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ВЪВЕДЕНИЕ
Търсенето на решения на енергийната криза от миналият век и замърсяването на въздуха
от автомобилния транспорт се превърна в основен приоритет на автомобилните
производители и поднови интересът към производство на електромобили [2, 5, 6, 8].
През последното десетилетие се наблюдава фундаментална промяна в начина, по който
правителствата на държавите, подписали Рамковата конвенция на ООН по изменение на
климата, обръщат внимание на въпросите свързващи енергетиката и околна среда [1]. В
следствие на взетите мерки автомобилната индустрия претърпява драстични промени заради
повишените изисквания към генерираните от транспорта парникови газове и намаляване на
залежите от петрол.
Все повече производители на автомобили започват серийно производство на хибридни
автомобили, които се явяват естествен преход към електромобилите. Наред с това са
отправени огромни предизвикателства към учените и индустрията – необходими са поефективни батерии, които да осигуряват по-добра автономност на хибридните автомобили и
електромобилите, както и по-ефективни електродвигатели.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Електродвигателят е машина, в които чрез взаимодействието на магнитни полета се
преобразува електрическата енергия в кинетична. Процесът в обратна посока се осъществява
от електрогенератори. Тяговите електродвигатели, използвани в хибридните автомобили и
електромобилите, често изпълняват преобразуването на енергията в двете посоки.
Според типа си електродвигателите се делят на асинхронни и синхронни. По вида на
използваната енергия биват постояннотокови и променливотокови електродвигатели, а по
конструктивно изпълнение биват колекторни и безколекторни. По-долу са посочени техните
основни предимства и недостатъци [8].
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Четкови постояннотокови електродвигатели с възбуждане от постоянни магнити
Предимства: голям пусков момент; понася значителни претоварвания; проста
електрическа схема; лесно управление. Недостатъци: наличие на четков апарат; ниска
максимална мощност; ниска специфична мощност; нисък к.п.д.
Трифазни асинхронни двигатели
Предимства: по-малка маса; по-малки габарити; липса на четки и колектори (по-висока
надеждност); по-малка цена; лесна поддръжка. Недостатъци: сложно управление.
Безчеткови постояннотокови електродвигатели
Предимства: по-нисък разход на електроенергия (не е необходима възбуждаща
намотка); сравнително лесно управление; лесно регенериране на електроенергия; малки
размери; малък инерционен момент на ротора. Недостатъци: по-голяма неравномерност на
въртенето; необходимост от принудително охлаждане за големи мощности.
Синхронни електродвигатели с възбуждане от постоянни магнити
Предимства: компактна конструкция; малък инерционен момент на ротора; по-добри
енергетични показатели. Недостатъци: чувствителни са към измененията на натоварването
и температурата;при високи скорости постоянните магнити променят свойствата си (когато
загреят).
Електродвигатели, работещи на реактивен принцип
Предимства: проста и евтина конструкция; по-лесно охлаждане на корпуса; голям
стартов момент; малък инерционен момент на ротора. работи с високи скорости и широк
диапазон на изменение на мощността. Недостатъци: неравномерност на въртящия момент;
по-високо ниво на шума; високи изисквания към крайните връзки и контролера.
възможностите за регенериране на енергия са по-малки.
На фиг. 1. е показана енергонаситеността на различни типове електродвигатели в
зависимост от мощността им. Областите показват препоръчителните възможности за
приложение в електромобили и хибридни автомобили според вида на електродвигателя и
типа на охлаждането [8].

Фиг. 1. Специфична мощност на различните видове електродвигатели
Тяговите електродвигатели на хибридните автомобили и електромобилите работят в
тежки условия. Това налага поставянето на много изисквания към тях, по-важните от които
са: да понасят значителни претоварвания (максималната стойност на въртящия момент да е
до 2–3 пъти по-голяма от номиналната); да изменят въртящия момент и честотата на въртене
в достатъчно широкиграници; широк скоростен диапазон на работа с постоянна мощност; да
развиват еднаква мощност при въртене на ротора и в двете посоки; голяма специфична
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мощност, при малки габарити и тегло; малък инерционен момент на въртящите се части,
което подобрява ускорителните свойства; по възможност цялата маса на електродвигателя да
е окачена, за да несъздава динамични натоварвания; корпусът на двигателя да бъде
достатъчно здрав, да не допуска проникване на прах и влага; изолацията да е с добри
електрически, механични и термични свойства; ниско ниво на шум, лесно обслужване и
ниска цена [3, 4, 8].
За задвижването на хибридни автомобили и електромобили са използвани следните
видове електродвигатели: четкови постояннотокови двигатели с електромагнитно
възбуждане, четкови постояннотокови двигатели с възбуждане от постоянни магнити,
трифанзи променливотокови асинхронни електродвигатели, синхронни електродвигатели с
възбуждане от постоянни магнити и работещи на реактивен принцип електродвигатели [3, 8].
През последното десетилетие основно се използват трифазни променливотокови
асинхронни електродвигатели, електродвигатели с възбуждане от постоянни магнити и
работещи на реактивен принцип електродвигатели [3, 8], но в последните няколко години все
най-често се използват електродвигателите с възбуждане от постоянни магнити.
При съпоставяне областите с к.п.д. над 85% за тези електродвигатели (фиг. 2) се вижда,
че част от зоната на синхронни електродвигатели с възбуждане от постоянни магнити е
разположена под областта с максимален въртящ момент (при ниски скорости на движение),
докато зоните на трифазни и променливотокови работещи на реактивен принцип
електродвигатели са предимно под областта с максимална мощност [3].

Фиг. 2. Съпоставяне разположението на зоните с енергийна ефективност над 85% за
трите типа електродвигатели:
PMSM - синхронни електродвигатели с възбуждане от постоянни магнити; SRM електродвигатели работещи на реактивен принцип; IM - трифазни променливотокови
електродвигатели
Изборът на електродвигателя зависи от потребностите на хибридния автомобил или
електромобил. Основен критерий е пълен обхват и възможно най-висок к.п.д. в желания
скоростен диапазон за движение.
Според [4] различното разположение на постоянните магнити в ротора при
електродвигателите с възбуждане от постоянни магнити (фиг. 3) води до различно
разположение на к.п.д. зоните на електродвигателя.
Фирмата TOYOTA използва в своите системи THS (Toyota Hybrid System) версия I и II
съответно разположения на магнитите I-PMSM и VI-PMSM[7].
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SM-PMSM

SI-PMSM

I-PMSM

VI-PMSM

RI-PMSM

Фиг. 3. Различни разположени на постоянните магнити в ротора на електродвигател с
постоянно възбуждане от електромагнити:
SM-PMSM - с външни повърхностни магнити; SI-PMSM - с вътрешни повърхностни
магнити; I-PMSM - с вътрешни магнити, VI-PMSM - с V-образни вътрешни магнити; RIPMSM - с радиално разположени вътрешни магнити
Чрез компютърна симулация [4] е получил резултат (фиг. 4) за предполагаемите зони на
к.п.д. на електродвигателя при различните разположения на магнитите в ротора.

SM-PMSM

SI-PMSM

I-PMSM

VI-PMSM

RI-PMSM
Фиг. 4. Теоретичноразположение к.п.д. на електродвигатели с различно разположени
магнити в ротора.
От фиг. 4 се вижда, че при различните разположения на постоянните магнити в ротора се
променя зоната с к.п.д. над 85% процента както по форма и размер, така и по разположение
спрямо честотата на въртене и големината на въртящият момент. При някой от
разположенията е ясно изразено преобладаването зоната на к.п.д. над 85% процента под
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областта с максимален въртящ момент, а при други зоната с висок к.п.д. над 85% процента се
разширява и обхваща значително областта с максимална мощност на електродвигателя. В
някой от случаите зоната с к.п.д. над 85% процента обхваща почти целият скоростен
диапазон на електродвигателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Изборът на електродвигателя зависи от потребностите на хибридния автомобил или
електромобил. Основен критерий е пълен обхват и възможно най-висок к.п.д. в желания
скоростен диапазон за движение.
2. Поради големите (съществени) си предимства към момента производителите на
хибридни автомобили и електромобили се насочват основно към синхронни
електродвигатели с възбуждане от постоянни мотори.
3. Различните разположения на постоянните магнити в ротора променят зоната с к.п.д.
над 85% процента както по форма и размер, така и по разположение спрямо честотата на
въртене на електродвигателя.
4. При различните разположелия на магнитите ясно е изразено преобладаване зоната на
к.п.д. над 85% процента под областта с максимален въртящ момент, а при други зоната с
к.п.д. над 85% процента се разширява и обхваща значително областта с максимална мощност
на електродвигателя. В някой от случаите зоната с к.п.д. над 85% процента обхваща почти
целият скоростен диапазон на електродвигателя.
5. Към момента електродвигателите с възбуждане от постоянни магнити представляват
основен интерес, но не бива да се пренебрегват и качествата на асинхронните и реактивните
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