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Запропонована корисна модель належить до електротранспорту і може знайти 
застосування при конструюванні електромобілів. 

Найближчим аналогом пропонованої корисної моделі є відомий електромобіль, який 
включає акумуляторні батареї, контролер, електродвигун [Патент RU №2513888. B60L 11/12. 
Опубл. 20.04.2014.]. 5 

Недоліком цього відомого електромобіля є низька ефективність використання електричної 
енергії акумуляторних батарей, відсутність системи утилізації теплової енергії, яка виділяється 
при роботі електродвигуна та контролера, обмежена величина пробігу електромобіля без 
стаціонарної підзарядки акумуляторних батарей. 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити електромобіль шляхом введення 10 

в систему нових конструктивних елементів, які дозволять підвищити ефективність використання 
електричної енергії акумуляторних батарей, забезпечити утилізацію теплової енергії, яка 
виділяється при роботі електродвигуна та контролера, збільшити величину пробігу 
електромобіля без стаціонарної підзарядки акумуляторних батарей. 

Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої підзарядки електромобіля, що включає 15 

акумуляторні батареї, контролер, електродвигун, згідно з пропонованою корисною моделлю, 
додатково встановлено електрогенератор, двигун Стирлінга, який включає нагрівач та 
охолоджувач, а також встановлено теплообмінник утилізації теплоти електродвигуна і 
теплообмінник утилізації теплоти контролера. Запропонована конструкція пристрою підзарядки 
електромобіля дозволяє підвищити ефективність використання електричної енергії 20 

акумуляторних батарей, забезпечити утилізацію теплової енергії, яка виділяється при роботі 
електродвигуна та контролера, збільшити величину пробігу електромобіля без стаціонарної 
підзарядки акумуляторних батарей за рахунок того, що додатково встановлено 
електрогенератор, двигун Стирлінга, який включає нагрівач та охолоджувач, а також 
встановлено теплообмінник утилізації теплоти електродвигуна і теплообмінник утилізації 25 

теплоти контролера 
Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображена схема пристрою. 
Пристрій підзарядки електромобіля включає акумуляторні батареї 1, контролер 2, 

електродвигун 3, двигун 4 Стирлінга, який включає нагрівач 5 та охолоджувач 6, 
електрогенератор 7, теплообмінник 8 утилізації теплоти електродвигуна і теплообмінник 9 30 

утилізації теплоти контролера. 
Пристрій працює таким чином. При підключенні акумуляторних батарей 1 через контролер 2 

до електродвигуна 3 та початку їх роботи, починає виділятися небажана теплова енергія, яка в 
свою чергу, через теплообмінник 8 утилізації теплоти електродвигуна і теплообмінник 9 
утилізації теплоти контролера, подається до нагрівача 5 двигуна 4 Стирлінга. Ця теплова 35 

енергія використовується в нагрівачі 5 для приводу двигуна 4 Стирлінга з електрогенератором 7 
для виробництва електроенергії. Двигун 4 Стирлінга охолоджується за допомогою 
охолоджувача 6. Електроенергія, яку виробляє електрогенератор 7 використовується для 
підзарядки акумуляторних батарей 1 без зупинки руху. Далі цикл повторюється.  

 40 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Пристрій підзарядки електромобіля, що включає акумуляторні батареї, контролер, 
електродвигун, який відрізняється тим, що додатково встановлено електрогенератор, двигун 
Стирлінга, який включає нагрівач та охолоджувач, також встановлено теплообмінник утилізації 45 

теплоти електродвигуна і теплообмінник утилізації теплоти контролера. 
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