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ПОД- СЕКЦИЯ 16. Электротехника.
Розводюк М.П.

доцент, кандидат технічних наук
Мартиненко А.В.

магістрант
Вінницький національний технічний університет

МАКЕТ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ДИСТАНЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ

Ключові слова / Keywords: електромобіль / electric car, дистанційне керуван-
ня / remote control, смартфон / smartphone, плата управляння / management board, 
мівкроконтролер / microcontroller.

Вступ. Сучасний світ вимагає більш економічного використання природних 
ресурсів і прагне до зменшення викидів в атмосферу, що реалізується шляхом збіль-
шення випуску екологічних товарів, в тому числі й автомобілів, а точніше – електро-
мобілів. З врахуванням сучасного розвитку ІТ-технологій, цікавим є дослідження в 
напрямку дистанційного управління таким транспортом.

Особливо поставлене питання є актуальним для навчальних цілей при під-
готовці, наприклад, електромеханіків.

Мета дослідження. Метою роботи є розробка макету електромобіля та сис-
теми його дистанційного управління.

Матеріал і результати дослідження. Для реалізації поставленої мети, необ-
хідно розв’язати дві задачі: розробити сам електромобіль, використовуючи недорогу 
технологію, та систему управління дистанційного типу. Для розв’язання першої за-
дачі потрібно розробити механічну та електричну частини електромобіля.

Механічна частина буде відтворювати шасі справжнього автомобіля. 
За основу взято текстоліт – матеріал, який з урахуванням його характеристик є 
оптимальним: легкий за масою, міцний, легкий в обробці та довговічний. Дана 
модель оснащена двома м’якими бамперами для зменшення сили пошкоджень 
при ударах.

Рис. 1. Зовнішній вигляд механічної частина електромобіля
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Передня підвіска складається з важелів, амортизаторів, тяг та коліс. Масляні 
амортизатори жорстко закріплені до верхньої балки підвіски. Тяги виконані з ме-
талевого дроту, матеріалом для важелів служить пластмаса. Верхня балка виконана 
також з пластмаси. Диски коліс пластмасові діаметром 35 мм. Шини резинові з про-
тектором, ширина профілю яких складає 20 мм.

Задня підвіска жорстко закріплена і має амортизуючі властивості на згинан-
ня. В задній частині присутні елементи кочення (підшипники кочення) для зменшен-
ня зносу корпусу. Їх внутрішній діаметр складає 5 мм, а зовнішній – 10 мм. Підшип-
ники закріплені в дюралюмінієвих корпусах розмірами 20х20 мм.

Так як дана модель електромобіля задньопривідна, то обертовий момент пе-
редається на задні колеса за допомогою шестерні від електродвигуна на редуктор, що 

Рис. 3. Вигляд реалізованої електричної частини електромобіля

Рис. 2. Блок-схема електричної частини електромобіля
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складається з металевого корпусу в якому розміщені дві циліндричні зубчасті пере-
дачі. Далі обертовий момент з редуктора передається на вал, на якому закріплені ко-
леса. Гальмування відбувається проти вмиканням і зменшенням швидкості до повної 
зупинки.

Зовнішній вигляд механічної частина електромобіля приведений на рис. 1.
За основу електричної частини взято: колекторний двигун [1, 2] 390-

20185 12 В, драйвер двигуна L298H [3], плату управління Arduino [4], обмежуючий 
стабілізуючий елемент LD1085V3,3, Bluetooth модуль HC-06 [5], акумуляторну бата-
рею Li-po 3,7V 6000mA х3, серводвигун Microservo 9G.

Блок-схема електричної частини електромобіля приведена на рис. 2.
Керування електромобілем здійснюється за допомогою смартфону: сигнал 

керування передається по Bluetooth, а далі обробляється мікроконтролером і вико-
нується програма, яка в свою чергу передає команду на серводвигун і паралельно на 
драйвер двигуна, а звідти – на двигун.

Для написання програми на плати управління Arduino можна скористатися 
програмою Arduino 1.0.5. В результаті була написана програма, фрагмент коду якої 
має вигляд:

void loop() {
if (Serial.available() > 0) {  // якщоприйшли UART данні
incomingByte = Serial.read();  // зчитуємобайт
if(incomingByte == cmdL) {   // якщоприйшлиданнідлямотора L
command = cmdL;    // поточнакоманда
memset(L_Data,0,sizeof(L_Data)); // очисткамасиву
L_index = 0; // зкидання индекса массива
}

Рис. 4. Вікно програми для дистанційного управління електромобілем
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Для відправлення сигналів керування використовується смартфон на опера-

ційній системі Android. Також можливим є використання і на ІОС. Програма написа-
на на Java. Вікно програми для дистанційного управління електромобілем приведене 
на рис. 4.

Опис роботи програми. Вибирається режим керування, наприклад, керу-
вання здійснюється за допомогою повзунка, який відповідає за швидкість руху елек-
тромобіля, та акселерометра, який відповідає за кут повороту передніх коліс. Далі 
здійснюється перевірка наявності зв’язку телефону з Bluetooth модулем електромобі-
ля. Якщо є зв’язок, то програма виконується, якщо ні – потрібно усунути проблему.

Вибирається показник напрямку руху електромобіля, тобто рух вперед чи 
назад, а також чи натиснутий на екрані повзунок, який відповідає за рух електромо-
біля. Якщо натиснутий, то відбувається прямолінійний рух вперед / назад, а якщо ні, 
то електромобіль не зрушить з місця.

На наступному кроці здійснюється перевірка зміни положення кута нахилу 
телефону в горизонтальній площині ( за допомогою акселерометра). Відповідно до 
нахилу в той чи інший бік, буде змінюватись кут повороту передніх коліс.

Висновки. Розроблено механічну та електричну частини електромобіля та 
систему управління, що дозволяє керувати ним на відстані за допомогою звичайного 
смартфону на базі Android.
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