
Найменування напрямку 
Розробка методології конвертації силової установки легкового автомобіля з двигуном 
внутрішнього згоряння на гібридний силовий привід 
Вид проекту 
Стартап в рамках проекту CIG R&D Lab від Chernovetskyi Investment Group (CIG) 

Керівник 
Завідувач кафедри Осетров Олександр Олександрович 

Виконавці 
Аспірант гр. А-2121 Міщенко Микита Тимофійович 
Науковий співробітник Чучуменко Богдан Сергійович  
Студент гр. Е-418б Мирошник Олександр Олександрович 

Співорганізатори 
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем 

Короткий опис 
Проект передбачає виконання аналізу ринку і побудову робочих гіпотез, обгрунтуванння вибору схем 
для переобладнання автомобіля на гібридний привід,  проведення детального аналізу конструкції 
силового приводу базового автомобіля і напрацювання компоновочних рішень щодо його 
гібридизації, обґрунтування параметрів і конструкції елементів гібридного силового приводу. В 
рамках обмеженого фінансування планується обґрунтування параметрів і конструкції 
експериментального стенду з макетним зразком силового гібридного приводу. У випадку перемоги 
на фінальному етапі конкурсу і отримання достатнього фінансування напрацювання будуть  
реалізовані на базовому автомобілі з метою подальшої комерційної реалізації проекту. 

Стан виконання 
виконання аналізу ринку і побудову робочих гіпотез, обгрунтуванння вибору схем для 
переобладнання автомобіля на гібридний привід 

Термін виконання 
Червень 2021 р. 
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Найменування напрямку 

Інноваційна технологія керування відключенням циліндрів автомобільного двигуна 
Вид проекту 
Стартап в рамках проекту CIG R&D Lab від Chernovetskyi Investment Group (CIG), 
ініціативна тема 

Керівник 
Завідувач кафедри Осетров Олександр Олександрович 

Виконавці 
Доценти Кравченко Сергій Сергійович, Білик Сергій Юрійович 
Науковий співробітник Чучуменко Богдан Сергійович  
Студент гр. Е-419т Суботін Артем Андрійович 

Співорганізатори 
немає 

Короткий опис 
В проекті поставлена мета розробки інноваційної технології керування відключенням циліндрів 
автомобільного двигуна на базі обґрунтованого методологічного підходу із застосуванням критеріїв 
оптимальності та комплексу обмежень.  Для вирішення цієї задачі необхідно проведення 
експериментального дослідження з отриманням показників двигуна внутрішнього згоряння на 
моторному стенді. За результатами експериментальних досліджень уточнюється математична 
модель робочого процесу і утворення токсинів в циліндрі двигуна, що є ключовим інструментом 
представленої методології. Додатково використовуються математичні моделі динаміки кривошипно-
шатунного механізму і крутильних коливань системи колінчастого вала. За результатами 
розрахунково-експериментального дослідження  буде запропоновано алгоритми керування 
відключення циліндрів двигуна для досягнення  високих паливно-екологічних показників  

Стан виконання 
Підготовка експериментального стенду, розробка і уточнення математичних моделей, аналіз ринку. 

Термін виконання 
Червень 2021 р. 
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