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та нерухому основу. Вихід каскаду панелей сонячних батарей з'єднано із входом шарнірних 
з'єднань, вихід шарнірних з'єднань з'єднано із входом нерухомої основи. Додатково має 
термоелемент, батарею та ліхтар. Вихід каскаду панелей сонячних батарей з'єднано із входом 
батареї. Перший вихід батареї з'єднано із входом термоелемента. Другий вихід батареї 
з'єднано із входом ліхтаря. 
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Корисна модель належить до області електричної техніки і використання сонячної енергії і 
перетворення її в електричну енергію. 

Відома сонячна панель віконного блока [патент України № 97086, м.кл. Е06В7/00, F24J2/00, 
опубл. 25.02.2015], що містить віконну раму, в міжрамковому просторі якої встановлений 
склопакет, а сама рама закріплена у віконному отворі стіни будинку з оздобленням зовнішньої 5 
частини стіни навколо вікна, яка відрізняється тим, що на бокових відкосах віконного блока, а 
також на торцевій поверхні стіни будинку рівномірно навколо вікна закріплені бокові та торцеві 
сонячні панелі. 

Недоліком сонячної панелі віконного блока є те, що сонячна панель може монтуватися 
тільки у віконну раму, і має обмеження по розмірах, розмір сонячної панелі залежить від 10 
розмірів вікна. 

Найбільш близьким є сонячна батарея [патент України № 90863, м.кл. F24J72/52, F24J72/46, 
опубл. 10.06.2014], що містить каскад панелей сонячних батарей, які за допомогою шарнірних 
з'єднань кріпляться до нерухомих основ, яка відрізняється тим, що кожна панель сонячної 
батареї виконана з вікнами для пропускання світлових променів під робочу поверхню панелей, 15 
а профіль вікон може мати круглу, квадратну або іншу форму. 

Недоліком сонячної батареї є обмежені функціональні можливості, тому, що він не 
накопичує електричний струм, що збільшує потребу часу в роботі. 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення сонячної панелі автономної роботи, 
для постійного живлення приладів, в якій за рахунок нових блоків та їх розташування 20 
досягається можливість зменшити потребу в генеруванні електричного струму. 

Поставлена задача вирішується тим, що в сонячну батарею, що містить каскад панелей 
сонячних батарей, шарнірні з'єднання, нерухому основу, причому вихід каскаду панелей 
сонячних батарей з'єднано із входом шарнірних з'єднань, вихід шарнірних з'єднань з'єднано із 
входом нерухомої основи, що введено термоелемент, батарею, ліхтар, причому вихід каскаду 25 
панелей сонячних батарей з'єднано із входом батареї, перший вихід батареї з'єднано із входом 
термоелемента, другий вихід батареї з'єднано із входом ліхтаря. 

Таким чином технічний сонячної панелі автономної роботи досягається за рахунок того, що 
її складові призначені для генерації електричного струму, накопичення його, підвищення 
температури повітря і освітлення навколишнього середовища. Дана система дозволяє 30 
накопичувати електричний струм при відсутньому навантажені з метою використання його при 
відсутності достатнього світла для роботи сонячних батарей, підвищувати температуру повітря і 
освітлювати навколишнє середовище. При відключенні навантаження сонячна панель не 
розсіює стум, а накопичує його в батареї. При необхідності сонячна панель може підвищувати 
температуру повітря і освітлювати навколишнє середовище. 35 

На кресленні представлено структурну схему сонячної панелі автономної роботи, що 
містить панелей сонячних батарей 1, шарнірні з'єднання 2, нерухому основу 3, батарею 4, 
термоелемент 5, ліхтар 6, причому перший вихід каскаду панелей сонячних батарей 1 з'єднано 
із входом шарнірних з'єднань 2, вихід шарнірних з'єднань 2 з'єднано із входом нерухомої основи 
3, другий вихід каскаду панелей сонячних батарей 1 з'єднано із входом батареї 4, перший вихід 40 
батареї 4 з'єднано і з входом термоелемент 5, другий вихід батареї 4 з'єднано із входом ліхтаря 
6. 

Сонячна панель автономної роботи працює наступним чином. Робота в системі починається 
з каскаду панелей сонячних батарей 1, в якому при достатньому світлі генерується електричний 
струм. Каскад панелей сонячних батарей 1 кріпиться за допомогою шарнірних з'єднань 2 до 45 
нерухомої основи 3, що забезпечує необхідне розташування сонячної панелі автономної 
роботи. Згенерований електричний струм подається на батарею 4, яка накопичує електричний 
заряд. При необхідності електричний струм з батареї 4 подається на термоелемент 5 і ліхтар 6. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 

 
Сонячна панель автономної роботи, що містить каскад панелей сонячних батарей, шарнірні 
з'єднання, нерухому основу, причому вихід каскаду панелей сонячних батарей з'єднано із 
входом шарнірних з'єднань, вихід шарнірних з'єднань з'єднано із входом нерухомої основи, яка 
відрізняється тим, що введено термоелемент, батарею, ліхтар, причому вихід каскаду панелей 55 
сонячних батарей з'єднано із входом батареї, перший вихід батареї з'єднано із входом 
термоелемента, другий вихід батареї з'єднано із входом ліхтаря. 
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