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УДК 621.833.67  

Р. О. КАЙДАЛОВ 

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 
КОЛІСНОЇ МАШИНИ  

Досліджено енергетичні витрати у трансмісії колісних машин з вбудованими електричними акумуляторами, що дозволяють зменшити коли-
вання крутного моменту й кутової швидкості на колесах, що обумовлено коливаннями сили струму й напруги на виході генератора. Оцінено 
додаткові витрати енергії двигуна внутрішнього згоряння у механічній та електричній трансмісіях. 

Ключові слова: витрати енергії, електрична трансмісія, коливання тягової сили, колісна машина. 

Исследованы энергетические затраты в трансмиссии колесных машин со встроенными электрическими аккумуляторами, которые позволяют 
уменьшить колебания крутящего момента и угловой скорости на колесах, вызванных колебаниями силы тока и напряжения на выходе гене-
ратора. Оценены дополнительные затраты энергии двигателя внутреннего сгорания в механической и электрической трансмиссиях. 

Ключевые слова: затраты энергии, электрическая трансмиссия, колебания тяговой силы, колесная машина. 

The energy costs in the transmission of wheeled vehicles with built-in electric accumulators have been studied, which allow reducing fluctuations in the 
torque and angular velocity on the wheels caused by fluctuations in the current and voltage at the output of the generator. Estimated additional energy 
costs of the internal combustion engine in the mechanical and electrical transmissions. The scheme of electric transmission of a wheeled vehicle with an 
integrated battery is presented. Dependences of the efficiency coefficients of electric transmission and the internal combustion engine are shown for 
different values of the number of cylinders. 

Keywords: energy costs, electric transmission, power train oscillations, wheeled vehicle. 

Вступ. Колісна техніка складає основу парку засо-
бів рухомості практично усіх об’єктів озброєння та тех-
ніки, що забезпечує тактичну і оперативну маневреність 
військ при виконанні ними службово-бойових завдань. 
Проведений аналіз тактико-технічних характеристик іс-
нуючих зразків колісних машин, що мають механічні 
трансмісії, свідчить про їх недостатній запас тягової 
сили, низькі показники динамічності та маневреності.  

Використання механічної трансмісії з тепловим 
двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), якому прита-
манні наступні властивості: низький коефіцієнт корис-
ної дії (ККД); значний час на підготовку до руху; демас-
куючий звук; високу нерівномірність крутного моменту, 
що призводить до непродуктивних додаткових витрат 
енергії на рух, показує на важливість модернізації при-
воду ведучих коліс, саме для військової колісної техніки 
[1]. Альтернативою використання механічної трансмісії 
для існуючих колісних машин – електрична трансмісія, 
що набуває популярність в останні роки, особливо для 
гібридних автомобілів [2]. Основна причина доцільності 
використання технології електричного приводу ведучих 
коліс – нові характеристики і якості, які може набути ко-
лісна машина, особливо при військові експлуатації.  

Застосування електричної трансмісії дозволяє 
отримати значну кількість переваг перед механічними 
трансмісіями, а саме: збільшення ККД, покращення ди-
наміки розгону, наявність додаткового запасу потуж-
ності, підвищення надійності, забезпечення скритного 
(безшумного) режиму руху у тому числі й знизити до-
даткові витрати на рух колісних машин, що викликані 
нерівномірністю дії крутного моменту у ДВЗ [3]. 

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Ви-
значенню впливу нерівномірності крутного моменту 
ДВЗ на показники динамічності й енергетичні втрати 
автомобіля присвячені роботи [4–8].  

У роботі [4] визначено, що додаткові втрати енер-
гії WD  двигуна на рух автомобіля, які викликані коли-
ваннями тягової сили на колесах, визначаються наступ 
ною залежністю: 
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де 
кPA  – амплітуда коливань тягової сили;  

S – пробіг автомобіля. 

При сталому русі автомобіля у випадку викорис-
тання гібридного електромеханічного приводу [8] вказані 
вище додаткові витрати енергії можуть бути визначені як 
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де 1K  – коефіцієнт нерівномірності крутного моме-

нту ДВЗ [6, 7], 
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ці  – число циліндрів ДВЗ; 

 0Р  – сума сил зовнішнього опору руху автомобіля; 

едМ  – момент, що приведений до колеса від елек-

тродвигуна; 
n – число ведучих коліс автомобіля; 
rд – динамічний радіус колеса ведучих коліс автомобіля. 
У роботі [8] запропонований відносний показник до-

даткових витрат енергії, які викликані нерівномірністю дії 
тягової сили на колесах 
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де 0A  – робота сил зовнішнього опору руху автомобіля, 

 00 PSA ;                            (5) 

едK  – доля крутного моменту на колесах, що ство-

рюється електродвигуном, 
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У роботі [8] показано, що зі збільшенням коефіці-
єнта едK  відбувається зменшення показника WD . При 

1едK  (тобто при повністю електричній трансмісії) 

величина 0DW . Однак у електричній трансмісії ви- 

никають додаткові втрати енергії, які викликані пере-
творенням механічної енергії в електричну й електрич-
ної у механічну, що не було враховано у роботі [8]. 

© Р.О. Кайдалов, 2017



ISSN 2079-0791 Проблеми механічного приводу 

Вісник НТУ "ХПІ". 2017. № 25 (1247) 87 

Мета та постановка завдань дослідження. Метою 
дослідження є оцінювання ефективності застосування еле-
ктричної трансмісії автомобілів з ДВЗ у якості джерела ене-
ргії. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 
завдання щодо визначення й порівняння додаткових витрат 

енергії ДВЗ в механічній й електричній трансмісіях. 

Виклад основного матеріалу. На рис. 1 представ-
лена схема електричної трансмісії автомобіля з вбудова-
ним електричним акумулятором. 

 

Амплітуда коливань тягової сили на колесах авто-
мобіля [2, 8] з механічною трансмісією 
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де трU ; тр  – передаточне відношення й коефіцієнт 

корисної дії (ККД) механічної трансмісії; 

мдв  – механічний ККД ДВЗ; 

iM  – середній індикаторний крутний момент ДВЗ. 

Додаткові витрати енергії, що викликані коливан-
нями тягової сили на колесах, визначаються після підста-
новки виразу (7) у рівняння (1) з врахуванням (3) [9, 10] 
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Середній індикаторний крутний момент ДВЗ 
може бути визначений як 
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де iN  – середня індикаторна потужність ДВЗ; 

e  – кутова швидкість вихідного валу ДВЗ; 

aV  – лінійна швидкість автомобіля. 

Після підстановки (9) у (8) отримаємо 
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При дослідженні електричного приводу ведучих 
коліс величина 0рА  й 0DW . Однак у цьому випа-

дку з’являються втрати енергії, що викликані подвій-
ним перетворенням енергії 

  dtNW
t

едвакбгенмдвiтре  D
0

. 1 , (11) 

де ген ; акб ; едв  – ККД генератора, акумулятора 

та електродвигуна, відповідно; 
t  – час. 
При згладжуванні коливань потужності ДВЗ за ра-

хунок застосування акумуляторів можна прийняти до-
пущення того, що  
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У цьому випадку  
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й вираз (11) прийме вигляд  
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Економія енергії двигуна (індикаторної) 
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При врахуванні ефективної потужності ДВЗ 

 мдвiе NN  . (16) 

У цьому випадку вираз (15) перетворимо до вигляду 

 S
i

V

N
W

мдв
едвакбген

ц

тр

a

е
і 












































D
1

2,7
04,0

. (17) 

Із рівняння (17) видно, що величина 0D іW  при 

виконанні умови 
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Звідси визначимо  
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Позначимо через ККД електричної трансмісії вираз 
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У цьому випадку (19) прийме вигляд  
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Рис. 1 – Схема електричної трансмісії автомобіля з вбудованим електричним акумулятором: 
1 – двигун внутрішнього згоряння; 2 – генератор; 3 – блок комутації; 4 – акумулятор;  

5 – електричний двигун приводу ведучого колеса; __  – механічний привід; ---  – електричний привід 
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Механічний ККД двигуна внутрішнього згоряння 
коливається у межах [11] 9,065,0 мдв . ККД меха-

нічної трансмісії [12] 88,085,0 тр . На рис. 2 та 3 

наведено графіки залежності  треці . , побудовані при 

різних значеннях мдв .  

Заштрихована зона на рис. 2 та 3 показує, де 
виконується умова (21).  

 

 

Висновки: 
1. Аналіз графіків, які наведені на рис. 2 та 3 пока-

зує, що зі збільшенням ККД електричного приводу ве-
дучих коліс відбувається збільшення мінімального чи-
сла циліндрів ДВЗ, при якому доцільно використову-
вати електричну трансмісію. 

2. Зі збільшенням механічного ККД ДВЗ відбува-
ється збільшення мінімального числа циліндрів ДВЗ, 
при якому виконується умова (21) економія енергії. 
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