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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ГІБРИДНИХ АВТОМОБІЛЯХ TOYOTA PRIUS 

 

Перехід на екологічно чисті джерела енергії є актуальною задачею. 

Одним з варіантів є застосування гібридних автомобілів. На кафедрі 

продовжує розвиватись напрямок пов’язаний зі збором та 

систематизацією інформації стосовно впровадження на транспорті нових 

технологій [1 - 10]. 

Метою роботи є продовження систематизації інформації, що 

стосується розвитку гібридних автомобілів. Ця публікація присвячена 

стислому огляду автомобілів Toyota Prius.  

Гібридний автомобіль — автомобіль, який використовує для 

привода ведучих коліс 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. 

Слід відрізняти від гібридів транспортні засоби з 

електромеханічною трансмісією, такі як теплотяги, деякі кар'єрні 

самоскиди (крім останніх розробок, де застосований послідовний 

гібридний привід), трактори типу ДЕТ-250 і танки [13].  

Спочатку ідея «електричної коробки передач», тобто заміни 

механічної коробки передач електричними проводами, була втілена на 

залізничному транспорті та в великовантажних кар'єрних самоскидах. 

Застосування цієї схеми зумовлено високою складністю створення 

механічної передачі значного, і при цьому змінюваного, крутного 

моменту на колеса транспортного засобу. Двигуни внутрішнього 

згоряння (далі - ДВЗ) володіють певною навантажувальною 

характеристикою (залежністю потужності, яка віддається від частоти 

обертання валу), яка має оптимальні показники тільки у вузькому 

інтервалі, який, як правило, зміщений в сторону високих обертів. 

Частково цей недолік компенсують, застосовуючи механічні коробки 

передач, які, однак, погіршують загальний ККД системи шляхом власних 

втрат. Додатковою складністю є неможливість зміни напрямку обертання 

валу ДВЗ для забезпечення заднього ходу машини. 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 
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виключити з трансмісії механізм зчеплення — а в деяких випадках і 

повністю від неї позбутися, розмістивши електродвигуни безпосередньо 

в колесах (мотор-колесо). 

При застосуванні електротрансмісії двигун, що працює на 

звичайному паливі, обертає електрогенератор; виробляється струм через 

систему управління, що передається на електродвигуни, які й надають 

руху транспортному засобу. У цьому випадку доречним є 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 «чистого» електромобіля, ємність і, відповідно, вагу. 

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 [13]. 

Першим автомобілем з гібридним приводом вважається Lohner-

Porsche, розроблений конструктором Фердинандом Порше в 1900 - 1901 

роках. У США гібридні автомобілі почав розробляти Віктор Воук в 60-ті 

- 70-ті роки.  

У 1980 році компанія Volvo проводила експерименти з маховиком, 

який розганяється дизельним двигуном і електродвигуном, 

використовуваним для рекуперації гальмівної енергії. Згодом від цього 

проєкту відмовилися на користь гідравлічних акумуляторів. 

Toyota Prius (/ priːəs /) - перший в світі масовий гібридний легковий 

автомобіль, який рухається за рахунок як бензинового, так і 

електричного двигунів, що виготовляється японською корпорацією 

Toyota з 1997 року [14]. 

 

 
 

Рис. 1. – Перший серійний гібридний автомобіль Toyota Prius 

Модель 1997 року [15] 
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Автомобіль має низький рівень шкідливих вихлопів і малу витрату 

палива. За свою екологічність і оригінальність конструкції отримав 

безліч призів і нагород, в тому числі зізнавався автомобілем року в 

Японії [16], Північній Америці [17] і Європі [18]. Також, компанія Toyota 

отримала нагороду ЮНЕП, підрозділи ООН з охорони навколишнього 

середовища за розробку дружніх до навколишнього світу автомобілів, в 

тому числі за модель Prius [19]. 

Седан першого покоління в грудні 1997 року надійшов у продаж, 

але тільки в Японії. А вже починаючи з 2000 року трохи модернізований 

автомобіль стали поставляти в Північну Америку і Європу. Восени 2003 

року побачив світ автомобіль другого покоління. На зміну седану 

прийшов довший, ширший і обтічний хетчбек з великими дверима 

заднього багажника [20]. Prius ставав дедалі популярнішим, і публіка з 

нетерпінням чекала модель третього покоління, яка була представлена 

навесні 2009 року. Силует автомобіля не зазнав великих змін, однак на 

зміну плавним лініям прийшли більш модні чіткі контури й плоскі 

поверхні [21]. У грудні 2015 року новий Prius четвертого покоління 

почали продавати в Японії [22]. 

 

 
 

Рис. 2. – 2008 Toyota Estima-hybrid [23] 
 
Крім базової моделі випускаються більшого розміру універсал Prius 

α/v/+ і більш компактний хетчбек Aqua/Prius c, а також автомобіль Prius 

PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) зі збільшеною акумуляторною батареєю, 

яку можна заряджати від зовнішньої електромережі. 

Гібриди з можливістю підключення до електромережі. Такий 

автомобіль, так само званий англ. plug-in hybrid electric vehicle або PHEV, 

включати в розетку не обов'язково — але у власника є і така можливість. 

В результаті водій отримує всі переваги електромобіля без найбільшого 
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його недоліку — обмеження по пробігу за один заряд. Машину можна 

використовувати як електромобіль більшу частину шляху, а як тільки 

заряд падає нижче певного рівня, включається невеликий бензиновий або 

дизельний двигун і машина їде далі як послідовний гібрид приводячи в 

дію ТЕДи й заряджаючи накопичувачі, після їх зарядки двигун 

вимикається і цикл повторюється. Зарядка буде відбуватися в основному 

вночі, в години, коли електроенергія коштує дешевше [24]. 

В моделях 2016 року (які були оприлюднені на виставці в Лас-

Вегасі) запропоновано два варіанти акумуляторних блоків - це нікель-

метал-гібридна або літій-іонна батарея. Перші йдуть в комплекті з 

базовими версіями, а другі - з топовими модифікаціями, що володіють 

більшою енергоефективністю, наприклад - Prius Eco [25]. 

 

 
 

Рис. 3. –Toyota Prius 2016 [25] 

 

Середня витрата палива у нового гібрида складе менше 5 літрів на 

100 км шляху. Гібридна установка (Hybrid Synergy Drive) включає 1,8-

літровий бензиновий ДВС і електродвигун. Сумарна потужність силових 

установок авто - 150 кінських сил. Передній і задній звіси четвертого 

Приуса стали довшими, відповідно, зросла і загальна довжина моделі. 

Габарити Prius 2015 року складають: 4,47 метра довжини, 1,75 метра 

ширини і 1,5 метра висоти. Модель 2016 року  на 6,5 сантиметрів довше і 

на 1,5 сантиметри ширше попередньої, також вона на 2 сантиметри 

нижче - це дозволяє поліпшити керованість завдяки зменшенню 

повітряного потоку, що йде під автомобіль [25]. 

На Фракфуртском автошоу представники Toyota вже позначили 

деякі деталі силової установки нового гібрида: RAV4 оснастили 

гібридним приводом, запозиченим у «побратима» Lexus NX300h, до 

складу якого входить електромотор для задньої осі і 2,5-літровий 4-

циліндровий аткінсонскій двигун, загальна потужність яких становить 

197 кінських сил. Повний привід під фірмовою назвою «Electronic On-

Demand All-Wheel-Drive System» дозволиє гібридному кросоверу 

«Тойота» розігнатися до 100 км/год за 8,7 секунди. Заявлена витрата 

палива становить 4,9 літрів на "сотню", а в атмосферу викидається, за 
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словами виробника, не більше ніж 115 грам. двоокису вуглецю на 

кілометр шляху. 
 

 
 

Рис. 4. – Гібридний кросовер Toyota RAV4 Hybrid One [26] 

 

Оновлена модель Toyota Prius 2020 вперше отримала нові елементи 

призначені для користувача інтерфейсу, включені в базову 

комплектацію. Компанія додала інформаційно-розважальну систему 

супроводу водія від Apple CarPlay в усі свої автомобілі, а в 2020 Toyota 

Prius Prime в стандартній комплектації з'явиться також помічник Amazon 

Alexa і супутникове радіо SiriusXM. 

 

 
 

Рис. 5. – Оновлена модель Toyota Prius 2020 [27] 

 

Внутрішнє оформлення «Пріуса» також зазнає змін: козирок від 

сонця подовжений, кнопки підігріву сидінь перенесені для більшої 

зручності пасажирів, а білі елементи декору замінені на чорні для 

створення преміум-ефекту в інтер'єрі. 

Однак головним нововведенням стане збільшене заднє сидіння, 

завдяки якому місткість салону збільшиться до повноцінного 
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«п’ятимісника». Додаткове місце з'явиться на місці підлокітника, який 

поділяв задні крісла в минулій версії автомобіля. 

 
 

Рис. 6. – Постер оновленої моделі Toyota Prius 2020 [27] 

 

Toyota провела ребрендинг модифікацій «Пріуса», замінивши 

маркування Plus, Premium і Advanced на LE, XLE і Limited. 

Оновлений «Пріус Прайм» збереже гібридний привід попередника. 

Він складається з електричного мотора з літій-іонною батареєю 8.8 кВт * 

год і чотирициліндрового двигуна об'ємом 1,8 літрів. Сумарна 

потужність 2020 Prius Prime становить 121 к.с., що порівняно небагато, 

але у гібрида відмінні показники економії палива при використанні ДВЗ: 

4.28 л100 км в умовах міста, 4,44 л /100 км на трасі. В електричному 

режимі еквівалентні витрати становить 1,96 л/100 км. Запас ходу на 

електричній батареї дорівнює 40 км, а загальний - 1030 км. 

2020 Toyota Prius Prime буде продаватися за ціною від 27 600 

доларів. Це до сих пір один з найпопулярніших гібридів на ринку, 

всупереч зниженню обсягів продажів: у квітні цього року компанія 

продала 16 857 «Пріус», що на 43,2% менше, ніж роком раніше — у 

квітні 2018 року у світі було продано 29 655 таких автомобілів. 

Також автоконцерн Toyota відомий впровадженням водневих 

технологій на автомобільному транспорті та займається створенням 

електромобілів [3 – 6, 28 - 35]. 

Висновки. Створення гібридних автомобілів, що застосовують 

альтернативні джерела енергії повинно сприяти зменшенню шкідливих 

викидів та покращувати екологію. 
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Шуліка С.О., Сєріков О.Р. Застосування нових технологій в 

гібридних автомобілях Toyota Prius 
 

Стаття присвячена стислому огляду гібридних автомобілів, а саме 

Toyota Prius. Наведена еволюція створення автомобілів даної 

автомобільного концерну. Акцентоване увагу, що автомобільний 

концерн Toyota не тільки має відношення то розробки та впровадження 

технологій в автомобілебудуванні пов’язаних з гібридними, 

електромобілями алей з водневими автомобілями. 

Ключові слова: автомобіль, гібридний автомобіль, двигун, 

технічні характеристики, Toyota Prius. 

 

Шулика С.А., Сериков А.Р. Применение новых технологий в 

гибридных автомобилях Toyota Prius 

Статья посвящена сжатом осмотра гибридных автомобилей, а 

именно Toyota Prius. Приведенная эволюция создания автомобилей 

данной автомобильного концерна. Акцентированное внимание, что 

автомобильный концерн Toyota не только имеет отношение то 

разработки и внедрения технологий в автомобилестроении связанных с 

гибридными, электромобилями аллей с водородными автомобилями. 

Ключевые слова: автомобиль, гибридный автомобиль, двигатель 

характеристики, Toyota Prius. 

 

Shulika S.O., Sєrikov O.R. Application of new technologies in 

Toyota Prius hybrid cars 

The article is devoted to a brief overview of hybrid cars, namely the 

Toyota Prius. The evolution of creation of cars of this automobile concern is 

resulted. It is emphasized that Toyota is not only concerned with the 

development and implementation of automotive technologies related to hybrid, 

hydrogen-powered electric cars. 

Key words: car, hybrid car, engine, specifications, Toyota Prius. 
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