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Анотація. Розроблено рекомендації щодо вибору потужності тягового електричного двигуна
залежно від маси електричного транспортного засобу, швидкості його руху та дальності
пробігу в режимі «тільки електрика». Результати дослідження подано у вигляді тривимірних
залежностей.
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Abstract. Recommendations on choosing the power of the electric motor, depending on the weight of
the vehicle, its speed and the run distance in the «only electricity» mode are developed. Based on
mathematical modeling and a number of field tests of electric vehicles, a three-dimensional dependance of the power on the weight and the speed set is built and conclusions are presented.
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Вступ
Основними напрямами розвитку дорожніх
транспортних засобів є підвищення паливної
економічності та екологічної чистоти. На сучасному етапі розвитку автомобілебудування
перспективними є електричні транспортні

засоби. До електричних транспортних засобів будемо відносити: електромобілі, гібридні електромобілі та гібридні транспортні засоби, які використовують для приводу електричні двигуни, що отримують живлення від
блоку тягових акумуляторних батарей.
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Аналіз публікацій
В електричних транспортних засобах застосовуються електричні двигуни різної потужності. Навіть у Toyota Prius застосовуються
тягові електричні двигуни, потужність яких
відрізняється у 2 рази: від 30 кВт – у Toyota
Prius-1 до 60 кВт – у Toyota Prius PHV. У гібридному електромобілі Chevrolet Volt потужність електричного двигуна становить
111 кВт [1, 2].
Потужність електричних двигунів електромобілів теж відрізняється в широких межах:
Mitsubishi i-MIEV – 49 кВт, Nissan Leaf –
80 кВт, Tesla Model S – 225 кВт, 280 кВт та
310 кВт (залежно від модифікації) [3–5].
Тому вибір типу та обґрунтування мінімально необхідної потужності тягового електричного двигуна для електромобілів та гібридних транспортних засобів є актуальною проблемою.
Мета і постановка завдання
Метою дослідження є визначення рекомендацій щодо вибору потужності електричного
двигуна, який застосовується для приводу
електричного транспортного засобу, залежно
від маси, швидкості та дальності пробігу в
режимі «тільки електрика».

для електромобілів та гібридних транспортних засобів вирішальними факторами є ККД
електричного двигуна та маса електропривода. Це пов’язано з обмеженим запасом електричної енергії у тягових акумуляторних батареях. Проведено порівняльне дослідження
електроприводів з різними типами електричних двигунів (постійного струму, асинхронного, вентильного). Результати дослідження дозволили дійти висновку, що найбільш ефективним для приводу електричних
транспортних засобів є вентильний двигун зі
збудженням від постійних магнітів, який в
2–3 рази легше, ніж інші типи двигунів, має
максимальний ККД і кращі регулювальні
характеристики [6, 7].
На кафедрі автомобільної електроніки на базі
синхронних генераторів побудовано декілька
модифікацій тягових електроприводів з вентильним керуванням для гібридних силових
установок автомобілів ЗАЗ Таврія Пікап та
ЗАЗ Ланос Пікап [8, 9].
Рекомендації щодо потужності
електричного двигуна
На основі багаторазового математичного моделювання та натурних випробувань електричних транспортних засобів побудовано
тривимірну залежність потужності від маси
та усталеної швидкості (рис. 1).

Об’єктом дослідження обрано процес визначення рекомендацій щодо вибору потужності
тягового електричного двигуна для електричних транспортних засобів.
Обґрунтування типу електричного
двигуна
Вибір тягового електричного двигуна для
його використання в електричних транспортних засобах залежить від схем побудови
гібридних силових установок, режимів роботи та вимог, що висуваються до електропривода. Незважаючи на те, що кожен тяговий
електропривід має власні вимоги до системи
управління і має оптимальні характеристики
лише в певному діапазоні частот обертання,
до нього висуваються такі основні вимоги:
високий ККД, надійність, невелика маса,
можливість регулювання та високий момент
у всьому діапазоні частот обертання, придатність для рекуперативного гальмування. При
порівнянні різних варіантів електроприводів

Рис. 1. Залежність потужності від маси та
усталеної швидкості
Результати дослідження демонструють, що
збільшення маси транспортного засобу прямо пропорційно приводить до збільшення
потужності вентильного двигуна для підтримки однакової усталеної швидкості руху.
А збільшення усталеної швидкості веде до
збільшення потужності вентильного двигуна
за експонентною залежністю за однакової
маси транспортного засобу. Під час руху гібридного транспортного засобу в режимі
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«тільки електрика» визначальними параметрами його економічності є маса та швидкість.
При цьому на швидкостях більше 22,2 м/с
(80 км/год) необхідна потужність вентильного двигуна значно збільшується, і такі режими роботи не є економічно вигідними. Згідно
з результатами проведеного дослідження
можна зробити висновок, що найбільш економічний режим роботи електричного транспортного засобу в режимі «тільки електрика»
знаходиться
у
межах
0–16,7 м/с
(0–60 км/год). Для розрахунку економічного
діапазону швидкісного режиму транспортного засобу в режимі «тільки електрика» проведемо розрахунок поточної витрати енергії
від тягових акумуляторних батарей EТАБ залежно від потужності вентильного двигуна,
що витрачається для підтримки усталеної
швидкості транспортного засобу, з урахуванням
ККД
тягового
електропривода,
кВт∙год/100 км
EТАБ 

PS
 ,
3,6 V

(1)

де P – поточна потужність вентильного двигуна, кВт; S = 100 км – пробіг транспортного
засобу в режимі «тільки електрика», км;  –
ККД електропривода, пн=0,9; V – швидкість
транспортного засобу, м/с.
Результати дослідження демонструють, що у
режимі «тільки електрика» залежність витрати енергії тяговими акумуляторними батареями від маси транспортного засобу та усталеної швидкості руху має мінімум (рис. 2).
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джується натурними випробуваннями модернізованого у гібридний варіант ЗАЗ Ланос
Пікап та Toyota Prius [10]. Максимальна витрата енергії від тягових акумуляторних батарей визначена за максимально розрахованої
усталеної
швидкості
38,9 м/с
(140 км/год), яка перевищує мінімальний показник витрати енергії від тягових акумуляторних батарей за усталеної швидкості
8,3 м/с (30 км/год) майже у 4,5 раза для будьякої маси транспортного засобу. Витрата
енергії від тягових акумуляторних батарей за
мінімально розрахованої швидкості 2,78 м/с
(10 км/год) у 1,7 раза перевищує мінімальну
витрату енергії для будь-якої маси транспортного засобу.
З урахуванням результатів проведеного дослідження можна визначити відносну дальність пробігу S транспортного засобу в режимі «тільки електрика» (рис. 3), %
S

EТАБ min  100 %
,
EТАБ

(2)

де EТАБmin – мінімальна витрата енергії тягових акумуляторних батарей для транспортних засобів однакової маси окремо,
кВт∙год/100 км; EТАБ – поточна витрата енергії
тягових
акумуляторних
батарей,
кВт∙год./100 км (рис. 3).

Рис. 3. Залежність відносної дальності пробігу транспортного засобу від маси та
швидкості
Результати дослідження демонструють, що
Рис. 2. Залежність витрати енергії блоку тягових акумуляторних батарей від маси
та швидкості транспортного засобу
Мінімальна витрата енергії від тягових акумуляторних батарей становить за усталеної
швидкості транспортного засобу в режимі
«тільки електрика» дещо менше 8,3 м/с
(30 км/год). Це значення швидкості підтвер-

найбільш економічний режим знаходиться в межах 5,56–11,1 м/с (20–40 км/год)

усталеної швидкості руху для транспортних
засобів різної маси. Щоб подолати в режимі
«тільки електрика» максимальну дальність
пробігу, необхідно рухатись з усталеною
швидкістю близько 8,3 м/с (30 км/год). Збільшення маси електричного транспортного
засобу з 800 кг до 2000 кг знижує дальність
пробігу майже у 2,5 рази. Таким чином, на
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дальність пробігу значною мірою впливає усталена швидкість. Підвищення
усталеної швидкості транспортного засобу в
режимі «тільки електрика» з 8,3 м/с
(30 км/год) до 22,2 м/с (80 км/год) удвічі
знижує дальність пробігу, а підвищення
усталеної швидкості транспортного засобу з
8,3 м/с (30 км/год) до 30,6 м/с (110 км/год)
втричі знижує дальність пробігу. Зниження
усталеної швидкості транспортного засобу в
режимі «тільки електрика» з 8,3 м/с
(30 км/год) до 2,78 м/с (10 км/год) знижує
дальність пробігу в 1,7 раза.
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