
1. Лабораторно-практична робота №5.1 Визначення 

енергоефективності сучасних транспортних засобів 

1.1 Мета роботи  

1. Ознайомитися з основними типами енергозберігаючих транспортних 

засобів. 

2. Дослідити ефективність заміни існуючих транспортних засобів на 

енергозберігаючі. 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- основні типи та характеристики енергозберігаючих транспортних 

засобів; 

- методику визначення їх ефективності. 

вміти: 

- визначати основні характеристики транспортних засобів; 

- визначати ефективність заміни існуючих транспортних засобів на 

енергозберігаючі. 

1.2 Ключові положення 

Транспорт є найважливішим споживачем найбільш дорогих видів 

енергоресурсів: бензину, дизельного пального та електроенергії. У зв'язку з 

цим актуальною є впровадження енергозбереження, що проводиться на всіх 

видах транспорту, вдосконалення структури транспортних засобів з метою 

забезпечення перевезення вантажів і пасажирів при мінімальних 

енергетичних витратах.  

Зменшення витрат енергії актуально для любого виду транспорту. 

Наприклад, основними напрямками енергозбереження на залізничному 

транспорті є: електрифікація залізниць; введення в експлуатацію сучасних 

локомотивів, з підвищеним ККД електромеханічної частини та меншими 

витратами енергії на власні потреби; зниження опору руху за рахунок 

використання у вагонах роликових підшипників і використання безстикової 

колії; впровадження рекуперативного гальмування; вдосконалення 

планування перевезень; здійснення комплексу заходів щодо зниження втрат 

електроенергії та величини реактивної потужності тягових підстанцій. 

Основними напрямками енергозбереження на водному транспорті є: 

використання сучасних типів суден, оптимізація режимів роботи суднового 

устаткування за допомогою автоматизованих систем керування (АСК) та 

бортових ЕОМ; впровадження нових систем підготовки палива, у тому числі 

і з використанням присадок; використання корпусів суден, стійких до 

обростання молюсками; впровадження систем глибокої утилізації теплоти 

відхідних газів суднових двигунів і утилізації нафтових залишків на судах; 

розвиток річкових перевезень несамохідним флотом у великотоннажних 

складах. 
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Але найбільшим за масштабами є автомобільний транспорт, який 

витрачає більше половини загальної кількості енергоресурсів, споживаних 

усіма видами транспорту. Основними напрямками енергозбереження на 

автомобільному транспорті є: поступова заміна транспортних засобів не 

енергозберігаючі; зниження питомих норм витрат палива автомобілями за 

рахунок підвищення ККД двигунів, трансмісій, зниження власної маси і 

аеродинамічного опору; оснащення автомобілів приладами реєстрації 

параметрів руху; заміщення бензину менш дефіцитними видами палива, в 

першу чергу стисненим і зрідженим газом. До основних енергозберігаючих 

сучасних засобів відносяться автомобілі, що працюють на стисненому повітрі 

(пневматичні автомобілі), електромобілі та гібридні автомобілі. 

 

Пневматичні автомобілі 

У другій половині XIX століття використання енергії стисненого 

повітря в якості рушійної сили транспорту було широко поширено. На 

стисненому повітрі працювали автомобілі, трамваї, і навіть залізничні 

локомотиви. Перший пневматичний двигун був винайдений ще в кінці XIX 

століття і встановлений на трамваї у французькому місті Нант, а перший 

легковий автомобіль, що працював на стисненому повітрі, був створений у 

Лос-Анджелесі в 1932 році.  

Однак, із зростанням видобутку нафти та винаходом двигуна 

внутрішнього згоряння використання пневматичних двигунів було 

припинено. Пневматичний привід у транспорті зберігся лише у якості 

приводу допоміжних механізмів, наприклад, гальм або дверей, де не потрібно 

витрат великої кількості енергії, а використання приводу даного типу значно 

зручніше, ніж інших приводів інших типів. 

Зовсім недавно австралійський винахідник Анджело Ді П'єтро зміг 

створити абсолютно новий пневматичний двигун для автомобіля. У цьому 

моторі немає циліндрів і поршнів, як у всіх моторах внутрішнього згоряння, а 

замість цього в корпусі обертається кільце, що спирається на спеціальні 

ролики, закріплені на валу (Рисунок 1.1, а). Двигун Анджело Ді П'єтро має 

цілий ряд переваг перед іншими. Він легкий, малий в розмірах і дуже 

простий в конструкції. Двигуни можна встановити безпосередньо на колеса, 

що робить непотрібною коробку передач і звільняється моторний відсік під 

інші цілі. 

Ідея пневматичного двигуна не залишила байдужим і французького 

інженера Гая Негре, який розробляв пускові пристрої для авіаційних двигунів 

і моторів болідів «Формули-1». У деяких болідах застосовувалися стартери, 

що працювали на стислому повітрі і це стало основою для нового двигуна 

(Рисунок 1.1, б), на створення якого знадобилося більше 10 років. У 

результаті була утворена компанія MDI (Motor Development Internation), що 

спеціалізується на пневматичних автомобілях. Двигун Гая Негре може 

працювати і на стиснутому повітрі і як гібрид – на суміші повітря та бензину. 

Під час випробувань на стисненому повітрі автомобіль розвивав швидкість 

до 60 км/год на більшій швидкості автоматично переходив на суміш. 
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Рисунок 1.1 – Пневматичні двигуни 

 

Транспортні засоби на стисненому повітрі за багатьма параметрами 

можна порівняти з автономним електричним транспортом 

(електромобілями). Як і електромобілі, пневматичні автомобілі отримують 

енергію від електричної мережі. Використання даної технології дозволяє 

знизити вартість виробництва транспортного засобу приблизно на 20% за 

рахунок відсутності системи охолодження, паливного баку та інших систем, 

традиційних для сучасних автомобілів. Повітря не є горючим матеріалом, 

тому пневматичні автомобілі більш безпечні у використанні. Пневматичні 

мають менші масу та габарити. Внаслідок роботи при відносно невеликій 

температурі пневматичні двигуни можуть бути виготовлені з легких 

матеріалів, що володіють хорошими фрикційними властивостями, у числі 

яких алюміній, пластик, тефлон та інші. 

Принциповим недоліком пневматичного транспорту є непряме 

використання енергії, тому загальний ККД пневматичної системи не 

перевищує ККД двигуна внутрішнього згоряння. Внаслідок розширення 

повітря пневматичний двигун охолоджується, що може привести до його 

обмерзання, тому у деяких моделях потрібно приймати міри для його 

підігріву. Дозаправка стисненим повітрям в побутових умовах може займати 

близько 4 годин. При наявності відповідного обладнання цей процес може 

зайняти кілька хвилин, але при швидкій заправці балони сильно 

нагріваються, і їх іноді доводиться охолоджувати. 

Раніше вважалося що запас ходу пневматичного транспорту 

обмежений і не перевищує кількох кілометрів. Однак компанія MDI в 2010 

році заявила, що пневматичні автомобілі будуть здатні долати 180 км у 

міських умовах та мати максимальну швидкість 110 км/год. 

На сьогоднішній день пневматичні автомобілі існують або як 

експериментальні зразки, або як експериментальні транспортні засоби для 

експлуатації в умовах, в яких використання інших видів двигунів утруднено: 

наприклад в цехах з великою пожежо- та вибухонебезпечність. 
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Перший комерційний пневматичний автомобіль – баггі Engineair 

(Австралія) був випущений у 2004 році. Він мав запас ходу на одній заправці 

16 км та був здатний їздити годину. На сьогоднішній день активними 

розробками пневматичних автомобілів займається компанія MDI, заснована 

Гаєм Негре (Рисунок 1.2). У 2015 році компаній випустила автомобіль 

AIRPod, що може їздити зі швидкістю 80 км/год та проїжджати на одній 

заправці 180 км. Вага автомобіля 280 кг та вартість 10 000 доларів США. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Пневматичний автомобіль AIRPod компанії MDI 

 

У 2007 році ліцензію на пневматичний двигун компанії MDI придбала 

індійська компанія Tata Motors, яка почала випускати власні пневматичні 

автомобілі (Рисунок 1.3).  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пневматичний автомобілі компанії Tata Motors 

 

Електромобілі 

Електромобіль – автомобіль, що приводиться в рух за допомогою 

електродвигунів з живленням від акумуляторів, конденсаторів або паливних 

елементів. Історично електромобілі з’явилися раніше за автомобілі із 

двигуном внутрішнього згоряння. Прототип електромобіля побудував Роберт 

Андерсон 1839 році у Абердині. Перший електромобіль у вигляді візка з 

електродвигуном було створено 1841 року. 
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На перших порах, у кінці ХІХ, почату ХХ сторіччя запас ходу і 

швидкість електромобілів та бензинових автомобілів були приблизно 

однаковими. Головним недоліком електромобілів була складна система 

заряду акумуляторної батареї. У той час не існувало досконалих випрямних 

пристроїв і зарядку здійснювали електромеханічним способом – 

електромотор змінного струму обертав вал генератора постійного струму, до 

якого були під'єднані батареї електромобіля.  

У 1904 році видатний винахідник Томас Едісон створив 

залізонікелевий акумулятор, на якому його електромобіль проїхав 160 км без 

підзарядки. Але після цього ціни на бензин знизилися і електромобілі вже не 

могли конкурувати із бензиновими автомобілями. Вартість однієї батареї 

Томаса Едісона була настільки великою, що за цю ціну можна було купити 

дешевий Ford T та ще й півроку на ньому їздити. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Один із перших автомобілів Томаса Едісона  

та домашня зарядна станція 

 

Відродження інтересу до електромобілів відбулося в 1960-ті роки через 

екологічні проблеми автотранспорту і особливо у 1970-ті через різке 

зростання вартості бензину у результаті енергетичної кризи 1973 роки. Але 

після 1982 року інтерес до електромобілів знову впав через стабілізацію 

нафтового ринку. В останні роки у зв'язку з безперервним зростанням цін на 

нафту електромобілі знову стали набирати популярність. З 2007 р. знову 

почалося розгортання промислового виробництва електромобілів. 

Електромобілі відрізняються низькою вартістю експлуатації. Ford 

Ranger споживає 0,25 кВт∙год на один кілометр шляху, Toyota Rav-4 – 
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0,19 кВт∙год на кілометр. Таким чином, вартість експлуатації електромобіля 

може буде істотно нижче у порівнянні із бензиновими автомобілями.  

Акумуляторні батареї служать близько трьох років, або 85…100 тисяч 

км пробігу. ККД електродвигуна становить 90…95 %. У міському циклі 

автомобіль потребує близько 3 кінських сил двигуна. Таким чином, міський 

автотранспорт може бути замінений на електромобілі. 

Існує думка, що електромобілі відрізняються низьким рівнем шуму, що 

може створювати проблеми – пішоходи, переходячи дорогу, часто 

орієнтуються на шум автомобіля. Але різкий шум працюючого потужного 

електродвигуна, наприклад  шум електроприводів тролейбуса, важко з 

чимось сплутати, тому електромобілю необхідна звичайна звукоізоляція. 

Один із варіантів побудови на прикладі електромобіля Tesla Model S 

показаний на рисунку (Рисунок 1.5). Даний автомобіль вперше був 

представлений на Франкфуртському автосалоні в 2009 році, продажі в США 

почалися в червні 2012 року. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Електромобіль Tesla Model S 

 

У нижній частині електромобіля розташований літій-іонний 

акумулятор. Заряду батареї ємністю 90 кВт·год вистачає на 557 км, що дає 

змогу електромобілю долати найбільшу дистанцію серед доступних на ринку 

електромобілів. Спочатку компанія Tesla планувала виробляти електромобілі 

із акумуляторами ємністю 60 кВт·год (335 км) і 40 кВт·год (260 км), однак 

через малий попит від моделі на 40 кВт·год довелося відмовитися. 

Ціна перших моделей електромобілів Tesla знаходилася у межах 

95…105 тисяч доларів США, залежно від ємності акумуляторної батареї. На 

сьогоднішній день вартість електромобіля знаходиться у межах 62…88 тисяц 

доларів США. Найдорожчий варіантом є електромобіль із запасом ходу 425 

кілометрів, що може розігнатися до 100 км/год за 4,4 секунди. 
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Головним недоліком електромобіля є акумуляторна батарея, 

характеристики якої досі не дозволяють електромобілю конкурувати з 

автомобілем за запасом ходу і ціною. Існуючі акумулятори з великою 

питомою потужністю або занадто дорогі через використання дорогоцінних 

або дорогих металів (срібло, літій), або працюють при дуже високих 

температурах (натрій-сірчаний акумулятор – 300 °С і вище). Акумулятори 

добре працюють лише на постійних швидкостях електромобіля або при 

плавних прискореннях. Для оптимізації роботи акумуляторної батареї при 

швидкому старті або гальмуванні необхідні спеціальні системи, наприклад, 

на конденсаторах, із можливістю рекуперації енергії. Проблемою є також 

виробництво та утилізація акумуляторів, які часто містять отруйні 

компоненти (наприклад, свинець або літій). 

Для зменшення втрат механічної енергії (близько 10%) компанія 

Mitsubishi Motor розробила колесо з вбудованим електродвигуном (мотор-

колесо), що дозволило відмовитись від експлуатації коробки передач. 

Система отримала назву Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle (MIEV). 

Аналогічне мотор-колесо розробила Toyota. Прототип автомобіля Toyota 

Fine-T може повертати колеса перпендикулярно осі автомобіля, що дозволяє 

значно спростити паркування. 

Частина енергії акумуляторів витрачається на охолодження або обігрів 

салону автомобіля, а також живлення інших бортових енергоспоживачів. 

Інколи для обігріву салону може застосовуватися бензинова пічка. 

Для масового застосування електромобілів потрібне створення 

відповідної інфраструктури для заряджання акумуляторів (заряджання на 

«автозарядних» станціях). У разі масового використання електромобілів у 

момент їх заряджання від побутової мережі зростають перевантаження 

електричних мереж, що може призвести до зниження якості та надійності 

енергопостачання побутових споживачів. Заряджання акумуляторів займає 

певний час. Але оскільки середній пробіг звичайного автомобіля не 

перевищує 50 км за день, що відповідає не більше 6 годинам заряджання 

акумулятора у домашніх умовах. Тому у більшості випадків це не створює 

особливих незручностей.  

 

Гібридні автомобілі 

Вказані недоліки електромобілів призвели по появи гібридних 

автомобілів. Гібридний автомобіль – це автомобіль, що використовує для 

руху більше одного джерела енергії. 

Сучасні автовиробники часто вдаються до спільного використання 

двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і електродвигуна, що дозволяє 

уникнути роботи ДВЗ в режимі малих навантажень, а також реалізовувати 

рекуперацію кінетичної енергії, підвищуючи паливну ефективність силової 

установки. Інший поширений вид гібридів – автомобілі, в яких ДВЗ 

суміщений з двигунами, що працюють на стиснутому повітрі. 

Спочатку ідея «електричної коробки передач», тобто заміни механічної 

коробки передач електричними проводами, була втілена на залізничному 
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транспорті та в великовантажних кар'єрних самоскидах. Застосування цієї 

схеми зумовлено значними складнощами механічної передачі значного, і при 

цьому змінного крутного моменту на колеса транспортного засобу.  

Діапазон максимальної потужності ДВЗ знаходиться у вузькому 

діапазоні частоти обертання вала, який, як правило, зміщений в сторону 

великої кількості обертів. Додатковою складністю є неможливість зміни 

напрямку обертання валу ДВЗ. Частково ці недоліки компенсують, за 

допомогою коробки передач, яка погіршує загальний ККД системи. 

На відміну від ДВЗ характеристика навантаження електродвигуна 

практично рівномірна у всьому діапазоні робочих частот. Він може бути 

миттєво запущений, зупинений і реверсований, а також не вимагає холостого 

ходу, що дозволяє виключити з трансмісії механізм зчеплення – а в деяких 

випадках і повністю від неї позбутися, розмістивши електродвигуни 

безпосередньо в колесах (мотор-колесо). 

При застосуванні електричної трансмісії двигун, що працює на 

звичайному паливі, обертає електрогенератор, який перетворює механічну 

енергію на електричну. Ця енергія через систему керування передається на 

електродвигуни, які й надають руху транспортний засіб. У цьому випадку 

доречно порівняння з розміщеною на електромобілі електростанцією, що 

виробляє електрику для його руху.  

Схема роботи гібридного автомобіля в цілому аналогічна, але значно 

модифікована, в першу чергу додаванням проміжного накопичувача енергії – 

як правило, акумуляторної батареї, що має меншу, ніж у електромобіля, 

ємність і, відповідно, вагу (Рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Будова гібридного автомобіля 

 

Гібридний автомобіль поєднує в собі переваги електромобіля і 

автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння: більший коефіцієнт корисної 

дії електромобілів (80…90% в порівнянні з 35…50% у автомобілів з ДВЗ) і 

великий запас ходу на одній заправці автомобіля з ДВЗ. 
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У якості накопичувача, крім акумуляторних батарей можуть 

використовуватися батареї конденсаторів і іоністори (суперконденсатори). 

Гібридний автомобіль має можливість рухатися без включення двигуна 

внутрішнього згоряння – в «режимі електромобіля». Зарядка накопичувача 

може проводитися не тільки від основного двигуна, а й від електричної 

мережі. 

Головна перевага гібридного автомобіля – зниження витрат палива і 

шкідливих вихлопів, що досягається повною автоматизацією управління 

роботою двигунів, які працюють в оптимальних режимах, за допомогою 

бортового комп'ютера – починаючи від своєчасного відключення двигуна під 

час зупинки в транспортному потоці, з можливістю негайного відновлення 

руху без його запуску, виключно на запасеної в накопичувачі енергії, і 

закінчуючи більш складним механізмом рекуперації.  

Гібридний автомобіль нічим зовні не відрізняється від своїх звичайних 

автомобілів з ДВЗ. Сьогодні випускаються усі види транспортних засобів, 

починаючи від міських автомобілів і закінчуючи позашляховиками і 

спортивними моделями.  

За кількістю проданих гібридних автомобілі лідирує компанія Toyota, 

яка активно випускає ці автомобілі з 1997 року, причому в модифікаціях як 

звичайних автомобілів серії Prius, кросоверів серії Lexus RX400h, так і 

автомобілів люкс-класу – Lexus LS 600h. 

Російський проект гібридного автомобіля у конструкції якого 

планувалось використання електронної трансмісії, з комбінованим 

живленням від генератора, що обертається за допомогою двигуна 

внутрішнього згоряння та ємнісного накопичувача електричної енергії на 

основі суперконденсаторів дістав назву «Ё-мобиль» (Рисунок 1.7). У цьому 

проекті планувалося використовувати ДВЗ потужністю 45 кВт, 

електродвигуни для приводу коліс потужністю 25 кВт на кожну вісь та 

суперконденсатор ємністю 50 Ф. Автомобіль повинен був мати запас ходу 

700 км (при роботі від ДВЗ), 2 км (при роботі від суперконденсаторів). 

 

 
Рисунок 1.7 – Ё-мобиль 
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1.3 Лабораторно-практичне завдання 

1. Ознайомитися із основними типам сучасних транспортних засобів та 

принципами їх функціонування, відповідно до п. 1.2. При виконанні цього 

пункту також доцільно використовувати додаткові джерела інформації 

(книжки, статті у журналах, рекламні матеріали, тощо). При вивченні 

матеріалів особливу увагу слід приділити сферам та межам застосування 

різних типів транспортних засобів. 

2. Обрати енергозберігаючий транспортний засіб для заміни існуючого 

автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння (Таблиця 1.1). 

3. Визначити енергетичну та економічну ефективність заміни 

існуючого транспортного засобу, визначити термін окупності зазначеної 

заміни. При визначенні даних показників слід враховувати можливість 

щорічного підвищення тарифів на енергоносії на 10% щорічно. 

 

Таблиця 1.1 – Вхідні дані до лабораторної роботи 

Номер 

бригади 
Область 

Модель транспортного 

засобу 

Макс. вага 

вантажу, 

кг 

Обсяг  

палива, V1, 

л 

1 Вінницька ISUZU NQR71 3 000 2 150 

2 Волинська ISUZU NPR75 3 000 3 000 

3 Дніпропетровська ГАЗ-3302 1 000 1 100 

4 Житомирська ГАЗель NEXT 1 000 1 200 

5 Запорізька ГАЗ 3309 3 000 2 200 

6 Івано-Франківська ГАЗ 3307 3 000 3 000 

7 Кіровоградська ГАЗ 3310 2 000 1 950 

8 Львівська ТАТА LPT-613 2 500 3 100 

9 Миколаївська А079.52-10 «Пролісок»  – 3 600 

10 Полтавська БАЗ-2215 «Дельфин» – 1 300 

11 Рівненська БАЗ Т16182 «Подорожник»  8 000 2 300 

12 Сумська ISUZU NQR71 2 500 1 800 

13 Харківська ISUZU NPR75 2 500 2 500 

14 Херсонська ГАЗ-3302 1 200 2 200 

15 Хмельницька ГАЗель NEXT 1 200 1 800 

1.4 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву номера 

варіанта для якого необхідно виконати роботу. Під час планового заняття цей 

номер, як правило, відповідає номеру бригади. У випадку коли робота 

виконується студентом самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на 

занятті) викладач назначає номер варіанту із таблиці (Таблиця 1.1) на 

власний розсуд. 

Робота вважається виконаною у випадку були виконані усі необхідні 

виміри. Викладач має право перевірити та попросити студента пояснити 

походження того чи іншого значення. У випадку сумнівів у коректності 

даних робота вважається невиконаною і студент повинен її переробити. 
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Якщо викладач вважає, що робота виконана у повному обсязі він ставить 

відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.5. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом, калькулятором та довідковими даними (видається викладачем). 

1.5 Контрольні питання 

1. Які типи автомобілів існують (не існують)? 

2. Які типи автомобілів відносяться (не відносяться) до 

енергозберігаючих? 

3. Які типи накопичувачів можуть використовуватися у автомобілях 

певного типу (тип автомобіля)? 

4. На якому паливі можуть працювати автомобілі певного типу (тип 

автомобіля)? 

5. Які види автомобільного палива відносяться до традиційних 

(альтернативних)? 

6. Яку відстань проїхав автомобіль, що має витрати палива (значення) 

якщо на поїздку було витрачено певну кількість (значення) пального? 

7. Скільки палива необхідно автомобілю, що має витрати палива 

(значення), для того щоб проїхати певну відстань (значення)? 

8. Скільки палива необхідно автомобілю для того щоб проїхати певну 

відстань (значення), якщо на поїздку довжиною (значення) було витрачено 

певну кількість (значення) пального? 

9.  Скільки коштів потрібно витратити на пальне для автомобіля, що 

працює на паливі вартістю (значення) за певний період часу (значення), якщо 

витрати палива автомобіля дорівнюють (значення) та він проїжджає певну 

відстань (значення) за день? 

1.6 Методика виконання роботи 

1. За назвою моделі автомобіля слід у відкритих джерелах, наприклад 

мережі Інтернет, знайти його технічні характеристики. Знайдені 

характеристики занести у протокол. Для даного автомобіля слід визначити: 

- призначення автомобіля (легковий, вантажний, автобус, тощо); 

- тип кузова (відкритий, з тентом, самоскид, тощо); 

- кількість пасажирів (для автобусів); 

- витрати палива, P1 (як правило вказується кількість літрів на 100 км); 
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- вартість В1. 

2. Після визначення характеристик автомобіля слід визначити середню 

відстань, яку автомобіль проїжджає за рік:  

S = V1/Р1, (1.1) 

та за день: 

S1 = S/Nдн, (1.2) 

де Nдн= 52∙5 = 260 – приблизна кількість робочих днів у році (52 тижня по 5 

робочих днів у тижні). 

3. Після цього у відкритих джерелах слід знайти енергозберігаючий 

автомобіль (електромобіль, гібридний або пневматичний автомобіль) яким 

можна замінити даний автомобіль. Автомобіль повинен мати приблизно той 

самий тип кузову, вантажопідйомність достатню для перевезення 

необхідного вантажу (Таблиця 1.1) та повинен проїжджати на одній заправці 

відстань не менше S1. 

4. Модель та технічні характеристики обраного автомобіля необхідно 

занести у протокол. Обов’язково повинні бути наступні 

характеристики: модель, тип кузова, вантажопідйомність або кількість 

пасажирів, дальність поїздки без дозаправки (заряджання), кількість 

витраченого палива Р2, та вартість В2. 

5. Після цього визначаємо кількість пального, необхідного для 

перевезення вантажу з використанням нового автомобіля: 

V2 = SР2. (1.3) 

5. Визначаємо річну економію коштів: 

Е = V1Т1 – V2Т2, (1.4) 

де Т1, Т2 – відповідно вартість пального для першого та другого автомобіля, 

які необхідно взяти із лабораторно-практичного завдання 1.1. 

6. Визначаємо приблизний термін окупності: 

N = (В2 – В1)/Е. (1.5) 

1.7 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Результати дослідження та розрахунки 

3. Висновки. 

4. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

5. Додаткові матеріали, що можуть стати у пригоді під час захисту 

роботи (за вибором студента). 
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1.8 Приклад тестового білету 

1. Які типи автомобілів існують? 

а) Дизельні  б) Гібридні  в) Пелетні 

г) Електронні д) Напівпровідникові е) Не існує жодного із вказаних 

Правильна відповідь: а, б 

 

2. Які типи накопичувачів енергії можуть використовуватися в гібридних автомобілях у 

якості основного джерела енергії для руху? 

а) Маховики б) Акумулятори в) Газові балони 

г) Трансформатори д) Конденсатори е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: б, д 

 

3. Яку відстань проїхав електромобіль, що має витрати 50 кВт∙год на 100 км якщо на 

поїздку було витрачено 10 кВт∙год електричної енергії? 

а) 20 км б) 500 000 км  в) 50 км 

г) 5 км д) 10 км е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а 

Пояснення: Витрати електроенергії на 1 км: В = 50/100 = 0,5 кВт∙год/км. 

Пройдена відстань: S = W/B = 10/0,5 = 20 км  

 

УВАГА! Відповіді до задач 4, 5 без наведення рішення не зараховуються! 

 

4. Скільки коштів необхідно витратити на пальне для автомобіля, що працює на паливі 

вартістю 30 Грн/л, якщо витрати палива автомобіля дорівнюють 12 л на 100 км, та він проїжджає 

120 км за день на протязі місяця? 

Правильна відповідь: 12,7…13,2 тис. Грн. 

 

Пояснення:  

Витрати палива на 1 км: В1 = 12/100 = 0,12 л/км. 

Загальний шлях автомобіля: S = Sза деньNднів = 120∙30 = 3600 км. 

Витрати палива на пройдену відстань: Вп = В1S=0,12∙3600 = 432 л. 

Витрати коштів на паливо: Вк = ВпЦіна = 432∙30 = 12,96 тис. Грн. 

 

5. Автомобільний парк складається із 25 автомобілів із витратами палива 8 л на 100 км. 

Скільки коштів за місяць можна заощадити якщо замінити їх на електромобілі із акумуляторною 

батареєю ємністю 60 кВт∙год та запасом руху 80 км, якщо вартість бензину дорівнює 30 Грн/л, а 

електроенергії – 2,5 Грн/кВт∙год, якщо кожен автомобіль проїжджає за день 45 км? 

Правильна відповідь: 17,4…18,1 тис. Грн. 

 

Пояснення:  

Загальний шлях автомобілів S = Sза деньNднів = 45∙30 = 1350 км 

Витрати палива бензинового автомобіля В1 = SВитр1 = 1350(8/100) = 108 л. 

Витрати палива електромобіля В2 = SВитр2 = 1350(60/80) = 1013 кВт∙год. 

Витрати грошей на бензиновий автомобіль Вк1 = В1Ціна1 = 108∙30 = 3,24 тис. Грн. 

Витрати грошей на електромобіль Вк2 = В2Ціна2 = 1031∙2,5 = 2,53 тис. Грн. 

Загальна економія грошей Е = (Вк1 – Вк2)Nавто = (3,24 – 2,53)25 = 17,75 тис. Грн. 

 

Відповіді студента 

1 – г    0 балів (надана неправильна відповідь – г) 

2 – б    10 балів (надана неповна відповідь) 

3 – а   20 балів (надана правильна відповідь) 

4 – 12 960  0 балів (не вказана одиниця виміру) 

5 – 17 628 Грн 20 балів (допускається відхилення ±2%) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 


