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Анотація. Проведено аналіз розробок альтернативних джерел живлення, що здатні перетво-
рювати різні види енергії в електричну. Запропоновано технічне рішення, детально розглянуто 
та описано принцип дії енергогенеруючої плитки, яка перетворює кінетичну енергію від нати-
скання в електричну та накопичує її. 
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Аннотация. Проведен анализ разработок альтернативных источников питания, способных 
преобразовывать различные виды энергии в электрическую. Предложено техническое решение, 
подробно рассмотрен и описан принцип действия энергогенерирующей плитки, которая преоб-
разует кинетическую энергию от нажатия в электрическую и накапливает ее. 
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Abstract. Analysis of existing developments such as the alternative power sources transforming  
different types of energy into electric energy is carried out. The technical solution for the installation 
of energy-generating plates, which converts the kinetic energy from pressure into electric and accumu-
lates it for further use is suggested. The principle of action of energy-generating tiles as an alternative 
and decentralized source of electric energy is discussed in detail and described. 
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Вступ 
 
Останнім часом все актуальнішою стає про-
блема енергонезалежності, а отже, виникає 
неабияка потреба в альтернативних джерелах 
живлення. У цьому напрямі проводиться до-
сить велика кількість різного роду дослі-
джень та випробувань [1]. 
 

Дослідження, що проведені в даній роботі, 
присвячені вирішенню проблеми енергозбе-
реження та більш ефективному використан-
ню електричної енергії, в тому числі і для 
транспортних засобів та їх інфраструктури. 
Основною ідеєю роботи є розробка та впро-
вадження систем енергозбереження та гене-
рації електричної енергії. В основу ідеї прое-
кту покладено методи та способи перетво-
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рення кінетичної енергії в електричну, що до-
зволить згенерувати необхідну кількість енер-
гії, забезпечити системи електроживлення до-
датковими альтернативними малопотужними 
джерелами живлення та провести ефективний 
розподіл енергії та її збалансування за потуж-
ністю споживання [2]. 
 

Аналіз публікацій 
 

Одним з аналогів розробки є плитка Pavegen, 
яку розробив англієць Лоуренс Кембелл-Кук. 
Pavegen виробляє кінетичну енергію від кро-
ків і перетворює її в електричну [3].  
 
Аналогічну розробку запропонували росій-
ські вчені Х. Абрамович, Е. Хараш та ін. [4]. 
Винахід відноситься до пристрою, системи і 
способу збору енергії на дорогах і автомагіс-
тралях з використанням п’єзоелектричного 
генератора. Недолік останньої розробки по-
лягає в тому, що вона потребує стаціонарної 
будови та відповідного монтажу.  
 
Винахідниками із США Brusaw S., Brusaw J. 
запропоновано пристрій «Сонячні дорожні 
панелі», які перетворюють енергію сонця в 
електричну для забезпечення роботи самих 
панелей та новітніх «розумних доріг» [5–7]. 
Але їх розробка не може перетворювати кіне-
тичну енергію від натискання в електричну.  
 
Вчений Ской В.Р. винайшов «П’єзоелект-
ричний генератор постійного струму на ос-
нові ефекту Казимира» [8]. Винахід відно-
ситься до перетворювачів енергії, які працю-
ють на основі застосування п’єзокерамічних 
матеріалів, і може бути використаний в будь-
якій галузі техніки як малопотужне джерело 
струму.  
 
У статті [9] Shalabh R.B. показано принципо-
ву можливість отримання електричної енергії 
шляхом її перетворення з енергії звукових 
хвиль та використовуючи п’єзоелектричні 
елементи. Але автор розглядає лише прин-
ципову можливість такого перетворення та 
не пропонує конкретних приладів та систем, 
здатних це зробити.  
 
У роботі [10] запропоновано поєднати про-
цес перетворення механічної енергії в елект-
ричну та процес накопичення електричної 
енергії у вигляді хімічної енергії. Авторами 
не зазначено експлуатаційних характеристик 
їхньої розробки.  

У публікації [11] подано спосіб перетворення 
електролітичного потоку в електричну енер-
гію та надається схемна реалізація, але ж не 
зазначено складу та властивостей основних 
матеріалів схеми та їх експлуатаційних хара-
ктеристик.  
 
Авторами статті [12] запропоновано перет-
ворювач енергії на основі термоелектричного 
конденсатора, а отже, для його роботи потрі-
бен перепад температур, що є основним не-
доліком.  
 
У роботі [13] науковці наводять обґрунту-
вання використання п’єзоелектричних перет-
ворювачів на дорозі з асфальтним покриттям 
з точки зору ефективності та виробництва 
енергії. Отже, показано перетворення кінети-
чної енергії від натискання в електричну, але 
не наведено конкретних технічних рішень 
для практичного використання цього проце-
су.  
 
У роботі [14] подано технічний огляд гібрид-
ного вітрогенератора і фотоелектричного пе-
ретворювача енергії. Ці технічні рішення є 
досить потужними та громіздкими. 
 

Мета і постановка завдання 
 
Метою роботи є дослідження альтернативного 
малопотужного джерела електричної енергії у 
вигляді енергогенеруючої плитки, що перетво-
рює кінетичну енергію в електричну. 
 
Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання: 
− проаналізувати методи перетворення різних 
видів енергії в електричну; 
− проаналізувати характеристики та можли-
вість використання різних видів відновлюва-
них та альтернативних джерел електроенергії; 
− проаналізувати характеристики накопичу-
вачів електричної енергії; 
− розробити схеми перетворювачів електрич-
ної енергії, що генерується, для її утримання та 
подальшого використання; 
− розробити системи контролю кількісних 
показників електроенергії. 

 
Будова енергогенеруючої плитки 

 
Привабливою простотою технічної реалізації й 
широкими можливостями вирізняється при-
стрій генерування електричної енергії (з ліній-
ним електрогенератором), в якому кінетична 
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енергія від кроків людей перетворюється в 
електричну і накопичується в ємнісних нагро-
маджувачах – іоністорах та акумуляторних 
батареях. Запропонований пристрій може бути 
використаний як альтернативне джерело елек-
тричної енергії, наприклад, при зовнішньому 
світлодіодному освітленні [15, 16]. 
 
В основу дослідження покладено завдання 
розширення функціональних можливостей, а 
також підвищення ефективності процесу пе-
ретворення кінетичної енергії в електричну 
за рахунок вдосконалення конструкції та 
конструктивних особливостей устаткування 
пристрою генерування електричної енергії, а 
саме, конструктивних особливостей лінійно-
го електричного генератора – основного 
складового елемента запропонованого при-
строю як автономного та альтернативного 
джерела живлення. 
 
Поставлена задача вирішується за рахунок 
того, що пристрій генерування електричної 
енергії з лінійним електрогенератором має 
корпус, в якому співвісно розміщені ротор і 
статор, з можливістю їх відносного поступа-
льного переміщення в одній площині. При 
цьому статор виготовлено у вигляді обмотки, 
що охоплює ротор із групою постійних маг-
нітів, а виводи статора призначені для підк-
лючення до них навантаження. Ротор вико-
нано із суцільних неодимових магнітів, а як 
демпферні пружини використовуються плос-
кі неодимові магніти, що орієнтовані однако-
вими полюсами до полюсів ротора. Однакові 
кінці обмоток статора з’єднані між собою та 
виходять до електричного випрямляча, який 
випрямляє змінний струм та заряджає ємніс-
ний нагромаджувач – іоністор, який через 
діод заряджає акумуляторну батарею, що че-
рез вимикач підключається до навантаження, 
наприклад, зовнішнього світлодіодного осві-
тлення. 
 
Особливістю запропонованого пристрою ге-
нерування електричної енергії (з лінійним 
електрогенератором) є і те, що він має малі 
ваго-габаритні показники та може легко 
встановлюватися в місцях з великою кількіс-
тю пішоходів та щільністю людського  
потоку.  
 
Суть запропонованої корисної моделі пояс-
нюється схематичними кресленнями (рис. 1) 
[15, 16]. 
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Рис. 1. Конструкція енергогенеруючої плитки 
 
На рис. 1 показано конструкцію енергогене-
руючої плитки. Запропонований пристрій 
генерування електричної енергії має наступні 
конструктивні елементи (рис. 1): натискну 
кришку 1; статор 2; неодимові магніти в на-
тискній кришці 3; робочий хід натискної 
кришки 4; пружини 5; герметичне з’єднання 
кришки з корпусом 6; корпус 7; неодимові 
магніти ротора 8; обмотки котушок статора 
(К1–К3) 9; неодимові магніти в корпусі 10; 
електричний випрямляч 11. 
 

Принцип дії енергогенеруючої плитки 
 
На рис. 2 та 3 показано роботу енергогене-
руючої плитки. 
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Рис. 2. Схематичне зображення принципу 
дії енергогенеруючої плитки: а – до на-
тискання; б – після натискання 
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Рис. 3. Схема принципова енергогенеруючої плитки: С – ємнісний нагромаджувач; VD – діод; 
GB – акумуляторна батарея; S – вимикач; HL – світлодіодне навантаження 

 
Енергогенеруюча плитка працює таким чи-
ном. Коли людина наступає на пристрій, на-
тискна кришка 1, що з’єднана герметичним 
сполученням із корпусом 6, починає рухати-
ся вниз (рис. 2), тим самим забезпечуючи 
роботу пристрою як лінійного електрогене-
ратора. Завдяки тому, що неодимові магніти 
в натискній кришці 3 орієнтовані однакови-
ми полюсами до полюсів магнітів ротора 8, 
вони через магнітне поле відштовхують ро-
тор і тим самим змушують його вертикально 
зміщатися вниз, поки не буде пройдено весь 
робочий хід натискної кришки 4. У крайньо-
му нижньому положенні, коли натискна 
кришка 1 лежить на корпусі 7, на неодимові 
магніти ротора 8 буде діяти максимальне ма-
гнітне зусилля від неодимових магнітів у ко-
рпусі 10, які також орієнтовані однаковими 
полюсами до полюсів неодимових магнітів 
ротора 8 та будуть відштовхувати ротор уго-
ру. Таким чином, неодимові магніти у натис-
кній кришці 3 та неодимові магніти в корпусі 
10 використовуються як демпферні пружини. 
Маючи механічну інерцію, ротор буде коли-
ватися між неодимовими магнітами в натис-
кній кришці 3 та неодимовими магнітами в 
корпусі 10, як між демпферними пружинами. 
При зніманні ноги з пристрою генерування 
електричної енергії пружини 5 повертають 
натискну кришку 1 в початкове положення, 
що збільшує проміжок робочого ходу натис-
кної кришки 4, тим самим створюючи умови 
для переміщення неодимових магнітів ротора 
8 угору, бо сила магнітного тиску від неоди-
мових магнітів у корпусі 10 стає більшою, 
ніж від неодимових магнітів у натискній 
кришці 3. Зворотно-поступальний рух ротора 
наводить в обмотках котушок статора 
(К1…К3) 9 змінний електричний струм. Об-
мотки статора 2 з’єднані між собою та підк-
лючені до електричного випрямляча 11  
(рис. 3), із затискачів якого заряджається єм-
нісний нагромаджувач С – іоністор та через 
діод VD-акумуляторна батарея GB. Вимикач 
S включає світлодіодне навантаження HL до 

електричного кола акумуляторної батареї 
GB.  
 
Таким чином, запропонована енергогенерую-
ча плитка дозволяє суттєво зменшити склад-
ність, габарити і собівартість, порівняно з іс-
нуючими аналогами, за рахунок використання 
ротора, виконаного із суцільних неодимових 
магнітів, а як демпферні пружини – плоских 
неодимових магнітів, орієнтованих однакови-
ми полюсами до полюсів ротора, й за рахунок 
того, що однакові кінці обмоток статора 
з’єднані між собою і через електричний ви-
прямляч проводиться заряд іоністора та аку-
муляторної батареї. Усе це дозволило не за-
стосовувати у конструкції лінійного 
електрогенератора додаткових складних ме-
ханізмів, спеціальну рідину та герметичне об-
ладнання для забезпечення його роботи. 
 
Також як основний елемент, що перетворює 
кінетичну енергію в електричну, може вико-
ристовуватися електричний двигун (ДПС або 
кроковий двигун). У такому разі необхідно 
передбачити спеціальний редуктор, який пе-
ретворює лінійне переміщення у кругове та 
підвищує кутову швидкість обертання ротора 
двигуна [17]. 

 
Висновки 

 
Проведено аналіз публікацій щодо аналогів 
запропонованої енергогенеруючої плитки. 
 
Виконано детальні дослідження щодо будови 
енергогенеруючої плитки як альтернативного 
та децентралізованого джерела електричної 
енергії. 
 
Запропоновано, детально розглянуто та опи-
сано принцип дії енергогенеруючої плитки 
як альтернативного та децентралізованого 
джерела електричної енергії. 
 

Запропонована енергогенеруюча плитка мо-
же бути використана як альтернативне дже-
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рело електричної енергії у місцях з великою 
прохідністю людей. 
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