. Вартість одного 

двигуна XYD-6A, обраного виходячи з достатніх вимог для міських умов 

(Vmax=25 км/год, m=130 кг), складає 20 $. Подальша розробка системи 

керування, яка б забезпечувала управління таким транспортним засобом є 

економічно обґрунтованою, адже загальна оціночна вартість є значно меншою 

за вартість закордонних аналогів засобів пересування такого типу.  

 

 
 

 
Рисунок 2 – Двигун XYD-6A 



 
 

Рисунок 3 – Залежність потужності від швидкості та коефіцієнта тертя 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Залежність потужності від швидкості та загальної маси 
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