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кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 

Використання автомобілів із ДВС як основного засобу пересування, привело 

світ до проблеми забруднення навколишнього середовища. За даними ООН, в 

2004 році, частка викидів СО2 в навколишнє середовища автомобілями 

складала 22%, і на сьогодні вона невпинно зростає. На додачу до цього, ціна на 

паливо постійно піднімається і поступово перетворює автомобіль із зручного та 

дешевого транспортного засобу в дорогу розкіш. Економічно розвинені країни, 

такі як США, ЕС, Японія, Китай, першими побачили таку тенденцію до 

транспортної та екологічної кризи. Вже зараз вони вживають заходів до її 

вирішення. У результаті їхніх старань, побачив світ гібридний авто Toyota 

Prius, електромобілі: Tesla Roadster, Subaru R1e, GM Chevrolet Volt, Chery S18 

та інші. На основі прогнозів експертів MIT, Boston Consulting Group, 

Frost&Sullivan, в 2010 році на світовому ринку буде представлено 100 тис. 

нових електромобілів, в 2011 – 600 тис., а в 2015 – більше мільйона. Вже 

сьогодні автозаправні станції комплектуються розетками напругою 400В для 

підзарядки електромобілів. 

Розвиток електромобілебудування в Україні дає безперечні переваги для 

економіки: ріст ВВП на рівні 10-15% в рік, зменшення імпорту нафтопродуктів 

на 40-60%. Іще одним важливим показником являється електроенергія, яка 

використовується на 50-55% свого потенціалу і могла б використовуватися для 

транспорту. 

Перевагами електромобілів є:  

 відсутність вихлопних газів 

 безшумність електродвигунів 

 навіть, якщо енергія, використана електромобілем, вироблена на ТЕС, то 

сумарні викиди CO2  будуть на 40-50% меншими сумарних викидів 

бензинового авто, так як КПД електродвигуна складає 85-95%, а КПД у 

бензинового двигуна не перевищує 30% 

 ціна електроенергії на 100 км в 5–10 разів нижча ніж для двигунів 

внутрішнього згорання, і вона залежить від часу доби, в яку заряджається 

батарея. Ця різниця буде збільшуватися із ростом ціни на нафтопродукти 

 розвиток електромобілів – це сильний поштовх для розвитку 

відновлювальних джерел електроенергії. Багато хто захоче мати вдома чи 

на дачі автономний вітровий генератор для заряджання свого авто 

 Електромобіль являється простішим транспортним засобом порівняно із 

автомобілем із ДВЗ, так як в ньому на багато менше рухомих частин. А це 

зумовить постійне здешевлення електромобілів із ростом їх серійного 

виробництва. 

Але ж як на рахунок недоліків? Основним недоліком є акумуляторна 

батарея. І основне запитання – це  «На скільки ж її вистачить?». 



Існують твердження, що електромобіль повинен їздити зі швидкістю  

60 км/год, бути двомісним, мати як найменший і як найлегший кузов, 

пожертвувати елементарним комфортом (пічкою, кондиціонером або ще гірше 

– гідропідсилювачем руля чи шасі) заради економії ємності на батареї. Але як 

показує практика, таке твердження уже на ранніх стадіях приречене на 

зникнення. Ринок автомобілів відображає бажання покупця. Покупцю потрібен 

якісний, а отже й не дешевий, потужний і разом економний, надійний, швидкий 

та вмістимий автомобіль. Для водія є важливим щоб в дорозі він міг легко 

вийти на обгін, при старті розганятися із високим прискоренням; міг їздити не 

тільки сам, а й возити свою сім‘ю, жінку та дітей, і не в мертвий цикл із дому 

на роботу і назад, а й виїхати на пікнік за місто чи на дачу, чи поїхати до 

родичів за декілька сотень кілометрів і все це з комфортом. Бо ж для чого ще 

потрібен автомобіль?! 

Тому до розрахунку і проектування електромобіля потрібно підходити саме 

із такої сторони. 

За основу було вибрано п’ятидверний хетчбек  Opel Corsa, вага кузова якого  

складає 900 кг, довжина – 3817 мм, ширина – 1646 мм, висота – 1440 мм.     

Необхідні розрахунки проводяться по формулам: 

Статичний момент: 
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де m – маса навантаженого електромобіля;  

k=1.1-1.4 – коефіцієнт, враховуючий аеродинамічний опір та опір в несучій 

частині електромобіля; 

  - коефіцієнт тертя ковзання; 

mex  - КПД механізма; 

0.0005..0.001kachf  - тертя кочення; 

i – коефіцієнт передачі редуктора. 

Динамічний момент визначається за формулою: 
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kolD 0.71 м - діаметр колеса, що відповідає стандартному позначенню 

175/165R14;  a - прискорення м 2/c . До статичного моменту додасться 

динамічний. Із передаточним числом редуктора рівним, наприклад одиниці, в 

залежності від прискорення, буде складати 1500 Нм і більше. В зв‘язку із тим, 

що сумарна вага автомобіля досить велика, двигун при розгоні повинен 

розвивати великий динамічний момент. Виходячи із цього, незважаючи на 

керування швидкістю електродвигуна за допомогою інвертора, коробка 

передач дає великі переваги при пусках та у важких умовах їзди, економлячи 

потужність акумуляторної батареї. Доцільним буде розділення руху із змінною 

та постійною швидкостями на два режими: статичний і динамічний. Установка 

двох двигунів: потужного 4АМУ180М8 на 15 кВт (cos( ) 0.75  , 0.87   ), для 

роботи в динамічному режимі, та менш потужного - 5АМУ132М8 на 5.5кВт 



(cos( ) 0.7  , 0.8  ), для роботи на постійній швидкості. При чому, ці 

двигуни встановлюються із нероздільним механічним зв‘язком, але завжди 

працює тільки один із них, щоб уникнути додаткових втрат несинхронних 

швидкостей. Двигуни мають однакову синхронну швидкість, рівну 750 об/хв, 

що дозволяє розганятися до швидкості 100 км/год. Така конструкція дозволить 

в рази зекономити заряд акумуляторної батареї, а отже і збільшити час пробігу. 

Принципова схема силової частини економного і потужного електромобіля 

представлена на рис.1. На рис.1 позначено: Б – батарея, Блок керування – блок 

керування рухом автомобіля, РСК – розподільник сигналів керування, СІФК – 

система імпульсно-фазового керування, И – інвертор із система 

рекуперативного гальмування, VT – трансформатор, В – випрямляч, V1..9 – 

симистори, BR – тахогенератор, ГПС – генератор постійного струму 

потужністю 980 Вт, використовується для внутрішніх потреб електромобіля 

(освітлення, гідропідсилення руля та підвіски), АД1, АД2 – асинхронні двигун 

з короткозамкненим ротором більшої і меншої потужності.  

 
Рисунок 1 - Принципова схема силової  

частини електромобіля 

СРГ при рекуперативному гальмуванні заряджає батарею, продовжуючи час її 

роботи. 

Вибір акумуляторної батареї здійснюється за потрібною ємністю (А год). 

Задається корисна ємність, енергією якої буде живитися електромобіль, вона 

складає С=665 Агод. Необхідна ємність визначається із властивостей 

експлуатації, наприклад максимальний розряд батареї повинен складати 80%, 

після чого час експлуатації такої батареї різко скорочується. Із квадратичної 

залежності ємності від розряду, необхідна ємність складає:  
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де х – відсоток розряду акумуляторної батареї. 



Час роботи батареї за один розряд складає: 
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t

P

   
  [год] 

Для двигуна, потужністю 15 кВт, час роботи складає 1год 20хв, а для двигуна в 

5.5 кВт – 3 год 20 хв. Введення малопотужного двигуна для статичних режимів, 

продовжує час їзди до 2.5 раз, що повністю окуповує себе із економічних та 

енергетичних показників, так як батарея являється найдорожчим елементом 

автомобіля і ємність її обмежена.  

За цими розрахунками було вибрано чотири свинцево-кислотні тягові 

акумуляторні батареї із гелевим наповненням RA12-260DG, ємністю 260Агод, 

вагою 74 кг та вартістю 850 дол. за 1 секцію. Час служби такої батареї за умов 

правильної експлуатації складає 12 років.  Повна вартість  (чотири 

акумуляторні батареї, два АД, трансформатор напруги 38/380В, інвертор) 

складає 5 тис. дол.  

Повна вага електромобіля складає: 1540 кг. 

Максимальний вантаж: 400 кг. 

Максимальна швидкість: 100 км/год. 

Розгін до 100 км за 15 сек. 

Максимальний час їзди: до 3 год.  

Висновок: Як можна побачити із розрахунків, електромобіль є зручним та 

дешевим транспортним засобом. Його позитивні якості є незаперечними, а 

недоліки не є значними, і для їх вирішення є широкі можливості удосконалення 

конструкції та технології виготовлення елементів електромобіля. Серед них: 

 Використання в електромобілях двох двигунів дозволяє економити 2-4 

рази більше електроенергії, що зменшує ємність акумуляторної батареї, 

яка є найдорожчим елементом в електромобілі; 

 Підвищення класу ізоляції та робочої частоти напруги живлення 

електродвигуні, дозволяє зменшити їх габаритні розміри та масу; 

 Інтеграція цифрових технологій в електромобіль та комп‘ютеризація  

процесів їзди дозволить використання синхронних двигунів та підвищить 

загальний ККД електромобіля; 

 Використання літій-іонних акумуляторних батарей дозволить збільшити 

потужність на кілограм в 3-8 разів; 

 Серійне виготовлення літій-іонних акумуляторних батарей та освоєння їх 

на території України дозволить значно зменшити їх ціну; 

 Автономне охолодження електродвигуна дозволить підвищити 

максимальний момент. 

На додачу, розвиток електромобілебудування в Україні дасть сильний поштовх 

для розвитку ВВП та  зміцнення своїх позицій на світовому ринку. 
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