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Актуальність обраної теми. Обмеженість органічних енергоресурсів та 
екологічні фактори обумовлюють перехід від автомобілів з двигунами 
внутрішнього згоряння  до електромобільного транспорту. 

У провідних промислово розвинених країнах прийняті програми по 
переходу від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до електромобілів 
і закони про заборону випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння 
в найближчій перспективі. На сьогоднішній день серійно випускають 
електромобілі багато провідних закордонних автомобільних фірм. Україна має 
значні ресурси виробництва електроенергії від атомної енергетики у нічний час, 
тому перехід від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 
електромобілів має особливе значення.  
       Таким чином, підвищення ефективності електроприводу електромобіля з 
використанням двоступеневої коробки передач, яка забезпечує роботу в зоні 
раціональних значень ККД є актуальною науковою задачею. На відміну від за-
рубіжних аналогів автором було запропоновано здійснення перемикання не 
тільки з узгодженням швидкостей валів, а й їх фази обертання. 

      Актуальність та перспективність дисертаційної роботи 
підтверджуються і тим, що наукові дослідження проводилися на кафедрі 
«Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ "ХПІ" згідно з планом 
науково-дослідної держбюджетної теми МОН України M3423 «Дослідження 
енергоефективного електропривода електромобіля подвійного призначення з 
підвищеними тяговими та маскувальними характеристиками» (ДР 
№0113U000435), в якій здобувач був виконавцем окремих етапів. 

Тому рішення наукової задачі розробки мікропроцесорної системи 
автоматичного керування, яка забезпечує синхронізацію швидкостей і фаз в 
електроприводі електромобіля зі спрощеною енергоефективною коробкою 
передач та дослідження електромеханічних процесів при перемиканні коробки 
передач є актуальним та своєчасним. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі САКУНА Є. В. є 
високою й базується на аналізі літературних джерел за даною проблемою, 
гармонійній постановці мети і задач дослідження, використанні сучасних 
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методів дослідження, зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів у 
порівнянні з результатами інших дослідників, і якісному формулюванні 
отриманих висновків. Теоретичні дослідження виконано з використанням 
сучасного математичного апарату теорії автоматичного керування, теорії 
електроприводу та основ електротехніки, комп’ютерного моделювання з 
використанням пакету Matlab/Simulink, метод 3D моделювання та 
експериментального дослідження. 

Отримані результати перевірені шляхом критичних переходів отриманих 
формул до відомих раніше результатів, що підтверджує обґрунтованості 
наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній 
роботі результатів дослідження. 

Достовірність результатів досліджень. Достовірність результатів 
дисертаційного дослідження забезпечується коректністю постановок 
математичних задач, застосуванням стандартних процедур математичного 
аналізу і методів керування, відповідністю змісту математичних моделей 
фізичній суті описуваних об’єктів. Отримані результати, висновки і 
рекомендації логічно і математично аргументовані. Достовірність 
забезпечується коректною математичною постановкою задачі розробки 
мікропроцесорної системи автоматичного керування, яка забезпечує 
синхронізацію швидкостей і фаз в електроприводі електромобіля зі спрощеною 
енергоефективною коробкою передач та дослідження електромеханічних 
процесів при перемиканні коробки передач. Усі методи, що запропоновані в 
дисертаційні роботі обґрунтовані строгими математичними викладками і 
підтверджуються результатами чисельних комп’ютерних експериментів, а 
також шляхом співставлення отриманих результатів з експериментальними 
дослідженнями. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 
наступне: 
1. Вперше обґрунтовано доцільність використання в електромобілі 
спрощеної двоступеневої коробки передач з автоматичною 
синхронізацією засобами електроприводу швидкостей валів і положень 
кулачків муфти та шестерні коробки передач, що поряд з підвищенням 
енергоефективності електромобіля підвищує надійність його роботи. 
2. Вперше обґрунтовано принципи побудови системи 
електроприводу, що забезпечує вирішення завдань синхронізації 
швидкостей і положень валів. 
3. Вперше розроблено метод синтезу систем автоматичного регулювання елек-
троприводу електромобіля, які забезпечують при перемиканні коробки передач 
синхронізацію швидкостей і фаз валів засобами електроприводу 
4. Створено математичну модель електроприводу електромобіля і 
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вивчені динамічні процеси синхронізації швидкостей і положень кулачків 
муфти і шестерні коробки передач засобами електропривода 
електромобіля. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 
використання полягає у наступному: 

Вперше розроблені системи автоматичного регулювання електроприводу 
електромобіля, які забезпечують при перемиканні коробки передач 
синхронізацію швидкостей і фаз валів засобами електроприводу.  Виконано 
комп'ютерне моделювання процесів синхронізації засобами електроприводу, 
проведено порівняння різних способів синхронізації і показано, що найменший 
час забезпечується при суміщенні заключного етапу синхронізації швидкостей 
валів з процесом синхронізації положень. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено при виконанні теми М3423 
МОН України «Дослідження енергоефективного електропривода електромобіля 
подвійного призначення з підвищеними тяговими та маскувальними 
характеристиками» в якій розділ «Підвищення енергоефективності 
електромобіля за рахунок спрощеної коробки передач» виконано автором 
дисертації особисто. 

Теоретичні та прикладні результати дисертаційної роботи використано у 
навчальному процесі кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» 
НТУ «ХПІ» для навчання студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» у лекційних курсах «Електрообладнання 
електромобіля», «Актуальні проблеми сучасного електропривода» та при 
підготовці лабораторного практикуму. 

Новизна технічного рішення електроприводу електромобіля з 
коробкоюперемикання передач, яке запропоновано у роботі, підтверджується 
патентом №140567 України на корисну модель. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 
опублікованих працях та апробація роботи. Результати дисертаційної роботи 
досить повно відображені в 4 статтях, з них 1 включена до науково-метричної 
бази Scopus, 2 в українському фаховому виданні, та 2 тези доповідей на 
міжнародних наукових конференціях. 

Основні результати роботи доповідались та обговорювались на Міжнаро-
дних науково-технічних конференціях: IEEE Problems of Automated Electrodrive. 
Theory and Practice (Кременчук, 2020), Проблеми автоматизованого електро-
привода. Теорія і практика (Одеса, 2019), Проблемы автоматизированного элек-
тропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность 
(Харків, 2017), 27-ма міжнародна науково-практична конференція MicroCAD 
(Харків, 2019), XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та 
аспірантів (Харків, 2017). 
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По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 
1. Не зовсім вдало сформульовано третій пункт наукової новизни «Впер-

ше розроблені системи автоматичного регулювання електроприводу електро-
мобіля....» який не є науковою новизною. Більш вдало цей пункт можна сфор-
мулювати у вигляді «Вперше розроблено метод синтезу систем автоматичного 
регулювання електроприводу електромобіля, які забезпечують при перемиканні 
коробки передач синхронізацію швидкостей і фаз валів засобами електропри-
воду». 

2. П'ятий пункт наукової новизни доцільно перенести до практичного ви-
користання, бо він відноситься до комп'ютерного моделювання процесів синх-
ронізації засобами електроприводу, порівнянню різних способів синхронізації і 
висновку, що найменший час забезпечується при суміщенні заключного етапу 
синхронізації швидкостей валів з процесом синхронізації положень.  

3. Розділ "Значимість отриманих результатів для науки і практичного ви-
користання" доцільно доповнити пунктом "Вперше розроблені системи автома-
тичного регулювання електроприводу електромобіля, які забезпечують при пе-
ремиканні коробки передач синхронізацію швидкостей і фаз валів засобами 
електроприводу". 

4. Не зрозуміло, яким чином визначаються моменти часу для переклю-
чення передач у процесі руху автомобіля при зміні профілю дороги та при різ-
них навантаженнях автомобіля. 

5. Автор обмежився дослідженням динамічних характеристик тільки 
електроприводу постійного струму, але в сучасних електромобілях фірм Tesla 
Motors, Nissan, Toyota широко використовують синхронні двигуни з 
постійними магнітами або асинхронні двигуни та інші види електродвигунів. 

6. Частину матеріалу дисертаційної роботи, зокрема Таблиця 4.1 – 
Параметри моделювання на стор 58, та інші, доцільно було б винести у 
додатки. 

ВИСНОВОК 
 
Дисертаційна робота САКУНА ЄВГЕНІЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА на тему 

«Електропривод електромобіля з двоступеневою коробкою передач», за своїм 
змістом відповідає паспорту спеціальності 141 «Електроенергетика, електроте-
хніка та електромеханіка» (14 – Електрична інженерія). Вона є завершеною на-
уково-дослідною роботою, яка розв’язує важливу науково-практичну задачу 
підвищення ефективності електроприводу електромобіля завдяки  використан-
ню в електромобілі спрощеної двоступеневої коробки передач з автоматичною 
синхронізацією засобами електроприводу швидкостей валів і положень кулач-
ків муфти та шестерні коробки передач. В дисертації отримані науково обґрун-
товані результати подальшого розвитку методів синтезу систем автоматичного 



 


