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Корисна модель належить до галузі виробництва електричної енергії, а саме до методів 
перетворювання природної радіації в електричну енергію, та може використовуватися на АЕС 
та космічних капсулах або станціях, також в місцях присутності іонізуючого випромінювання. 

Найбільш близьким аналогом є сонячна панель, що містить гетероструктури 
напівпровідників, алюмінієву раму і скло на передній стороні (Патент України № 90863, 5 

опубліковано 10.06.2014) 
Цей пристрій має низьку здатність до затримування іонізуючого випромінювання. 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення сонячної панелі, в якій шляхом 

змінення компонентів пластин покращується захист від іонізуючого випромінювання. 
Поставлена задача вирішується тим, що в захисному багатошаровому перетворювачу 10 

променевої енергії, що містить сонячну панель, в склад якої входить гетероструктура 
напівпровідників, алюмінієва рама і скло на передній стороні, згідно з корисною моделлю, 
напівпровідники гетероструктури прозорі, а сама гетероструктура виконана багатошарово, 
кожний із шарів якої складається з напівпровідників р-типу та n-типу, халькогенідного скла та 
графіту. 15 

Використання перетворювача запропонованої конструкції дозволяє перетворювати 
іонізуюче випромінення за допомогою гетероструктури в електричну енергію. 

Корисна модель пояснюється кресленням, де зображена схематично конструкція. 
Корисна модель містить сонячну панель 1, захисний багатошаровий перетворювач 2. 
Запропонований пристрій працює таким чином. 20 

При проходженні іонізуючого випромінення крізь променевий перетворювач 2, фотони 
утворюють носії заряду (електрони та дірки), а завдяки вентильному ефекту р-n переходу 
відбувається їх розділення і виникає напруга. 
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Захисний багатошаровий перетворювач променевої енергії, що містить сонячну панель, в склад 
якої входить гетероструктура напівпровідників, алюмінієва рама і скло на передній стороні, який 
відрізняється тим, що напівпровідники гетероструктури прозорі, а сама гетероструктура 
виконана багатошарово, кожний із шарів якої складається з напівпровідників р-типу та n-типу, 30 

халькогенідного скла та графіту. 
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