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Подальше впровадження електричного транспорту в значній мірі стримується недостатньою енергетичною 

ємністю існуючих накопичувачів енергії. Однією з можливих замін хімічного акумулятора є маховикові 
накопичувачі енергії, які мають істотні переваги. Такими перевагами є їх потенційно величезна ємність. До 

одного з недоліків маховикових накопичувачів відноситься наявність гіроскопічного моменту, який призводить 

до погіршення керованості транспортним засобом. Автори роботи в своїй розробці маховичного накопичувача 

усунули ряд недоліків, але для використання накопичувача необхідно розробити алгоритм роботи і 
математичну модель. Наведено математичну модель електричних і механічних процесів в авторській 

електромеханічній системі накопичувача енергії. Показано, що струми заряду і розряду накопичувача 

експоненціально змінюються в часі, що слід враховувати при розробці конкретної реалізації драйверів для 

двигунів накопичувача. Розроблено алгоритм роботи запропонованої електромеханічної системи накопичення 

енергії в режимах накопичення і відбору енергії. Відзначено, що при наявності на транспортному засобі 
електромеханічної трансмісії переваги такого накопичувача ще більш зростають. Авторами в подальшому 

передбачено розробку нової електромеханічної трансмісії, яку надалі планується об’єднати з розробленим 

накопичувачем на базі одного транспортного засобу. Напрямки подальших досліджень:  розширення і 
уточнення алгоритму роботи накопичувача, з метою врахування типів зарядного пристрою, джерела енергії, 
наявності акумуляторів на борту автомобіля, залежно від характеристик транспортного засобу, дорожніх умов, 

якостей водія, погодних умов і т.п.  
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Дальнейшее внедрение электрического транспорта в значительной мере сдерживается недостаточной 

энергетической емкостью существующих накопителей энергии. Одной из возможных замен химического 

аккумулятора является маховичный накопитель энергии, который обладает важными преимуществами. Таким 

преимуществом является его потенциально огромная емкость. К одному из недостатков маховичных 

накопителей относится наличие гироскопического момента, который приводит к ухудшению управляемости 

транспортным средством. Авторы работы в своей разработке маховичного накопителя устранили ряд 

недостатков, но для использования накопителя необходимо разработать алгоритм работы и математическую 

модель. Приведена математическая модель электрических и механических процессов в авторской 

электромеханической системе накопителя энергии. Показано, что токи заряда и разряда накопителя 

экспоненциально изменяются во времени, что следует учитывать при разработке конкретной реализации 

драйверов для двигателей накопителя. Разработан алгоритм работы предложенной электромеханической 

системы накопления энергии в режимах накопления и отбора энергии. Отмечено, что при наличии на 
транспортном средстве электромеханической трансмиссии преимущества такого накопителя еще более 

возрастают. Авторами в дальнейшем предусмотрено разработку новой электромеханической трансмиссии, 

которую в дальнейшем планируется объединить с разработанным накопителем на базе одного транспортного 

средства. Направления дальнейших исследований: расширить и уточнить алгоритм работы накопителя, с целью 

учета типов зарядного устройства, источника энергии, наличия аккумуляторов на борту автомобиля, 

зависимости от характеристик транспортного средства, дорожных условий, качеств водителя, погодных 

условий и т.п. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Подальше 

впровадження електричного транспорту значною 

мірою стримується недостатньою енергетичною 

ємністю існуючих накопичувачів енергії. На 

сьогоднішній день, основними накопичувачами є 
електрохімічні акумулятори, які мають високу 

вартість й відносно малий ресурс роботи [1]. Однією 

з можливих замін хімічного акумулятора є 
маховиковий накопичувач енергії, який володіє 
важливою перевагою – потенційно величезна 

ємність. Слід, також, відзначити, що навантаження 

ряду транспортних засобів, наприклад, екскаваторів, 

бульдозерів, міського транспорту та ін., має істотно 

нерівномірний характер [2–4]. Потужність їх 

силової установки визначається піковим 

навантаженням [5–7]. Зрозуміло, що основний час їх 

силова частина працює в основному з 
недовантаженням [8–11], це також легко вирішити 

за допомогою використання маховичного 

накопичувача. До одного з недоліків маховикових 

накопичувачів відноситься наявність гіроскопічного 

моменту, який призводить до погіршення 

керованості транспортним засобом. Один із способів 

нівелювання гіроскопічного моменту полягає в 

застосуванні двох співвісних, коаксіальне 

розміщених, роторів гіроскопічного пристрою з 
однаковими за значенням моментами інерції щодо їх 

осей обертання, з суміщеними центрами мас обох 

роторів в одній точці на єдиній лінії їх осей, з 
обертанням цих роторів в протилежних напрямках і 
при вимушеному обертанні основи гіроскопічного 

пристрою навколо лінії осі, яка не співпадає з 
єдиною лінією осі роторів, створюють рівні за 

абсолютним значенням гіроскопічні сили, 

спрямовані в протилежні сторони. При цьому 

забезпечується можливість приведення згаданих 

гіроскопічних сил від обох роторів в центрі 
приведення, поєднаному з єдиним центром мас цих 

роторів, і виробляють урівноваження протилежно 

спрямованих, рівних за абсолютним значенням 

гіроскопічних сил від обох роторів, які спрямовані 
від центру приведення уздовж єдиної прямої лінії, 
що проходить через суміщений в одній точці центр 

мас обох роторів, опорні підшипники цих роторів і 
єдину центральну точку з’єднання опори роторів з 
основою гіроскопічного пристрою. Масивні обіддя 

обох роторів і суміщені центри їх мас розташовані в 

одній площині, яка перпендикулярна загальної лінії 
їх осей, яка поєднана зі згаданою єдиної прямою 

лінією  [11]. Інший пристрій для накопичення 

енергії в маховику і для його використання на 

транспортному засобі, що розроблений фірмою 

«Ерлікон» [12], містить маховик в кожусі, на валу 

маховика з кожного його боку закріплені електричні 
машини, кожух маховика спирається на сферичну 

опору, а прецесії кожуха протидіють спіральні 
пружини. Ще один спосіб наведено в [13], де 
пропонується розмістити ротори маховикових 

накопичувачів компланарно під кутом в 120 

градусів. При цьому сумарний гіроскопічний 

момент дорівнює нулю. Але кожному з наведених 

способів притаманні недоліки. Для способу, 

наведеного в [11] це кріплення маховиків 

асиметрично, що сприяє асиметрії механічної 
напруги, а, отже, знижує міцність конструкції 
маховика. Для способу, наведеного в [11], таким 

недоліком є лише зміна проявів гіроскопічного 

моменту в часі, але не його усунення. В [13] 

габарити накопичувача великі із-за розосередження 

маховиків. Автори цієї роботи в своїй розробці 
маховичного накопичувача пішли від перерахованих 

вище недоліків, але відкритим залишилися питання 

алгоритму роботи запропонованого накопичувача і 
його математична модель. 

Метою роботи є розробка авторського 

маховичного накопичувача енергії. Завдання 

дослідження полягали в побудові алгоритму роботи 

і математичної моделі роботи двигунів постійного 

струму в запропонованому авторами накопичувачі 
енергії. При їх вирішенні основними методами 

дослідження були методи математичного 

моделювання та аналізу, зокрема, за допомогою 

програм Wolfram Mathematica. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Система накопичення кінетичної енергії та її 

робота 

Оригінальна електромеханічна система 

накопичення кінетичної енергії, запропонована 

авторами в [14, 15], складається з маховикових 

накопичувачів кінетичної енергії, двох мотор-

генераторів, пов’язаних з маховиками, системи 

управління накопичувачем. 

Фізичні аспекти роботи системи накопичення  

Пропонований авторами накопичувач містить 

співвісно розміщені два маховика різних діаметрів із 
суміщенням їх центрів мас, так, що один 

знаходиться всередині іншого (рис. 1). Внутрішній 

маховик 1 розташований всередині другого 

маховика 2, корпус 3 якого герметично закритий, а 
внутрішній об’єм 4 якого вакуумований. 

Внутрішній маховик закріплений на підшипниках 5. 

На внутрішній частині маховика 1 закріплені 
постійні магніти 6, які разом з котушками на якорі 7 

утворюють мотор-генератор. З котушок якоря 7 

електричні дроти відводяться всередині 
порожнистої осі 8, яка жорстко кріпиться до остова 
транспортного засобу 9. Більший маховик 2 

розташований на підшипниках 10 на остові 9 і має 
окремий мотор-генератор 11. 

Внутрішній маховик повинен мати більшу 

частоту обертання, ніж зовнішній маховик, і 
обертається в вакуумі, має мінімальні втрати на 

в’язке тертя. При відборі енергії спочатку, в межах 

допустимого, який визначається максимально 

допустимим сумарним гіроскопічним моментом, 

зменшують обороти зовнішнього маховика, а потім 

внутрішнього, оптимізуючи тим самим втрати на 

в’язке тертя. У порівнянні з аналогічними 

рішеннями очевидні такі переваги. По-перше, 
зменшуються габарити, в порівнянні з 
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накопичувачем з трьома осями [13]. По-друге, 
поліпшуються властивості міцності конструкції, в 

порівнянні з рішенням, наведеними в [11]. По-третє, 
достатня компенсація гіроскопічного моменту 

відбувається постійно, на відміну від рішення, 

наведеного в [12]. 

 

 
Рисунок 1 – Перетин конструкції накопичувача 

 

Фізична модель накопичувача виглядає 
наступним чином. Відомо, що при зміні напрямку 

осі обертання маховика на маховик впливає 
гіроскопічній (прецесійний) момент [16]: 

singM J= Ωω Θ ,                            (1) 

де ω – вектор кутової швидкості обертання 

маховика щодо осі його валу; Ω – вектор кутової 
швидкості повороту осі маховика; J – вектор 

моменту інерції маховика; ϴ – кут між віссю 

маховика і вектором кутової швидкості повороту осі 
маховика Ω. Сумарний момент М двох маховиків:  

1 2 .g gM M M= +                            (2) 

Гіроскопічні моменти кожного з маховиків рівні 
(Ω однаковий для обох маховиків) 

1 1 1singM J= Ωω Θ                          (3) 

та 

2 2 2sin .gM J= Ωω Θ                        (4) 

З урахуванням (2)–(4) і вимогою рівності М нулю 

маємо: 

1 1 2 2sin sin 0J JΩω Θ + Ωω Θ =        (5) 

або  

1 1 2 2sin sin 0.J Jω Θ + ω Θ =               (6) 

З урахуванням того, що для розглянутих 

маховиків ϴ1 = 90
0
, а ϴ2 = 270

0
, то умовою рівності 

гіроскопичного моменту нулю, згідно (6), буде: 

1 2 0.J Jω − ω =                         (7) 

Умову (7) можна виконувати за допомогою 

електронного контролера частоти обертів маховиків. 

З іншого боку, очевидно, точне виконування 

рівності (7) немає необхідності. Потрібно лише 

підтримувати сумарний гіроскопічний момент 
досить малим, щоб це не позначалося на безпечному 

управлінні транспортним засобом:   

1 2J J hω − ω < , 

де h – максимально допустимий гіроскопічний 

момент. Очевидно, h залежить від швидкості руху 

транспортного засобу, стану дороги і т.і. 
З останньої формули і (7) випливає, що 

гіроскопічний момент накопичувача можна 
мінімізувати як за рахунок одночасної зміни 

моментів обертання маховиків, так і почергового, з 
відстеженням їх різниці. 

Модель електромеханічних процесів 

накопичувача 

Як мотор-генератор накопичувача розглянемо 

машину постійного струму. Подача на обмотку 

якоря одного з моторів постійної напруги U 

виробляє механічний та електричний процеси [17]: 

2

2
2 ;

2

2 ,
2

d d D
J k B lw i

dtdt

D d
B lw i Ri U

dt

 ϕ ϕ
+ =




ϕ + =


                (8) 

де J – сумарний момент інерції; k – коефіцієнт тертя; 

B – магнітна індукція; 2l – активна довжина 

провідника; w – кількість витків; D – ефективний 

діаметр ротора; R – електричний опір. Введемо 

параметричний коефіцієнт 

2 .B lwD Y=                           (9) 

Цікавим є з’ясувати поведінки зарядного і 
розрядного струмів. Для цього нехай початкові 
умови будуть такими: 

( )

( )

0

0

0 ;

0 .
d

dt

ϕ = ϕ

ϕ
= ω

                       (10) 

З рівняння електричної рівноваги маємо: 

2

2

;

.

d R U
i

dt Y Y

d R di

Y dtdt

ϕ
= − +

ϕ
= −

                       (11) 

Підставляючи (11) в перше рівняння системи (8) 

отримаємо: 

;
JR di kR kU

i Yi
Y dt Y Y

− − + =  

2di Y k k U
i

dt JR J J R

 
+ + =  
 

 . 

Приймемо: 
2

;
Y k

A
JR J

+ =  

.
k U

B
J R

=  

Тоді 

.
di

Ai B
dt

+ =                              (12) 

Спільним рішенням є: 

1 1
Ati C e−=  , 
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а приватним: 

2 2 .t C=  

Підстановка рішення в (12) дає: 

20 ;AC B+ =  

2 .
B

C
A

=  

Тоді шуканий струм дорівнює: 

1 2 1 .
At B

i i i C e
A

−
= + = +            (13) 

З огляду на (10) і (11) маємо: 

( ) 00 .
YU

i
R R

ω
= −  

З урахуванням (13): 

0
1 ;

YU B
C

R R A

ω
= − −  

0 ;
AtYU B B

i e
R R A A

−ω 
= − − + 
 

 

0

2 2

0

/ /

,

At

At

k k

U Y U U
i e

R Y k R Y k R

U E U U
e

R R R R R

−

−

− ω 
= − + = 

+ + 

 −
= − + 

+ + 

   (14) 

де  0 0E Y= ω . 

( )( )

2

2 2 2

1 1 1

//

1 1

/ / /

1 1 1 1
.

j k j e m

J kRJ Y

RJ Y J Y J k

RC R C

= + =
τ

+ =

= + = +
τ τ

       (15) 

Коли   0k = ,   kR = ∞  

/0 ;
tU E

i e
R

− τ−
=                (16) 

2
.j

RJ
RC

Y
τ = =                     (17) 

Очевидно, для двох ідентичних моторів, які 
використовуються в накопичувачі, загальний струм 

буде дорівнювати: 

/0 .
tU E

i e
R

− τ−
=                 (18) 

Запасена накопичувачем енергія W дорівнює: 
2 2
1 2 .

2 2

J J
W

ω ω
= +                       (19) 

 

На рис. 2 показані струми заряду і розряду при 

замкнутій якірній обмотці. 
На рис. 3 представлено співвідношення умовних 

моментів маховиків накопичувача в режимах 

накопичення і віддачі енергії.  
 

 
Рисунок 2 – Залежність струму від часу при заряді 

(крапка – пунктир) і розряді (суцільна) 
накопичувача 

 

 
Рисунок 3 – Взаємна поведінка залежності 

моментів обертання двох маховиків накопичувача 

 

Як видно з рис. 2, струм в початковий період 

мотор-генератора часу накопичення і віддачі енергії 
маховиком максимальний з експоненціальним 

падінням, що є важливим фактом для правильного 

конструювання схеми і параметрів керуючого 

мотор-генератором електронного пристрою. Крім 

того, динаміку величини струму необхідно 

враховувати для адекватного розрахунку 

електропроводки транспортного засобу з 
накопичувачем. З рівняння (19) випливає, що відбір 

енергії може здійснюватися як від кожного 

маховика окремо, так і від обох одночасно, що дає 
більш широкий діапазон відібраної потужності або 

пікового значення потужності набору енергії. 
Алгоритм роботи системи накопичення 

Алгоритм роботи накопичувача приведений на 

рис. 4, де нумерація пунктів відповідає нумерації 
кроку алгоритму: 

1)  включення накопичувача; 

2)  у керуючий блок вводяться значення: h, 

допустимої енергії, накопиченої накопичувачем Еmin, 

нижче якої транспортний засіб використовувати не 

допускається, значення енергії Еmax, нижче якої 
накопичувач необхідно поповнити енергією, але 

використання транспортного засобу можливо; 

3)  визначається співвідношення фактично 

запасеної в накопичувачі енергії Еа та Еmin, якщо 

збереженої енергії недостатньо для початку руху 

автомобіля, то здійснюється перехід до п. 5 – 

включення можливості заряду накопичувача (в тому 

випадку, якщо є підключення до зовнішнього 

джерела енергії) і до п. 6 – забороні руху 

автомобіля, в іншому випадку, здійснюється перехід 

до п. 4; 
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Рисунок 4 – Алгоритм роботи системи накопичення 

 

4)  порівнюється енергія, запасена в 

накопичувачі з енергією Еmin, нижче якої 
транспортний засіб може рухатися, але бажано 

підзарядити накопичувач. Якщо вона нижче, то 

накопичувач переходить до виконання пп. 5, 14. В 

іншому випадку здійснюється перехід до п. 11. У 

керуючий блок вводиться значення h; 

5)  включення зарядного струму на двигуни. 

Перехід до п. 7; 

6)  заборона включення автомобіля і перехід до 

п. 15; 

7)  перевірка співвідношення моментів обертання 

маховиків для виконання умови. І якщо момент 
першого маховика менше, ніж момент другого плюс 

допустима величина розбіжності, то здійснюється 

перехід до п. 10, тобто розкручується перший 

маховик. В іншому випадку здійснюється перехід до 

п. 8, тобто розкручується другий маховик; 

8)  подача струму живлення на мотор другого 

маховика; 
9)  перевірка співвідношення моментів обертання 

маховиків накопичувача. Якщо момент другого 

накопичувача менше ніж першого плюс допустима 

величина розбіжності, то відбувається перехід до 

п. 8, в іншому випадку – до п. 10; 

11)  при відборі енергії від маховиків 

відбувається перевірка співвідношення моментів 

обертання, і якщо момент обертання першого 

маховика більше ніж другого, то відбувається 

перехід до п. 14, тобто енергія відбирається від 

маховика з більшим моментом, а саме, від першого 

маховика. В іншому випадку відбувається перехід 

до п. 12 та відбір енергії йде від другого маховика; 

12)  включення відбору енергії від другого 

маховика і перехід до п. 13; 

13)  перевірка співвідношення моментів 

маховиків накопичувача. Якщо момент обертання 

другого накопичувача більше ніж першого, то 

відбувається перехід до п. 12, тобто відбір енергії 
буде і далі здійснюватися від другого маховика. В 

іншому випадку відбувається перехід до п. 14, тобто 

відбору енергії від першого маховика; 
14)  включення відбору енергії від першого 

маховика і перехід до п. 11; 

15)  вимкнення накопичувача (кінець роботи 

накопичувача). 
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Слід зазначити, що з будь-якого кроку алгоритму 

можна здійснить перехід до п. 15, тобто вимкнути 

всі системи накопичувача, але ці переходи не 

показані, щоб не захаращувати рисунок. 

У наведеному алгоритмі не враховано 

можливість одночасної віддачі або одночасного 

накопичення енергії обома маховиками, але таке 

розширення алгоритму (та й зміна наведеного), як 

бачиться авторам, буде залежати від конкретної 
реалізації системи управління (насиченість 

датчиками, дискретне або аналогове втілення в 

конкретній схемі і т.і.). Тобто, наведений алгоритм 

слід розуміти, як крок до якіснішого розуміння 

роботи накопичувача. 
ВИСНОВКИ. Використання запропонованого 

авторами накопичувача енергії підвищує 
ефективність використання його в транспортних 

засобах як за рахунок мінімізації гіроскопічного 

ефекту, що покращує його керованість, так і за 
рахунок можливості паралельної роботи мотор-

генераторів, що розширює межі потужності віддачі 
та накопичення енергії. А з урахуванням наявності 
на транспортному засобі електромеханічної 
трансмісії переваги такого накопичувача ще більш 

зростають, що спонукало авторів цієї роботи до 

розробки нової електромеханічної трансмісії  
[18, 19], яку надалі планується об’єднати з 
розробленим накопичувачем на базі одного 

транспортного засобу. В напрямку подальшого 

підвищення ефективності використання 

пропонованого накопичувача, так само як, втім, і 
інших їх типів, планується також використання 

розробленої авторами електромеханічної системи 

передачі електроенергії на борт автомобіля [20, 21]. 

Надалі також планується розширити і уточнити 

алгоритм роботи накопичувача з метою врахування 

типів зарядного пристрою, джерела енергії, 
наявності акумуляторів на борту автомобіля, 

визначення величини h, в залежності від 

характеристик транспортного засобу, дорожніх 

умов, якостей водія, погодних умов тощо. 
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MODEL AND ALGORITHM OF OPERATION OF THE ORIGINAL ELECTROMECHANICAL 

SYSTEM FOR ACCUMULATING KINETIC ENERGY FOR ELECTRIC CAR 

M. Matkovsky 

Odessa Polytechnic State University  

vul. Prospekt Shevchenko, 1, Odesa, 65058, Ukraine. E-mail: matkovskiimaxim@gmail.com 

K. Semenov 

Odessa National University of I. І. Mechnikov 

vul. Dvoryanska, 2, Odesa, 65058, Ukraine. E-mail: semenovki@onu.edu.ua 

Purpose. The further introduction of electric transport is largely constrained by the insufficient energy capacity of 

existing energy storage devices. One of the possible replacements for the chemical accumulator is the flywheel energy 

storage, which has important advantages. This advantage is its potentially huge storage capacity. One of the 

disadvantages of flywheel drives is the presence of a gyroscopic moment, which leads to a deterioration in vehicle 

handling. Methodology. The authors of the work in their development of the flywheel drive have eliminated a number 

of shortcomings, but to use the drive, it is necessary to develop an operation algorithm and a mathematical model. A 

mathematical model of electrical and mechanical processes in the author’s electromechanical energy storage system is 

presented. It is shown that the charging and discharging currents of a storage device change exponentially with time, 

which should be taken into account when developing a specific implementation of drivers for storage motors. The 

algorithm of operation of the proposed electromechanical energy storage system in the modes of energy storage and 

energy withdrawal has been developed. Results. The verbal and graphical form of the algorithm is presented. It is noted 

that in the presence of an electromechanical transmission on a vehicle, the advantages of such a drive increase even 

more, which prompted the authors of this work to develop a new electromechanical transmission, which the authors 

plan to combine in the future with the developed drive based on one vehicle. Originality. In the direction of further 

increasing the efficiency of using the proposed storage device, as well as, incidentally, of their other types, it is also 

planned to use the electromechanical system for transmitting electricity to the vehicle, developed by the authors. 

Practical value. In the future, it is also planned to expand and clarify the algorithm of the drive, in order to take into 

account the types of charger, energy source, the presence of batteries on board the car, depending on the characteristics 

of the vehicle, road conditions, driver qualities, weather conditions, etc. (at the limit, go to an intelligent control 

system). It is planned to create a more detailed model of the drive. Figures 4, references 21. 

Key words: energy storage, flywheel, control system, algorithm, electric vehicle. 

 

REFERENCES 

1. Voitenko, V. A., Semenov, K. I., & 

Matkovsky, M. V. (2019). Energy storage systems in 

electric transport. Electrical and computer systems, 30 

(106), 63–74. [in Russian] 

2. Zhou, Z., Miaohua, H., Yachao, Z., & Cheng, F. 

(2018). Vehicle Stability Control through Optimized 

Coordination of Active Rear Steering and Differential 

Driving. SAE International Journal of Passenger Cars 

– Mechanical Systems, 11, 3, 239–248. 

DOI: 10.4271/06-11-03-0020. 

3. Keller, A. (2015). Comparative Analysis of 

Methods of Power Distribution in Mechanical 

Transmissions and Evaluation of their Effectiveness. 

SAE Technical Paper, 01–1097, DOI: 10.4271/2015-01-

1097. 

4. Keller, A. (2015). Rational Criteria for Power 

Distribution in All-wheel-drive Trucks. SAE Technical 

Paper, 01–2786. DOI: 10.4271/2015-01-2786.  

5. Khan, M.I. et al. (2016). Research progress in the 

development of natural gas as fuel for road vehicles 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66,  

 

702–741. DOI: 10.1016/j.rser.2016.08.041. 

6. Karavalakis, G., et al. (2014). Assessing the 

impacts of ethanol and isobutanol on gaseous and 

particulate emissions from flexible fuel vehicles. 

Environmental Science and Technology, 48 (23), 

14016–14024. DOI: 10.1021/es5034316. 

7. Ranjan, R. (2015). Emission Characteristic of 

Hydrogen and Gasoline Blend in Spark-Ignited Engine. 

International Journal of Ambient Energy, 38, 1, 14–18. 

DOI: 10.1080/01430750.2015.1023840. 

8. Chatterjee, A. (2014). Combustion Performance 

and Emission Characteristics of Hydrogen as an Internal 

Combustion Engine Fuel. Journal of Aeronautical and 

Automotive Engineering (JAAE), 1, 1, 1–6. 

9. Sharma, S.K. et al. (2015). Hydrogen-Fueled 

Internal Combustion Engine: A Review of Technical 

Feasibility. International Journal of Performability 

Engineering, 11, 5, 491–501. 

10. Fischer, R. et al. (2015). The Automotive 

Transmission Book. Springer International Publishing 

Switzerland, 355 р. DOI: 10.1007/978-3-319-05263-2. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2021 (55) 

48 

11. Sposob uravnoveshivaniya giroskopicheskikh sil 

i giroskopicheskoe ustroystvo dlya ego 

osushchestvleniya [A method for balancing gyroscopic 

forces and a gyroscopic device for its implementation]. 

Patent RU, no. 2398188. Bul. 15. [in Russian] 

12. Improvements in energy storage systems 

particularly for vehicle propulsion. Patent GB, 

no. 1139936. Bul. 21.  

13. Makhovichnyy akkumulyator transportnogo 

sredstva [Flywheel battery of a vehicle].  Patent RU, 

no. 2578951. Bul. 15. [in Russian] 

14. Matkovsky, M. V., Semenov, K. I., & 

Voitenko, V. A. (2020). A flywheel energy storage 

device for an electric vehicle without a gyroscopic 

moment. Strategic direct development of science: 

factors in flux and interaction, 2, 19–21. [in Ukrainian] 

15. Sposіb vrіvnovazhennya gіroskopіchnikh sil 

makhovichnogo nakopichuvacha [The way of 

temporarily increasing the gyroscopic forces of the 

flywheel accumulator Application for wines]. Patent 

UA, no. 202103105. Bul. 43. [in Ukrainian] 

16. Aleshkevich, V. A., Dedenko, L. G., & 

Karavaev, V. A. (1997). Rigid Body Mechanics. 

Lectures, Publishing House of the Physics Faculty of 

Moscow State University, 146. [in Russian] 

17. Popov, I. P. (2019). Differential equations of two 

mechanical resonances. Applied Physics and Mathematics, 

2, 37–40. DOI: 10.25791/pfim.02.2019.599. [in Russian] 

18. Semenov, K. I., & Matkovsky, M. V. (2020). 

Stepped-chatting transmission - constant mesh variator 

for a car. Buildings and research of applied and 

fundamental sciences XXI capital: materials of the 

international conference, 1, 101–103. 

DOI: 10.36074/07.08.2020.v1. [in Russian] 

19. Shesterіnchasta transmіsіya [Gears of 

transmіsіya]. Patent UA, no. 202103106. Bul. 43. 

[in Ukrainian] 

20. Matkovsky, M. V. (2020). Wireless multi-

position charger. Development of science and science in 

the minds of digital transformation: materials of the 

international student science conference, 2, 55–57. 

[in Russian] 

21. Bezprovіdniy bagatopozitsіyniy zaryadniy 

pristrіy [Wireless multi-position charger]. Patent UA, 

no. 202103107. Bul. 43. [in Ukrainian] 

 

 

Стаття надійшла 04.08.2021 

 

 

 

 


