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АҢДАТПА 

 

 

Бұл диссертациялық жұмыста толқын ұзындығы 220-240 нм ултракүлгін 

сәуле шығару құрылғысы қарастырылған. Ультракүлгін сәуле шығару 

көздерінің түрлері, қолданыс аясы, артықшылықтары мен кемшіліктері және 

олардың негізгі сипаттамалары келтірілген.  

Толқын ұзындығы 220-240нм болатын жарық диод негізіндегі 

ультракүлгін шамдарға сипаттама беріліп, УК қондырғының тиімділігін зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Қондырғының құрылысы мен функцоналдық, электрлік 

және технологиялық сұлбалары көрсетілген. 

Құрылғының энергетикалық және спектрлік сипаттамалары және токка, 

қуатқа қатысты параметрлері қарастырылған. Ультракүлгін сәуле шығару 

құрылғысының конструкциясы мен экономикалық тиімділігі қарастырылып, 

тәжірибе жүзінде зерттелген.



 

АННОТАЦИЯ 

 

 

В данной диссертаци  рассматриваются  устройство ультрафиолетового 

излучения с длиной волны 220-240 нм. Представлены типы, область 

применения, преимущества и недостатки источников ультрафиолетового 

излучения и их основные характеристики.  

Дана характеристика ультрафиолетовых ламп на основе светодиодов с 

длиной волны 220-240нм и проведены исследования эффективности УФ-

установки. Показаны устройство и функциональная, электрическая и 

технологическая схемы установки. 

Рассмотрены энергетические и спектральные характеристики устройства 

и параметры тока, связанные с мощностью. Рассмотрена и экспериментально 

исследована конструкция и экономическая эффективность устройства 

ультрафиолетового излучения.



 

ANNONATION 

 

 

This dissertation discusses   the device of ultraviolet radiation with a 

wavelength of 220-240 nm. The types, scope, advantages and disadvantages of 

ultraviolet radiation sources and their main characteristics are presented. 

The characteristics of UV lamps based on LEDs with a wavelength of 220-

240nm are given and studies of the effectiveness of the UV installation are carried 

out. The device and functional, electrical and technological scheme of the installation 

are shown. 

The energy and spectral characteristics of the device and current parameters 

related to power are considered. The design and economic efficiency of the ultraviolet 

radiation device are considered and experimentally investigated. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Соңғы жылдары ультракүлгін құрылғылар мен фотодетекторлар 

өнеркәсіптік, әскери, биологиялық және экологиялық қосымшалардың кең 

спектріне байланысты әртүрлі зерттеу салаларына көп кеңінен қолданылуда. 

Қазіргі уақытта әртүрлі ультракүлгін шамдары мақсаттарғына байланысты 

әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады. Мысалы, УК-С бактерицидтік 

мақсаттарда, әсіресе ауыз суды тазартқыштарда. УК-В және УК-А көптеген 

құрылғыларда, соның ішінде фотокөшірме және фототерапия құрылғыларында 

қолданылады. Бұл жұмыста толқын ұзындығы 220-240 нм ультракүлгін 

сәулелену құрылғысының электрондық схемасын зерттеу үшін автоэмиссиялық 

зерттеу әдістеріне негізделген катодолюминофордың ультракүлгін 

қабылдағыштарының фотоэлектрлік сипаттамалары қарастырамыз және 

зарарсыздандыруға арналған ультракүлгін құрылғысын эксперименттік 

жүзінде сынап көретін боламыз. Автоэмиссиялық катодтарды пайдаланудың 

арқасында жарық көзі жоғары қуатты талап етпейді, температураға сезімтал 

емес және сәулелену әсеріне тәуелді. Сонымен қатар, әртүрлі люминофорларды 

қолдану құрылғының дизайнын өзгертпестен әртүрлі толқын ұзындығында 

жарық шығаруға мүмкіндік береді. Сондықтан сәулелену спектрі 

қолданылатын люминофордың химиялық құрамына байланысты болады. 

Әртүрлі толқын ұзындығындағы катодолюминофорлар тобын құру (ең өзекті 

диапазон 260-280 нм, 300-320 нм, 315-360 нм – әрқайсысы өз міндеттері үшін) 

катодолюминесцентті ультракүлгін көздердің негізгі әзірлемелерінің бірі 

болып табылады[1]. 

Зерттеудің өзектілігі: 

Ультракүлгін сәулеленуді зерттеу қазіргі әлемдегі маңызды міндеттердің 

бірі болып табылады. Қазіргі әлемде адамзат қоғамы үшін УК жарық көздері 

маңызды заттардың бірі болып табылады және уақыт өте келе оларды тұтыну 

үнемі артып келеді. Қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын УК жарық көздері 

энергияны үнемдейтін жарықтандыруға қол жеткізудің бірнеше кемшіліктері 

мен шектеулеріне ие. Ультракүлгін сәулеленуді зерттеу және қолданудың рөлі 

күн сайын артып келеді. Жақында ультракүлгін сәулелерге негізделген 

сәулелену көздері мен жарық құрылғылары сұранысқа ие бола бастады, өйткені 

олар ықшам, энергияны аз пайдаланады, экологиялық таза болып келеді. 

Ультракүлгін бактерицидті шамдар қолданылатын аудандар әртүрлі: ауыл 

шаруашылығы, медицина және биотехнология, өнеркәсіп, сот-медицина, 

жабдықтар, экология, материалтану, дефектоскопия, криминалистика, 

астронавигация және астрономия, ядролық физика, телекоммуникация және 

энергетика сияқты салаларда үлкен маңызы бар. Қазіргі уақытта әлемдегі 

жетекші өндірушілер ультракүлгін фотодетекторларын жасауда. Олар 

электронды-оптикалық түрлендіргіштердің фотоэлектрондық көбейткіштері, 

микроканалды фотокатодты құрылғылар және кең доғалы жартылай 

өткізгіштерге негізделген құрылғылар болып табылады. Электрондық схеманы 
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зерттеу және ультракүлгін шамның жаңа буынын жасау қазіргі вакуумдық 

электрониканың өзекті міндеттерінің бірі болып табылады. Ол барынша 

экологиялық (өндірісте және кәдеге жаратуда) тазалыққа, жоғары тиімділікке 

(20%) дейін және төмен өзіндік құнға ие болуы тиіс. Мұндай энергия 

үнемдейтін жарық көзі ультракүлгін диапазондағы көміртекті материалдардан 

жасалған автоэмиссиялық катодтарға негізделген жарық көзі бола алады. 

Ультракүлгін сәулеленудің автоэлектрондық көзі, атап айтқанда, диодты 

немесе триодты схемасы, электронды зеңбірегі және алюминийден жасалған 

экраны (анод) бар вакуумдық шам болуы мүмкін. Оған катодолюминофор 

қолданылады, ол 5-30 кэВ энергиясы бар жылдам электрондардың әсерінен 

ультракүлгін сәулелер шығарады. 

Жаңа тиімді эмиссиялық материалдарды іздеу, жаңа ультракүлгін жарық 

диодтар және олардың сипаттамаларын әзірлеу, бұл көміртекті материалдардан 

жасалған автокатодпен жаңа ультракүлгін жарық көзін жасауға ықпал ететін 

әрекеттер болып табылады. 

Бұл зерттеудің басты мәселесі - толқын ұзындығы 220-240 нм құрайтын 

ультракүлгін сәулеленудің қасиеттерін қарастыра отырып, оның 

зарарсыздандыру саласындағы қолданылуын зерттеу. Зерттеу нысаны 

ультракүлгін сәулеленуге арналған жарықдиодты шам  болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты - УК сәуле түсіруге арналған құрылғының 

электрондық сұлбасын зерттеу. Ультракүлгін сәулеленуге арналған 

құрылғының қандай қасиеттері, артықшылықтары мен кемшіліктері бар екенін 

анықтау, ультракүлгін сәуле шығаруға арналған құрылғыны қолдана отырып, 

оның бактерицидтік мақсаттағы зарарсыздандыру қабілеттілігін арттыру 

әдістерін жасау, сонымен қатар осы тізбектің ғылымға пайдалы жақтарын 

анықтау және ғылыми жаңалық ұсыну.  

Біз алдымызға мынадай міндеттерді қоямыз: 

1. Ультракүлгін сәулелену процесіне қысқаша шолу беру - бұл осы 

тақырып туралы жалпы мәліметтерді түсінуге мүмкіндік береді. 

2. Қазіргі уақытта ультракүлгін сәулелерінің, ультракүлгін 

сәулелерінің, ультракүлгін жарық диодтарының, эксимер шамдарының, сынап 

шамдарының әртүрлі көздерінің қолданыстағы кемшіліктері мен 

артықшылықтарына егжей- тегжейлі талдау жасау. Ультракүлгін жарық 

диодтарының құрылымдары мен сипаттамаларын талдау. Сондай-ақ, 

ультракүлгін заразсыздардыруға арналған құрылғылардың болуы керек 

сипаттамаларды анықтау керек. Бұл сипаттамалар шамдардың зерттелетін түрін 

осы типтегі тауарлар нарығында бәсекеге қабілетті етуге мүмкіндік беруі керек. 

3. Толқын ұзындығы 220-240 нм құрайтын құрылғының ультракүлгін 

шамының  үлгісі құру. Сұлбаның максималды тиімділігін қамтамасыз етуге 

және осы жұмыста зерттеу объектісі болып табылатын ультракүлгін құрылғысы 

үшін тәжірибелік үлгінің қуат мөлшерін, электр және энергия параметрлерін 

тұрақтандыру уақытын, энергетикалық ағыны анықтау.  

4. Жұмыстың негізгі кезеңдерін зерттеу, эволюциясын бақылау, УК 

сәулелері тақырыбының проблематикасының ерекшеліктерін анықтау және 
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осы зерттеу процесіне қатысты негізгі мәселелер мен сұрақтар шеңберін 

белгілеу. 

5. Осы құрылғыда эксперименттік тексеруді жүзеге асыру және 

алынған нәтижелерді сараптау. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

1.     УК сәулесі арқылы жұмыс жасайтын жаңа инновациялық үлгідегі 

құрылғының конструкциялық шешімін анықтау. 

2. Құрылғының электрлік, құрылымдық сұлбалары зерттелді. 

3. Құрылғы теориляық және тәжірибелік тұрғыда зерттелді. 

4.   Қолданыстағы ультракүлгін люминесцентті шамдардың 

жарықдиодты аналогын құрылды және тәжірибелік үлгінің өлшенген 

сипаттамаларын қолданыстағы ультракүлгін шамдардың сипаттамасымен 

салыстырылды. 

Зерттеу әдістері: бұл диссертациялық жұмыста биологиялық 

микроорганизмдерге ультракүлгін сәулемен әсер ету арқылы, жарық диодты 

УК шамның тиімділігін зерттейміз. Аталған тәжірибеге құрылғының 

энергетикалық және спектрлік сипаттамалары және токка, қуатқа қатысты 

параметрлерін қарастыру арқылы талдау жасалады. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы диодты конструкциядаңы 

электроника құрылғыларын, атап айтқанда зарарсыздандыру аясындағы 

ультракүлгін сәулеленудің жарықдиодты көздерін дамытуда алынған 

нәтижелерді пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Зерттеуде ұсынылған және 

қолданылатын технологиялық мысалдар мен әдістер күнделікті өмірде, 

зарарсыздансыру мақсатында, пайдалануға болатын ультракүлгін сәулелену 

көздерін өндірудің өнеркәсіптік технологиясын жасауға негіз бола алады. 

Зерттеу толқын ұзындығына байланысты ультракүлгін құрылғылардың 

сезімталдығын есептеуге теориялық көзқарасты да қабылдайды. Олар 

құрылғылардың сезімталдығының эксперименттік қисықтарын модельдеу 

арқылы есептеледі. 
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1 УЛЬТРАКҮЛГІН СӘУЛЕЛЕНУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ 

МӘЛІМЕТТЕР 

 

1.1 Қазіргі заманғы негізгі ультракүлгін көздер 

 

 

Ультракүлгін сәуле – толқын ұзындығы 200-400 нм болатын көзге 

көрінетін және рентген сәулелерінің арасындағы спектр аймағында жататын 

көзге көрінбейтін электрмагниттік сәуле болып табылады. Жақын ультракүлгін 

сәулені 1801 жылы неміс ғалымы И.Риггер және ағылшын ғалымы У.Волластон 

(1766-1828),ал вакуумдық ультракүлгін сәулені неміс ғалымы В.Шуман (1885-

1903) өзі құрастырған вакумдық спектрографтың көмегімен ашқан. 

Ультракүлгін сәулелердің спектрлі сәуле көзінің табиғатына байланысты : 

сызықтық және үздіксіз болады. Ультракүлгін сәулелер затпен жерлесу кезінде 

зат атомдарын иондау және фотоэффект құбылысын туғызуы  мүмкін. 

Ультракүлгін сәулелердің қуатты көзі – кез-келген жоғары температурадағы 

плазма. Ультракүлгін сәулелердің табиғи көздеріне: күн, жұлдыздар, 

тұмандықтар, т.б. ғарыштық нысандар жатады. Ультракүлгін сәулесі кейбір 

химиялық байланыстарды бұзуға жеткілікті күшті болғанымен, ол иондаушы 

сәулеленудің бір түрі болып саналмайды. Молекулалар сіңірген энергия 

химиялық реакцияларды іске қосу үшін активтендіру энергиясын қамтамасыз 

ете алады және кейбір материалдардың флуоресценциясын немесе  

фосфоресценциясын тудыруы мүмкін. 

Ультракүлгін сәуле (УК) — көрінетін және рентген сәулелері арасындағы 

диапазонды алатын электромагниттік сәуле (380 — 10 нм, 7,9×1014 — 3×1016 

Гц). Диапазон шартты түрде жақын (380-200 нм) және алыс немесе вакуумды 

(200-10 нм) ультракүлгін сәулелеріне бөлінеді, соңғысы осылай аталу себебі, 

оны атмосфера қарқынды сіңіреді және тек вакуумдық құрылғылар зерттейді. 

Физикалық сәулелену қабылдағыш – жұтылатын сәулелену әсерінен 

оның өлшенетін параметрлерінің бірі өзгеретін құрылғы. 

Сәулелену көзінің сәуле қабылдағышқа әсері қабылдағыштың спектрлік 

сезімталдығына және көз спектріндегі энергияның таралуына байланысты. Бұл 

энергиямен жұмыс істеуде қолданылатын терминологияның екі (өзара 

байланысты) түрі бар. Олардың біріншісі – физикалық жүйелерге қатысты 

энергия; екіншісі – физиологиялық жүйелерге қатысты фотометриялық 

энергия. 

Фотометриялық жүйе визуалды әрекетке қатысты энергияны анықтайды. 

Мысалы, 60 Вт стандартты шамның жарығы айқын көрінеді және кейбір 

фотометриялық параметрмен сипатталады. Ультракүлгін сәуле көрінбейді және 

оның фотометриялық көрсеткіші нөлге тең. Бірақ қыздыру шамы да, 

ультракүлгін шам да белгілі бір энергия параметрлерімен сипатталады. 

Фотометриялық жүйелер үшін анықтаушы фактор-стандартты 

бақылаушының спектрлік сезімталдық қисығы. Энергетикалық жүйенің 

спектрлік сезімталдығын анықтауды барлық толқын ұзындығы үшін 
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жарықтандыру бірлігіне жауап ретінде елестетуге болады.  

Энергия мен фотометриялық шамалар арасында байланыс өзара 

байланыс бар болып табылады. Сонымен, толқын ұзындығында 0,55 мкМ 

(стандартты бақылаушының максималды сезімталдығының толқын ұзындығы) 

қуаты 1 Вт болатын сәуле ағыны 680 лм (люмен) жарық ағынына тең. 

Шамалардың энергетикалық жүйесі 

Сәулелену ағыны P - берілген бет арқылы уақыт бірлігіне сәулеленумен 

(ондағы барлық жиіліктер) тасымалданатын сәулелену қуаты, жалпы энергия. P 

[Ватт]. 

Сәулелену көзі бетінің энергетикалық жарықтығы W-сәулелену көзінің 

dS алаңы шығаратын сәулелену ағынының оның ауданына қатынасы. 

     

                      W =  
dP

𝑑𝑆
, [Вт/м2],                                                 (1.1) 

   

Энергетикалық жарықтық B - көздің шексіз кіші алаңынан шығарылатын 

және шексіз кішкентай дене бұрышында таралатын сәулеленудің энергия 

ағынының таралу бағытына перпендикуляр жазықтыққа және дене бұрышының 

шамасына қатынасы. 

 

               B = 
𝑑2𝑃

𝑑Ω𝑑𝑆 𝑐𝑜𝑠𝜃
 ,  [Вт/(м²·ср)],                                     (1.2) 

 

Нүктелік көз жарығының энергетикалық күші I-сәулелену ағынының 

кеңістіктік тығыздығы: 

                                I = 
dP

𝑑Ω
 , [Вт/ср],                                                    (1.3) 

 

Беттің энергетикалық жарықтандыруы H-сәулелену қабылдағыштың dSp 

алаңына түсетін сәулелену ағынының оның ауданына қатынасы. 

 

                                H = 
dP

dS
 , [Вт/м2],                                                   (1.4)     

 

Электромагниттік сәулелену диапазоны әдетте алыс вакуумға (200-10 нм) 

және жақын диапазонға (400-200 нм) бөлінеді. Алыс диапазон вакуум деп 

аталады, өйткені ол ауаны қарқынды сіңіре алады, оны тек вакуумдық 

құрылғылардың көмегімен зерттеуге болады. Ультракүлгін сәулелену спектрі 

үшке бөлінеді (А, В, С), олардың әрқайсысы адам ағзасына және басқа 

биологиялық объектілерге әртүрлі әсер етеді: УК-А (315-400нм), УК-В (280- 

315нм), УК-С (200 - 280нм) [1]. 

В.А. Смирновтың «Ультракүлгін сәулеленудің қуатын өлшеуге арналған 

құрылғы» мақаласында ультракүлгін сәулеленудің қарқындылығы мен дозасын 

өлшеуге арналған техникалық шешімдер талданған. Сондай-ақ, ультракүлгін 
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сәулеленудің биологиялық әсерлері қарастырылады. Зерттеу ультракүлгін 

сәуле адам ағзасына айтарлықтай әсер етеді деген болжамға негізделген. Күн 

спектрінің ультракүлгін сәулеленуінің оң биологиялық әсерлеріне пигмент 

түзетін әсер, антирахитикалық әсер және бактерицидтік әсер жатады. Бұл 

жұмыста ультракүлгін сәулелену спектрі әдетте келесі аймақтарға бөлінеді: 1) 

толқын ұзындығы 400-315 нм болатын – А-типті; 2) толқын ұзындығы 315-280 

нм болатын B-типті; 3) толқын ұзындығы 280-200 нм болатын C-типті; 4) 

толқын ұзындығы 200-100 нм болатын вакуумдық спектр. Бұл мақалада 

алғашқы үш диапазон қарастырылған [2]. 

Авторлар тиісті құрылғыларды қолдана отырып, ультракүлгін 

сәулеленудің қарқындылығын дәл бағалау қажет деген қорытындыға келді. 

Авторлар ұсынған Схема LAPIS Semiconductor шығарған ML8511 сенсорына 

негізделген. Мақалада сенсордың нормаланған спектрлік сипаттамалары және 

Метрдің негізгі электр тізбектері берілген. Модельдік үлгіні сынау әзірленген 

құрылғының бөліну қуаты 5 МВт/м2 және қателігі 10 МВт/м2 аспайтын 

ультракүлгін сәулелену параметрлерін өлшеуді қамтамасыз ететінін көрсетті. 

Авторлардың пікірінше, құрылғыны одан әрі жақсарту диапазондағы 

сәулеленуді талдау үшін сүзгілерді енгізу арқылы, сондай-ақ уақытқа 

байланысты сәулелену қарқындылығының өзгеруін жазу үшін жад модулін 

қосу арқылы мүмкін болады [2]. 

УК-А диапазоны жұмсақ УК сәулесі болып саналады, адамның терісіне 

жақсы енеді және онымен әрекеттескенде тотығу әсерінің пайда болуына 

әкеледі. УК-В диапазоны күннің күйіп қалуын тудырады және ұзақ және жүйелі 

сәулеленумен терінің әртүрлі ауруларына әкелуі мүмкін. УК-с диапазоны қатаң 

ультракүлгін сәулесі болып саналады, ДНҚ мен РНҚ, ақуыз молекулалары 

жақсы сіңеді. Ультракүлгін сәулелену жасуша мутациясына немесе тіпті 

жасуша өліміне әкелуі мүмкін. Көбінесе бұл диапазон бактериялар мен 

вирустарға қатысты тиімділігіне байланысты бактерицидті деп аталады. 

Ультракүлгін сәулесі адам терісіне нашар енеді, бірақ оның бетінің жоғары сіңу 

қабілетіне байланысты ауыр күйікке және жүйелі түрде терінің зақымдалуына 

және тіпті терінің қатерлі ісігіне әкелуі мүмкін. A, B, C      диапазонындағы 

ультракүлгін сәулесі оттегі молекуласын иондауға немесе озон 

молекулаларының пайда болуына ықпал ететін энергияның жеткілікті жоғары 

деңгейіне ие емес. 

Толқын ұзындығы 100-200 нм болатын вакуумдық ультракүлгін ауа 

оттегімен сіңіп, озон түзеді, радикалдар мен органикалық қоспалар түзетін су 

молекулалары, қысқа толқындық Сәуле (10-100нм) молекулалар мен 

атомдарды иондауға қабілетті, сондықтан оны иондаушы ультракүлгін сәуле 

деп атайды. 

Толқын ұзындығы 0,3 мкм-ден аз ультракүлгін сәулеленудің спектрлік 

диапазоны («қатты» ультракүлгін) қазіргі уақытта жеткілікті зерттелмеген 

күйінде қалып отыр. Ультракүлгін сәулесі 0,28 мкм-ден қысқа, атмосфераның 

озон қабаты көрінетін сәулемен салыстырғанда қатты сіңеді. λ ≥ 0,2 мкм М 

кезінде ультракүлгін сәуле негізінен озонмен сіңеді. Мұны «озон тесіктерін» 



 13 

зерттеу дәлелдейді. Озон жоқ жерде күннің ультракүлгін сәулесі жер бетіне 

түседі. Табиғи алмаз негізіндегі көп элементті фотоқабылдағыштар маңызды 

фактор болып саналады. Табиғи алмаздағы ультракүлгін қабылдағыштарының 

фотоэлектрлік параметрлерінің деңгейі λ = 0,19-0,28 мкм спектрлік диапазоны 

үшін теориялық мүмкін мәндерге жететінін айтады. 0,28 мкм-ден қысқа 

ультракүлгін сәулесі атмосфераның озон қабатымен жұтылған көрінетін 

сәулемен салыстырғанда айтарлықтай күшті. 0,2 мкм                          толқын ұзындығында ауа 

толығымен мөлдір болмайды және ультракүлгін сәулесі тек вакуумда таралуы 

мүмкін. Сонымен қатар, фотодетекторлардың кіріс терезелері, қатты 

ультракүлгін шығаратын дейтерий лампаларының шамдары 0,16 мкм-ден қысқа 

сәуле шығармайды [3]. 

УК-шамдар түрлі мақсаттарда қолданылады: электроника, мехатроника 

салаларында, дисплейлер өндірісінде, химия өнеркәсібінде, Биотехнология 

және коммуникация салаларында. Соңғы уақытта бактерицидтік өңдеу 

саласында сынап буларында электр доғасы әдісімен негізделген түрлі УК 

көздері кеңінен қолданылады. Газ шығаратын шамдардың жұмыс принципі мен 

теориялық негізі әмбебап және өзгермейтін болса да, шамның қасиеттері белгілі 

бір салалардың нақты мақсаттарына байланысты айтарлықтай өзгереді. Бұл 

тарауда ультракүлгін сәулелену негізінде қолданылатын жарықтандыру 

шамдарының анализі берілген. 

Табиғи алмаздағы фотодетектордың физикалық принциптері және алмаз 

фотодетекторларының даму перспективалары А.Алтухов, В. В. Еремин, В. А. 

Киреев, А.В.Митенкиннің «2А табиғи алмаздағы 0,19-0,28 мкм спектральды 

диапазонға арналған ультракүлгін фотодетектор» атты мақаласында 

қарастырылған. 

Автор қорғаныс мақсатында көптеген қосымшалардың спектрін 

қарастырады. Авторлардың пікірінше, толқын ұзындығы 0,3 мкм-ден аз 

ультракүлгін сәулеленудің спектрлік диапазоны («қатты» ультракүлгін) қазіргі 

уақытта жеткілікті зерттелмеген күйінде қалып отыр. Ультракүлгін сәулесі 0,28 

мкм-ден қысқа, атмосфераның озон қабаты көрінетін сәулемен салыстырғанда 

қатты сіңеді. λ ≥ 0,2 мкм кезінде ультракүлгін сәулелену негізінен озонмен 

сіңеді. Мұны «озон тесіктерін» зерттеу дәлелдейді. Озон жоқ жерде күннің 

ультракүлгін сәулесі жер бетіне түседі. Табиғи алмаз негізіндегі көп элементті 

фотоқабылдағыштар маңызды фактор болып саналады. Автор табиғи 

алмаздағы ультракүлгін қабылдағыштарының фотоэлектрлік параметрлерінің 

деңгейі λ =0,19-0,28 мкм спектрлік диапазоны үшін теориялық мүмкін мәндерге 

жететінін мәлімдейді. Фотодетектор физикасы бойынша авторлар жүргізген 

зерттеулер (зарядтау байланысы бар аспап) CCD- матрицасы принципі 

бойынша жұмыс істейтін сызықтық және матрицалық фотодетекторларды 

табиғи гауһарларда жасауға болады деп үміттенуге мүмкіндік береді [3]. 

Юнфэн Кан, Цзиньи Чжао, Цзясин Ву, Лей Чжан, Цзянь Чжао, Ици Чжан, 

Юцин Чжао және Сяофэй Ванг жазған «NLOS байланысы үшін электронды 

сәулемен сорылатын терең ультракүлгін сәулеленудің керемет көзі» мақаласы 

терең ультракүлгін сәулеленуді зерттеуге бағытталған. Автордың айтуынша, 
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ұзын толқындық электромагниттік толқындарды қолданатын дәстүрлі радио 

байланысымен салыстырғанда, оптикалық сымсыз байланыс үлкен жиілік 

ресурстарына және шуылға қарсы иммунитетке ие [4]. Атап айтқанда, 200-ден 

280 нм-ге дейінгі диапазондағы терең ультракүлгін сәулелену (ТУК), яғни 

күннен соқырлық аймағы жоғары, жергілікті қауіпсіздік, төмен дыбыс және 

жан-жақты байланыс сияқты қысқа қашықтықтағы байланысқа тән 

артықшылықтарға байланысты өсіп келеді. AlxGa1 - XN негізіндегі 

жарықдиодты шамдар уақыт өте келе көбірек назар аударып келеді, өйткені 

олардың эмиссиялық өткізу қабілеттілігін Al компонентінің қоспалау 

концентрациясын, сонымен қатар олардың ықшам өлшемдерін реттеу арқылы 

210-365 Нм диапазонында реттеуге болады [4]. Зерттеушілерді практикалық 

мәселелер де қызықтырды. Бұл мақалада NLOS байланысы үшін рекордтық 

жоғары өнімділікпен 246 нм жиілікте айдалатын электронды сәуле (ЭС) ТУК - 

терең ультракүлгін көзі көрсетілген, яғни бір мезгілде үздіксіз қуаты 430 МВт 

және модуляция жиілігі 5 МГц. Электронды сәуле қуаты толығымен 

босатылған кезде шығыс қуатын да, модуляция жиілігін де одан әрі жақсартуға 

болатындығын ескере кеткен жөн. Ұсынылған терең ультракүлгін көзі NLOS 

байланысының және басқа ықтимал қосымшалардың үлкен мүмкіндіктерін 

көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар электронды сәуле айдау тәсілін әртүрлі 

эмиссия процестерге де таралуы мүмкін.  

Қорытындылай келе, автор ТУК-терең ультракүлгін сәуленің қуатты 

және жоғары жиілікті жарық көзі электронды сәуленің флуоресцентті 

молекулаларын айдау арқылы эксперименталды түрде жүзеге асырылғанын 

айтады. Әр электродтағы кернеуді саналы түрде реттеу арқылы сәулелену 

қуаты толқын ұзындығы 246 Нм болатын 430 МВт-қа оңай жетеді. 5 МГц 

модуляциясының жоғары жылдамдығымен бірге ұсынылған терең ультракүлгін 

көзі NLOS байланысына, сонымен қатар терең ультракүлгін  көздерін 

пайдаланатын басқа салаларда пайдалануға үміткер бола алады. 

Ультракүлгін сәуленің мобильді көздерін Чжаочжэн Ванг, Юньсю Ши, 

Фан Лю, Хао Ванг, Сю Лю, Рантонг Сун, Ицзя Лу, Линхун Джи, Чжун Лин Ванг, 

Цзя Чэн «Айналадағы механикалық тітіркендіргіштермен басқарылатын 

ультракүлгін сәулелерінің таратылған мобильді көздері» мақаласында 

талқылайды. Мақалада мобильді ультракүлгін сәулеленудің электрлік және 

оптикалық сипаттамалары талданады. Осы мақаланың авторлары дизайн 

параметрлерінің ультракүлгін сәулеленудің қарқындылығына, мысалы, 

қыздыру элементінің жылдамдығына, жылжымалы ультракүлгін түтіктің 

ұзындығына немесе диаметріне әсерін қарқынды зерттеді. Сондай-ақ, 

жарқырау разрядының сипаттамаларын одан әрі талдау үшін модельдеу және 

экспериментті салыстыру арқылы жарқырау разрядының электрон 

температурасы мен тығыздығы зерттелді. Авторлар Mobile-UV жүйесі 

ультракүлгін сәулеленуді генерациялау тәсілдері мен сценарийлерінде, әсіресе 

электр энергиясы жоқ немесе аз жерлерде ультракүлгін сәулеленуді қолдану 

үшін үлкен инновацияны көрсетеді деп санайды. Бұл мақаланың авторымен 

келіспеу мүмкін емес, өйткені бұл болашақта оңтайландыру үшін нұсқаулық 
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бола алады [5]. 

Зерттеу FR-TENG құрылымдық дизайны, электрлік және оптикалық 

сәулеленуді өлшеу, бактерияларды өсіру және ультракүлгін сәулемен емдеу 

сияқты әдістермен жүргізілді. Зерттеу барысында Mobile-UV сипаттамаларын 

одан әрі талдау және ультракүлгін сәулеленудің тиімділігін оңтайландыру үшін 

FR-TENG электрлік сипаттамалары егжей-тегжейлі тексерілді. 12 FR-TENG 

блоктарының бос кернеу (VOC) және қысқа тұйықталу тогының (ISC) шығыс 

сипаттамалары әртүрлі жылдамдықта сыналды. Мақалада келтірілген суреттер 

FR-TENG-те неғұрлым егжей-тегжейлі болса, электрондардың жылдамырақ 

тасымалдануына байланысты қысқа тұйықталу тогы соғұрлым жоғары екенін 

көрсетеді. Сондай-ақ, ашық тізбектегі кернеудің 2000 В жоғары екенін көруге 

болады, бұл ультракүлгін түтіктің разрядтық күйінен әлдеқайда жоғары. 

Сондай-ақ мұнда ең жоғары ток және жеткілікті жоғары кернеуі бар 12 блоктың 

құрылымы қабылданды, өйткені ток ультракүлгін разрядтағы кернеуге 

қарағанда маңыздырақ рөл атқарады. Мақалада негізінен нақты FR-TENG 

құрылымдары көрсетілген және ультракүлгін түтік жүктемесі бар электрлік 

эксперимент жүргізілген (диаметрі 5 мм және ұзындығы 50 мм). Нәтижелер 

жүктеме тогының тиімді мәні жылдамдықтың жоғарылауымен 

жоғарылайтындығын көрсетті. Айналу жиілігінің ұлғаюымен ультракүлгін 

түтіктегі разряд жиілігі артады, бұл тиімді кернеу мәнінің айтарлықтай 

төмендеуіне әкеледі. Айналу жылдамдығына жүктеме қуатының әсері де 

зерттелді. Тәжірибе көрсеткендей, мобильді ультракүлгін жүктеменің қуаты 

айналу жылдамдығы артқан сайын артады. Зарарсыздандыру үшін негізгі 

толқын ұзындығы 253 нм ультракүлгін сәуле қолданылды. Содан кейін 

ұзындығы мен диаметрі бойынша УК-түтіктің абсолютті беріктігіне әсері 

зерттелді. Авторлар ультракүлгін түтіктің фотоэлектрлік түрлендіру тиімділігі 

айналу жылдамдығы артқан сайын арта түсетінін байқады [5]. 

 

 

1.2 Ультракүлгін сәулеленудің классификациясы. 

 

 

Электромагниттік сәулеленудің үздіксіз спектрі гамма-сәулелерден (λ<5 

pm) ұзын толқынды радиосәулелерге және толқын ұзындығы мыңдаған 

километр болатын қуат жиілігінің генераторларынан шығатын сәулелерге дейін 

созылады. Толқын ұзындығы мен сәулелену жиілігінің кең ауқымды 

өзгерістеріне сәйкес олардың қасиеттері де айтарлықтай өзгереді, бұл үлкен 

дәрежеде фотон энергиясымен анықталады [6]. Электромагниттік сәулелену 

спектрінің ортаңғы аймағы спектрдің оптикалық облысы (1нм–1мм) деп 

аталады. Оптикалық аймақта ультракүлгін сәулелену 1-380 нм шамасында 

болады. Алғаш рет ультракүлгін сәулеленуді 1801 жылы Иоган Вильгельм 

Риттер ашты [7].1893 жылы Виктор Шуман толқын ұзындығы 200 нм-ден аз 

сәулеленуді ашты, оны вакуумдық ультракүлгін деп атады [8].Қазіргі уақытта 

ультракүлгін сәулеленудің бірнеше түрлері бар. (1.1-кесте). 
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1.1 Кесте - ISO 21348:2007 стандартына сәйкес ультракүлгін сәулелену 

түрлері 

 

 

УК-сәулелену 

түрінің атауы 

 

Аббревиатура

сы 

 

Толқын                    

ұзындығы 

диапазоны, 

нм 

 

Фотон 

энергиясы, 

эВ 

Жақын NUV 400— 300 3.10 — 4.13 

Орта MUV 300— 200 4.13 — 6.20 

Алыс FUV 200— 122 6.20 — 10.2 

Төтенше EUV, XUV 121— 10 10.2 — 124 

Вакуумдік VUV (ВУК) 200— 10 6.20 — 124 

Ультракүлгін А UVA (УК-А) 400— 315 3.10 — 3.94 

Ультракүлгін B UVB (УК-B) 315— 280 3.94 — 4.43 

Ультракүлгін С UVC(УК-С) 280— 200 4.43 — 12.4 

 

VUV аймағының 200 нм жоғарғы шегі қысқа толқын ұзындықтары үшін 

ауаның оптикалық мөлдірлігімен анықталады (120 нм шамасында шағын 

мөлдірлік жолағын қоспағанда [9]). Бұл мөлдірлік озонның түзілуімен ауадан 

молекулалық оттегінің күшті сіңуіне байланысты. Осы ерекшелігіне 

байланысты VUV сәулеленуді озондаушы сәулелену деп те атайды. 

 

 

1.3 Ультракүлгін сәулеленудің кеңінен қолданылатын көздерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. 

 

 

Ультракүлгін жарықтандыруды дамытудың перспективалық бағыты 

ультракүлгін сәулелерді алудың жаңа әдістерін іздеу және толқын 

ұзындығы 200-380 нм диапазонында сәулелену спектрі бар әртүрлі 

конструкциялардың тиімді, экологиялық таза және қымбат емес 

ультракүлгін шамдарын жасау болып табылады. Ультракүлгін алу 

әдістерінің ішінде жоғарыда аталған барлық артықшылықтарға ие авто 

эмиссиялық ультракүлгін шамды алуға мүмкіндік беретін өріс эмиссиясы 

мен катодолюминесценция құбылыстарына негізделген әдіс ерекше рөл 

атқарады. Бұл тараудың мақсаты оңтайлы, бәсекеге қабілетті өнімділікке ие 

болатын авто эмиссиялық ультракүлгін шамды жасау жолдарын анықтау 
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болып табылады. Ол үшін бірнеше мәселені шешу қажет. 

Біріншіден, қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын ультракүлгін 

шамдардың (сынапты шамдар, эксимер лампалары, УК-жарық диодтар) 

артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау қажет. 

Екіншіден, белгілі ультракүлгін катодолюминофорлар, кең аралық 

жартылай өткізгіштер және жалпы өрістік сәулелену лампаларының 

конструкциялары бойынша әдебиеттік талдау жүргізу қажет. Осы талдау 

негізінде әрі қарай зерттеу үшін катодолюминесцентті материалдарды 

таңдаңыз. 

Үшіншіден, жарық диодтары теориясы бойынша әдебиеттерді және 

зерттеуші-әріптестердің тәжірибелік мәліметтерін пайдалана отырып, 

катодолюминесценцияның тиімділігі мен спектрлік сипаттамаларын 

анықтайтын факторларды бөліп алу қажет. 

 

 

1.4 Сынап буының газразрядты шамдары және эксимер шамдары. 

 

 

 
 

1.1 Сурет - Сынап шамы 

 

Сынапты газразрядтық шамдар жарық шығару үшін сынап буындағы газ 

разрядын пайдаланады, ол шыны түтік болып саналады (1.1-сурет). Түтіктің 

ұштарына вольфрамды спиральды электродтар енгізіледі; сәуле шығаруды 

арттыру үшін сілтілі жер металдарының карбонаттар немесе пероксидтерінен 

жасалған электродтарға оксидті суспензия қолданылады. Шамға сынап 

тамшысы және белгілі бір мөлшерде инертті газ (Ar, Ne, т.б.) енгізіледі, бұл 

шамның қызмет ету мерзімін арттыруға және сынап атомдарының қозу 

жағдайларын жақсартуға көмектеседі. Шамды айнымалы ток көзіне қосқанда 

шамның электродтары арасында сынап атомдарының жарқылын қоздыратын 

электр тогы пайда болады [10]. 

Төмен қысымды шамдағы сынап буының қысымы шам қабырғаларының 

температурасына байланысты және қалыпты жұмыс температурасы 40 ° C 

кезінде шамамен 10-2-10-3 Торр құрайды. 



 18 

Мұндай шамда 254 және 185 нм шамасында сәулелену шамамен 10:1 

қатынасында тиімді қоздырады. 

Төмен қысымды сынапты шамдарда шамға салынған электр энергиясын 

ультракүлгін сәулеленуге айналдыру тиімділігі 35-40% құрайды. Шамның 

қарапайым дизайнымен (электромагниттік дроссель және стартер) және 10 мың 

сағаттан астам қызмет ету мерзімімен үйлескенде, бұл бактерицидтік сәулелену 

көзі ретінде төмен қысымды сынап шамдарын кеңінен қолдануға әкелді. 

Бұл шамдар 8-ден 60 Вт-қа дейінгі ватттардың кең ауқымында қол 

жетімді, сонымен қатар тұтанғаннан кейін бірден қуат ала алады. Жоғары 

қысымды сынапты шамдар (толтыру қысымы 102 Toрр) 100-ден 1000 Вт-қа 

дейінгі үлкен бірлік қуатына ие. Мұндай шамдар толқын ұзындығы 100-ден 380 

нм-ге дейінгі диапазондағы спектрлік сызықтары бар сызықтық сәулелену 

спектрін иеленген. Дегенмен, шамның бұл түрінің ПӘК төмен қысымды сынап 

шамдарына қарағанда 3-4 есе төмен болып келеді: ультракүлгін сәулеленудің 

үлесі кіріс электр энергиясының 8% құрайды, сонымен қатар олардың қызмет 

ету мерзімі 500-1.000 сағат. Сонымен қатар, қалыпты жану олардың 

тұтанғаннан кейін 5-10 минуттан кейін пайда болады. Бактерицидті төмен 

қысымды сынапты шамдардың параметрлері төменде көрсетілген . 

Кемшіліктері: 

Сынапты бактерицидтік шамдардың қолдануын шектейтін елеулі 

кемшілігі бос күйдегі металл сынаптың жоғары мөлшері болып табылады. 

Төмен қысымды сынапты шамдарда бос сынаптың мөлшері бір шамда 3-тен 10 

мг-ға дейін, ал жоғары қысымды шамдарда ол жүздеген миллиграмды құрайды. 

Атмосфералық ауадағы сынаптың ШРК 0,3 мкг/м3 болғандықтан, металл 

сынапты шамдар жойылған жағдайда айтарлықтай экологиялық қауіп 

тудыратыны анық. 

Коммерциялық жоғары қысымды сынап шамдарының барлығы дерлік 

толқын ұзындығы 200 нм-ден аз сызықтарды шығарады, бұл өте улы озонның 

өндірісіне әкеледі. Төмен қысымды сынапты шамдар негізінен боросиликатты 

шыныдан немесе кварцтың арнайы сорттарынан жасалған, олар қысқа 

толқынды сәулелерді өткізбейді және озон түзілуін болдырмайды, бұл оларды 

озон түзетін лампалардан айтарлықтай ажыратушы фактор [11]. 

Эксимер шамдары эксимерлерді (диатомдық қоздырылған молекулалар) 

пайдаланады және жоғары қуатты ультракүлгін сәуле шығаруға қабілетті 

(толқын ұзындығы = 354нм-126нм). 

Жұмыс принципі: 

Шамда бір немесе екі электродты электрлік оқшауланған, мәселен, 

диэлектрикпен жабылған болуы керек. Жоғары кернеу (7-10 кВ) және жиілік 

(100-500 кГц) қолданылғанда доғалық разряд пайда болады. Заряд диэлектрик 

бетінде жиналып, өрісті бірден азайтады және доғалық разрядты сөндіреді [12]. 

Шамдарды әр түрлі стильдер мен пішіндерде жасауға болады. Көптеген 

тәжірибелерде олар цилиндрлік болып келеді. Әдеттегі шам екі концентрлі 

кварц түтіктерінен, сыртқы және ішкі металл электродтарынан, сыртқы жоғары 

кернеу генераторынан және салқындатқыш судан тұрады. Өлшенген энергия 
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тиімділігінің коэффициенті (УК шығысы сигналы/электрлік кіріс сигналы) 10-

13% болуы мүмкін. Электрондар арасында айналатын сирек кездесетін 

газдардың галогенді қоспалары жағдайында, әсіресе ArF, KrF және XeCl сияқты 

қоспалар үшін 192, 248 немесе 308 нм белгілі жиіліктер алынады. Сиректелген 

газдардағы қоздырылған молекулалық кешендер үшін толқын ұзындығы төмен 

сәулелер түзіледі: сәйкесінше аргон, криптон және ксенон үшін 126, 146 және 

172 нм. Ультракүлгін сәулеленудің эксимерлі көздері жоғары (10 МВт-қа дейін) 

лездік қуатпен, шамамен 1000 сағ қызмет ету мерзімімен және көлемді жоғары 

вольтты қуат көздерімен сипатталады. 

Кемшіліктері: 

Жоғары қысымды сынапты шамдар, жарқылды ксенондық шамдар 

сияқты жоғары меншікті жүктемесі бар шамдар қарқынды жылуды бөлуді 

қажет етеді, бұл оның өзіндік құнын айтарлықтай арттырады, сонымен қатар 

олардың негізіндегі құрылғылардың дизайнын төмен қысымды сынап 

шамдарына негізделген жабдыққа қарағанда күрделірек етеді. [12]. 

 

 

1.5 Авто-эмиссиялық катодтар негізіндегі УК сәулелену көздері 

 

 

Соңғы жылдары  авто-эмиссиялық катодолюминесценттік сәулелену 

көздерін құру саласында қарқынды зерттеулер жүргізілуде [15, 16], бірақ 

сериялық өндіріс әлі жүргізіліп жатырған жоқ. 

Қарастырылып отырған жарық көздерінің ең тартымды қасиеттеріне 

олардың жоғары экологиялық тазалығы, жұмыс температурасының кең 

диапазоны, механикалық тербелістерге және желідегі кернеудің ауытқуына 

жоғары төзімділігі, төмен инерция (катодтың «электр» қосылу уақыты 10-8с 

аспайды), түстердің ең кең диапазоны және беріктігінің жоғарылығы жатады.  

Сәулеленудің авто-эмиссиондық сәулелену көздеріне арналған 

материалдарды әзірлеу екі негізгі бағытта жүреді - жаңа эмиссиялық 

материалдарды іздестіру және жақсы жарықтығы мен жоғары төзімділігі бар 

жаңа люминофорларды жасау. 

Авто-электронды катодтарды жасау үшін әртүрлі материалдар 

қолданылады. Бұл, ең алдымен, отқа төзімді металдар: вольфрам, молибден, 

платина, рений. Сондай-ақ хром, ниобий, гафний сияқты өтпелі топтағы 

металдардың өрістік эмиссиялық қасиеттері бойынша зерттеулер жүргізілді. 

Көптеген жарияланымдар жартылай өткізгіш материалдардан авто-эмиссияға 

және автокатодтарға арналған. 

Көміртекті материалдардың авто-эмиссиясын зерттеу 1970 жылдары 

басталды және мұндай материалдардың преспиктивасы бірден көзге түсті. 

Соңғы жылдары көміртекті материалдардың авто эмиссиясын зерттеуге 

арналған үлкен тәжірибелік материал жүргізілді [17]. 

Көміртекті материалдардан жасалған автокатодтарға тән белгілер: 
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жоғары эмиссиялық ток тығыздығы, ток-кернеу сипаттамасының жоғары тіктігі 

және мұндай өріс катодтары техникалық вакуум жағдайында да ұзақ уақыт 

жұмыс істей алады (~10-6 Toрр). Көміртекті материалдардан жасалған авто 

катодтар металл және жартылай өткізгіш катодтарға қарағанда әлдеқайда арзан 

және тұрақты, олар тұрақты жұмыс істеуі үшін жоғары вакуумды қажет етеді. 

Қазіргі уақытта көміртекті нанотүтіктер катодолюминесцентті жарық 

көздері үшін авто-эмиссиялық катод ретінде кеңінен қолданылады. Және 

сондай типтегі автокатодтар негізінде жарық элементтері жасақталуды. 

 Filip V., Nicolaescu D., Tanemura M., Okuyama F. [18] өз жұмыстарында 

нанотүтікшелер негізіндегі автокатоды барық жарық элементтерінің жұмыс 

жасаушы прототипін ұсынған. Жарық элементінің көрсетілген максималды 

жарықтығы 104 кд/м2 құрады. Соның өзінде автокатодтың қызмет ету мерзімі 

үшін көздің ұзақ мерзімді жұмыс уақыты, авто эмиссиялық ток пен 

жарықтылықтың айтарлықтай төмендеуінсіз, 2500 сағатты құрады. 

Saito Y., Hata K., Takakura A., Yotani J., Uemura S. [19] зерттеу тобы 

ультра жарқын (106 кд/м2 дейін) катодолюминесцентті жарық көзін әзірлеп 

шығарған. Мұндай көздің автокатодтың негізін көпқабырғалы нанотүтіктер 

құрайды. 
Образцов А.Н. [20-22] еңбектерінің көпшілігі алмаз және графит тәрізді 

материалдардан, көміртекті нанотүтіктерден авто сәулеленуді зерттеуге 

арналған. Оның жетекшілігімен нанотүтіктермен қапталған металл жіп 

түріндегі кеңейтілген өріс катоды бар катодолюминесцентті лампаның 

прототипі жасалды. Мұндай жарық элементінің жарықтығы 3Вт қуат тұтыну 

кезінде 105 кд/м2 деңгейіне жетті. 

Дэниэл Мауч, Кэмерон Хеттлер, Уильям У.Салливан, Андреас А. Нойбер 

және Джеймс Диккенстің «Фото өткізгішті жартылай өткізгіш қосқыштарды 

іске қосу үшін импульсті ультракүлгін жарық диодын бағалау мақаласының 

зерттеу бағдарламасы коммерциялық 365 нм ультракүлгін жарық диодының 

(UV LED) 4H-SIC Фото өткізгішті жартылай өткізгішті іске қосу үшін 

импульстік  сипаттамаларын анықтауға бағытталған. Автор SiC және GaN кең 

жолақты жартылай өткізгіштерін іске қосу және басқару үшін, оптикалық көз 

ретінде, олардың ерекшеліктеріне байланысты осы жарық диодтарының 

импульстік сипаттамасы маңызды екенін егжей-тегжейлі талдайды және 

сенімді түрде дәлелдейді [23], [24]. Бұл жарықдиодтардың импульстік 

реакциясы әсіресе импульстік энергетикадағы қосымшалар үшін өзекті болып 

табылады, өйткені оптикалық оқшаулаудың артықшылықтарын материалдар 

негізіндегі кең жолақты құрылғыларға кеңейту мүмкіндігі. Мақалада 

жарықдиоды массивіндегі ток пен импульстің ұзақтығын басқаруға арналған 

схема берілген. Зерттеу барысында ультракүлгін жарықдиодты спектрлік 

сипаттамалары уақыт бойынша ажыратымдылықтағы электролюминесценция 

спектроскопиясы (TREL) көмегімен өлшенді. Сондай-ақ, жарық диоды 150 мА-

дан 750 мА-ға дейінгі үздіксіз токтарда сыналғанын атап өткен жөн. Оптикалық 

шығыс қуатын, тікелей кернеуді және үздіксіз жұмыс істейтін түрлендіру 
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тиімділігін және 10 мкс қысқа импульсті мақаладағы суреттерден көре аламыз. 

Импульстік ультракүлгін жарық диодты қуат көздерін ауыстыруға арналған кең 

жолақты жартылай өткізгіш қосқыштарды басқару үшін тартымды және ықшам 

жарық көзі болып саналады [25], [26].  

Вакуумдық ультракүлгін сәулеленудің электронды материалдарға әсері 

олардың құрылымы мен құрылғының сенімділігіне айтарлықтай әсер етуі 

мүмкін. Бұл көзқарас G. S. Upadhyaya, J.L. Shohet, және J. L. Lauer «Вакуумдық 

ультракүлгін сәуленің электронды материалдарға әсерін Монте-Карло әдісімен 

модельдеу» шығармаларында көрсетілген. Бұл мақалада белгілі Монте-Карло 

әдісіне негізделген жартылай өткізгіш оқшаулағыштың өзара әрекеттесу 

моделін жасау кезеңдері қарастырылады. Монте-Карло әдісі классикалық тәсіл 

үшін өте қиын болатын есептеулерді жүргізудің қуатты әдісі ретінде бұрыннан 

танылған әдіс болып табылады. Авторлар атап өткендей, бұл тапсырма әртүрлі 

шашырау бұрыштарының, қашықтықтардың және процестердің көптігінің 

кездейсоқтығына байланысты жоғары күрделілікке ие, сондықтан бұл әдіс осы 

тапсырма үшін өте қолайлы. Бұл жұмыс Монте-Карло әдісімен жартылай 

өткізгіш диэлектрлік материалмен (Si3N4) әрекеттесетін УК сәулеленуді 

модельдеу зарядтың тығыздығын және осылайша диэлектрлік қабаттың 

бетіндегі потенциалды дәл болжауға мүмкіндік беретінін көрсетеді [27]. 

Диэлектриктегі беттік потенциалды авторлар контактілі потенциалдар 

айырмасы әдісі деп аталатын әдісті қолдана отырып эксперименталды түрде 

бағалады. Ол сонымен қатар модельдеу нәтижелерін эксперименттік 

мәліметтермен салыстыруды қамтамасыз етеді. Модельдеу нәтижелерін растау 

үшін диэлектриктегі эксперименттік өлшенген беттік потенциалдар 

қолданылады. Фотон атомға соқтығысқан кезде болатын әртүрлі процестердің 

ішінде олар электронның фотоэмиссиясына назар аударды. Модельдеу 

нәтижесінде кері шашырау пайызы, жұтылу коэффициенті, фотондардың ену 

тереңдігі және электронның тасымалдануы туралы статистикалық ақпарат 

алынды. 

Кейбір масштабты нысандарды басқару және бақылау жүйелерінде жаңа 

элементтер базасын пайдалануға байланысты мәселелер, сондай-ақ 

ультракүлгін сәулеленуді бақылауға арналған портативті құрылғыларды құру 

принциптері Е.Виноградованың «Ультракүлгін сәулеленуді бақылауға 

арналған портативті құрылғылар» мақаласында қарастырылады. Бұл сандық 

дисплейде сандық нәтиже беретін немесе берілген сәулелену дозасына 

жеткенде, жарық немесе дыбыстық сигнал беретін жартылай өткізгіш өлшеу 

сенсорлары және ультракүлгін сәулеленудің қарқындылығын немесе нақты 

физикалық бірліктерде алынған дозаны өлшейтін дозиметр болып табылады. 

Бұл жұмыста Ресей ғылым академиясының басқару мәселелері 

институтында әзірленген теріс дифференциалды кедергісі бар, 

мамандандырылған жартылай өткізгіш құрылымға негізделген, ультракүлгін 

сәулеленуді бақылаудың портативті құрылғыларын жасау нәтижелері 

келтірілген. 
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Зерттелетін проблематикада ультракүлгін сәулеленудің өнеркәсіптік 

көздерін қашықтықтан бақылауды қолданудың негізгі аспектілері көрсетілген. 

Ол, мысалы, жоғары вольтты электр жабдықтарын тесуге дейінгі жағдайды 

анықтайды. Мұнда тәжді тіркеу және ішінара разрядтау сияқты әдістер 

қолданылады. Зерттеу нәтижелері бізге ультракүлгін сәулеленуге жоғары 

сезімталдықты талап ететін мониторинг жүйелерінің бар екендігіне іс жүзінде 

көз жеткізуге мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер ультракүлгін сәулеленуді 

сыртқы ортада нақты уақыт режимінде визуализациялайды және суретті алуға 

мүмкіндік береді, мысалы, сутегі жалыны және тәж разрядтары [28]. Авторлар 

жасаған құрылғылар, олардың қарапайымдылығы мен шығыс параметрлері 

арқасында оларды орталықтандырылған архитектурада да, орталық серверде 

де, өңдеу және шешім қабылдау орталықтары бар, әртүрлі деңгейдегі ішкі 

жүйелері бар иерархиялық жүйелерде де пайдалануға мүмкіндік береді. 

Осы жұмыста ұсынылған құрылғылар өзін-өзі бақылау үшін де, сонымен 

қатар, қажет болған жағдайда басқа сенсорлармен бірге де қолданыла алады. 

Мысалы, әлеуметтік, табиғи, өнеркәсіптік нысандарды, аумақтарды, ірі 

жылыжайлар мен қарапайым жылыжайларды, мұражайларды, ауруханаларды, 

жағажайларды және т.б. бақылау жүйелерінде, стандартты емес жағдайларда, 

жеке бақылау және ультракүлгін бақылау құрылғыларын кеңінен қолдануға 

байланысты жаңа талаптар пайда болды - миниатюралар, төмен шығындар, 

пайдалану жеңілдігі. Осы критерийлерге сүйене отырып, 

модификацияларының бірі, ультракүлгін сәулеленуге сезімтал p+-n құрылымы 

бар жоғарыда аталған жартылай өткізгіш сенсор негізінде, ультракүлгін 

бақылау құрылғыларын құру перспективалы болды [29]. Зерттеу нәтижелері 

мұндай құрылғылардың берілген деректерді өңдеу және бақылау 

бағдарламасына сәйкес, ультракүлгін сәулеленуді бақылаудың әрқилы түрлері 

(ағымдағы, алдын ала, жалпы, іріктеп, салыстырмалы, ақпараттық, жүйелі, 

кезеңдік және т.б.) үшін пайдаланылуы мүмкін екендігін көрсетеді. 

Полиакрилонитрилді талшық негізіндегі автоэмиссиялық катод 

техникалық вакуум жағдайында ең тұрақты болып табылады (~10-6 Торр). 

Мұндай өрістік катодтың эмиссиялық орталықтары талшықтардың бетінде 

пайда болатын фибрилдер мен олардың комбинациялары арқылы түзілетін 

көптеген микропротрузиялар болып табылады. Иондық бомбалаудың әсерінен 

авто эмиссиялық катодтың жұмысы кезінде, пондеромотивтік жүктемелер, 

микропротрузияларды эмиссиялық токпен қыздыру, адсорбциялық-

миграциялық процестер, эмиссиялық орталықтардың бұзылуы орын алады, 

бірақ талшықтың ерекше құрылымына байланысты жойылған эмиссия 

орталықтарының орнына жаңа эмиссия орталықтары қалыптасады, сондықтан 

эмиссия тогы айтарлықтай өзгермейді. Бұл факт техникалық вакуум 

жағдайында автоэлектронды катодтардың ұзақ қызмет ету мерзімін (50 мкА ток 

кезінде 7,5 мың сағат [30]), сонымен қатар эмиссиялық токтың жоғары 

тұрақтылығын анықтайды. 
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1.6 Ультракүлгін люминофорлар негізіндегі шамдар 

 

 

Жаңа эмиссиялық материалдарды зерттеумен қатар, ультракүлгін 

сәулеленудің автоэмиссиялық көзін дамытудың маңызды кезеңі тиімділігі 

жоғары және ұзақ мерзімді жаңа люминофорларды іздеу болып табылады. 

90 - жылдардың басынан бастап электронды сәулелік энергиялардың 

орташа кернеу диапазонында катодолюминесценция құбылыстарын қарқынды 

зерттеу басталды [31]. Жоғарыда айтылғандай, катодолюминесценция 

қоздырғыштары ретінде ұшының диаметрі бірнеше нанометрлік үшкір 

катодтарды пайдалану ерекше перспективалы. 

Тиімді катодолюминофорды жасау үшін электронды сәуленің фосфор 

материалымен әрекеттесуінің теориялық моделін жасау қажет болып табылады. 

Ю.М.Поповтың [32] жұмысында тиімді катодолюминофорды таңдау 

материалдың тиым салынған ені (Еg) мен  электронды-кемтіктік жұбының 

қозуына жұмсалатын энергияның (Еep) арасындағы сандық қатынасқа 

негізделген. атап айтқанда– Еep = 3Еg. Осы критерий бойынша 

катодолюминофордың шекті энергия шығымы бағаланған h =hn/3Еg, мұндағы hn 

– сәулеленудің кванттық энергиясы. Бұл жағдайда фосфордың тұтану шегі тең 

деп Ешек = 3Еg + Е0 (Е0 ~30 эВ) тұжырымдалады. Осылайша, Ешек = 50 эВ. 

 Бірақ бұл критерий катодолюминофорлардың тиімділігінің шекті 

мәнін есептегенде жақсы нәтиже бергенімен, көптеген белгілі 

люминофорлардың сипаттамаларын сипаттауға жарамсыз болды. Сонымен, 

мырыш оксидінің жолақ аралығы 3,6–3,8 эВ, ал бұл фосфордың қозу шегі 3 эВ. 

Сондай-ақ ұсынылған критерий кейбір монокристалдарға (мысалы, рубинге) 

тән катодолюминесценцияның кристаллографиялық анизотропиясын 

қарастырмаған. 

Кристалл-фосфордағы біріншілік электронды қозудың энергиясын беру 

процестерін сипаттау үшін Д.Пайнстың плазмондық моделі [33] қолданылды. 

Бұл модельге сәйкес, көлемді плазмон түзілістерінің (плазмондардың) жиілігі 

WPn N концентрациясына, электрон зарядына және оның массасына келесі 

қатынас арқылы байланысты: 

 

                                                 WPn = (Ne2/m)1/2                                          (1.1) 

 

Пайнс моделі металдық және диэлектрлік пленкалардағы 

электрондардың тән жоғалту спектрлерінің көптеген зерттеулерімен расталды, 

оларда плазмон энергиясының мәндеріне жақын сызықтар эксперименталды 

түрде табылды. Алайда, кейбір кең аралық люминофорлар көлемдік 

плазмондық модельге сәйкес келмейді [34–36], бұл қатты денедегі ұжымдық 

түзілістердің тек көлемдік немесе беттік механизмдер арқылы ғана емес, 

сонымен бірге түзілетін, жартылай жергіліктендірілген электрондармен 

түзілген сызықтық химиялық байланыстарда қалыптасады [35]. Бұл жағдайда 
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белгілі фосфорларды талдауда ғана емес, сонымен қатар нашар зерттелген 

қосылыстардың параметрлерін оңтайландыруда тиімді болатын сызықтық-

плазмондық және плазмондық-кластерлік модельдер қолданылады. 

Плазмондық модель негізінде фосфордың тиімділігін зерттеу Н.Сощин мен 

В.Большухиннің [37] мақаласында берілген. Спектрдің көрінетін аймағынан 

тыс көптеген сілтілі және сілтілі жер металдарының галогенидті тұздары 

ультракүлгін аймақта бай сәулеленуге ие. Атап айтқанда, максималды 298 нм 

сәулеленудің тиімді болуына байланысты, емдік эмитент ретінде электронды 

сәулені қозу үшін таллиймен белсендірілген калий хлориді ұсынылады. 

Электрондық сәуленің бомбалауына төмен қарсылық галогендік тұздарды 

техникалық пайдалануға кедергі келтіреді. Тұрақты катодолюминофорлардың 

ішінен кейбір вольфрамдар (CaW04, SrWO4), титан немесе ниобиймен 

белсендірілген силикаттар, әсіресе цериймен белсендірілген кальций 

фосфаттары ультракүлгін сәуледе қарқынды сәуле шығарушы болып табылады 

[38]. Соңғы жылдары цинк оксидіне (ZnO) қызығушылық спектрдің 

ультракүлгін аймағында жарық шығаратын құрылымдарды құру үшін 

перспективалық материал ретінде айтарлықтай өсті [39]. Қазіргі уақытта 

мырыш оксиді әртүрлі оптоэлектронды дисплей құрылғыларында 

қолданылатын дәстүрлі жасыл катодолюминофор болып табылады. ZnO 

мырыш оксидінің катодолюминесценция спектрлері толқын ұзындығы 

шамамен 385 нм болатын тар жиекті ультракүлгін жолақтан және 500 нм 

толқын ұзындығында шыңы болатын кең жасыл жолақтан тұрады. Кейбір 

зерттеулерде бұл жасыл жолақ бақыланбайтын мыс қоспасымен 

байланыстырылады, ал басқа зерттеулерде ол жалғыз зарядталған оттегі бос 

орындарымен түсіндіріледі. Сәуледегі электрон энергиясының ұлғаюы оның 

жарты енін өзгертпестен жасыл сәулеленудің салыстырмалы 

қарқындылығының шамалы өсуіне әкеледі. Бұл жағдайда шеткі қозу УК 

люминесценция айтарлықтай басым болады. 

Ультракүлгін сәулелену құрылғыларындағы соңғы күш-жігер сенімді, 

жоғары сезімталды, кең жолақты, арзан және жан-жақты функционалдық 

құрылғыларды алға жылжытуға бағытталған. Дегенмен, олар әлі де қысқа 

мерзімде кремний детекторларын ауыстыра алмайды, себебі құрылғылардың 

қайталануы мен сенімділігі нашар. Кең жолақты жартылай өткізгіштерді 

дамыту және олардың фотодетекторлар саласында қолдану мүмкіндіктері әлі де 

көп. Жоғары сапалы гомоэпитаксиалды өсу субстраттарын әзірлеу олардың 

өнімділігін арттыру және шығындарды азайтудың кілті болып табылады. 

Осыған байланысты біз Sanjib Mondala, Chiranjib Ghosha, S.M.M. Dhar 

Dwivedi, Anupam Ghosha, Sushama Sushamac, Subhananda Chakrabarti жазған өте 

қызықты және ерекше жұмыстарын қарастыруымызға болады. Мақала «Er 

легирленген TiO2 жұқа пленкасымен безендірілген AG нанобөлшектеріне 

негізделген ультракүлгін фотодетекторын Эксперименттік және теориялық 

тұрғыдан түсіну» деп аталады. Бұл жұмыста жылу булануына негізделген 

GLAD (Glancing angle deposition - сырғанау бұрышы) әдісімен Er: TiO2 TF сол 

гельді спин өндірісінде AG нанобөлшектерінің синтезі зерттелді. Бұл әдеттегі 
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құрылғыға қарағанда нанобөлшектер негізіндегі плазмоникалық UV-PD 

жақсартылған оптоэлектрондық өнімділігін көрсетеді. Үлгілердің оптикалық 

сипаттамаларын зерттеу үшін УК-көрінетін және PL сипаттамаларын өлшеу 

жүргізілді. Сонымен қатар, Au / Er: TiO2 TF / Ag NPs / Er: TiO2 TF / p-Si 

детекторлары жасалды және ток (I) - кернеу (V), ультракүлгін қозу кезіндегі 

құрылғылардың сезімталдығы және уақыт сипаттамалары анықталды. Зерттеу 

үшін жоғары температуралық (420 К) кіріс-шығыс сипаттамалары қолданылды. 

Детекторлардың сезімталдығы TD кванттық тиімділік материалдың жұтылу 

коэффициентіне, құрылғыдағы жұту аймағының қалыңдығына және түскен 

фотонның толқын ұзындығына тәуелді екенін білу негізінде есептелді [40]. 

Олар сондай-ақ материалдарды сіңіру арқылы кванттық тиімділікті есептеді 

және осылайша сезімталдықты есептеді. 

Зерттеу екі құрылғы үшін де толқын ұзындығына байланысты 

сезімталдықты есептеуге теориялық көзқарасты қолданды. Сонымен қатар, 

құрылғылардың сезімталдығының эксперименттік қисықтарын модельдеу 

арқылы фотоөткізгіштік коэффициенті, электрондардың өту уақыты және 

электрондардың қозғалғыштығы сияқты маңызды параметрлер есептелді. Бұл 

параметрлер плазмалық нанобөлшектер үшін ультракүлгін режимнің 

жақсарғанын көрсетті. Жылдам жауап беру уақыты, қысқа өсу және құлдырау 

уақыты нанобөлшеті плазманының жоғары өнімділігін дәлелдейді. Мақалада 

алынған нәтижелер плазмоникалық Ag NPs Er: TiO2 TF бетінің құрылымын 

өзгерте алатынын көрсетеді, мұнда ультракүлгін сәулеленуге және детектордың 

басқа сипаттамалық параметрлеріне сезімталдық артады. Осылайша, олар бұл 

процесті төмен сезімталдыққа негізделген SI негізіндегі ультракүлгін 

детекторына балама бола алатын коммерциялық ультракүлгін 

фотодетекторларының талаптарын қанағаттандыру үшін қолдануға 

болатындығын растайды. 

 

 

1.7 Ультракүлгін сәулелердің микроорганизмдерге әсер ету 

механизмі 

 

 

Ультракүлгін сәуленің әсерінен залалсыздандыру микроорганизмдер 

ішіндегі фотохимиялық реакцияларға байланысты жүреді [41;42]. Сонымен 

қатар, ультракүлгін сәулелену, негізінен, барлық жасуша молекулаларына әсер 

етеді, бірақ тек биополимерлер - мембраналық ақуыздар мен нуклеин 

қышқылдары (әсіресе жасуша ядросының ДНҚ) оны тиімді сіңіреді. Мембрана 

түзетін белоктардың сезімталдығы толқын ұзындығы < 230 нм диапазонында 

жоғары, толқын ұзындығы ұзағырақ сәулелену оларға өте әлсіз әсер етеді. ДНҚ 

құрайтын нуклеотидтер 250–270 нм диапазонында айқын ультракүлгін жұтылу 

максимумына ие. Толқын ұзындығының ұзағырақ сәулелену көздерімен жұмыс 

істеу ыңғайлы болғандықтан, әсіресе сұйықтықтарды дезинфекциялау кезінде 

(су толқын ұзындығы < 230 нм сәулені интенсивті түрде сіңіреді) 
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дезинфекциялау үшін қолданылатын УК көздерінің көпшілігі жасушалардың 

немесе вирустардың ядроларына әсер етеді, олардың ДНҚ-сын бұзады. Дәл осы 

себепті мұндай тәсілмен өңдеу стерилизация емес, дезинфекция деп аталады - 

жасушалық ДНҚ бұзылғаннан кейін (жасуша мембранасы және басқа 

құрылымдар зақымдалмаған немесе аз ғана зақымдалған), бактерия 

өміршеңдігін сақтай алады (яғни, метаболикалық ондағы процестер 

тоқтамайды ), бірақ бұдан былай көбеюге қабілетті емес болады.  

 

 
 

1.2 Сурет - Ультракүлгін сәулеленуді ақуыздар мен нуклеотидтердің 

сіңіру қисықтары [41] 

 

 

Жасушалардың кішкентай көлденең өлшемдеріне байланысты бір типтік 

бактериалды жасушадан өтетін ультракүлгін сәулесінің тек 5%-ы ғана оған 

сіңетінін айта кету керек. Осылайша, жасуша мембраналары мен басқа 

органеллалар ядроларға тиімді қорғаныс бола алмайды. Бірақ, жасуша 

көлемінің өсуімен микроорганизмдердің сезімталдығы әлсірейді, сондықтан 

зең жасушаларының ультракүлгін сәулелеріне төзімділігі бактерияларға 

қарағанда жоғары болып келеді. 1.2-суреттегі графиктен сәулеленетін толқын 

ұзындығы шамамен 265-270 нм болатын ультракүлгін көздері ең тиімді 

екендігін көруге болады (жалпы алғанда, әртүрлі микроорганизмдер 

ультракүлгін сәулелеріне, соның ішінде спектрлік сезімталдыққа ие, алайда 

сезімталдықтың сапалық қисықтары көп жағдайда нуклеотидтердің 

сезімталдық қисығына жақын болады, бұл практикалық қолдану үшін 

ультракүлгін көздерін таңдағанда оған сүйенуге мүмкіндік береді).[43] 

Дегенмен, сәулелену көздері әдетте күрделі спектрлерге ие-кең немесе көптеген 

сызықтары бар, олар әрқашан жасушалардың максималды фотосезімталдық 
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аймағына енбейді. Сондықтан әртүрлі спектрлері бар көздер әртүрлі 

бактерицидтік тиімділікке ие. Оны сипаттау үшін салыстырмалы спектрлік 

бактерицидтік тиімділік ұғымы енгізілді – өлшемсіз шама, сезімталдық қисығы 

бар көз спектрінің түйіні. Бактерицидтік ағын (ваттпен өлшенеді) – қуаттың 

өлшемсіз бактерицидтік тиімділікке көбейтіндісі, бактерицидтік қайтарым-

бактерицидтік ағынның УК көзі тұтынатын электр қуатына қатынасы.[44] 

Осылайша, төмен қысымды сынап шамдарының сәулелену спектрі 253,7 

нм толқын ұзындығында айқын тар шыңға ие, бұл максималды бактерицидтік 

тиімділікке айтарлықтай жақын, және мұндай шамдардың 25-35% дейін жоғары 

бактерицидтік қайтарымды қамтамасыз етеді. 

Бұл шың шығарылатын қуаттың 82%, 184,9 нм вакуумдық ультракүлгін 

сызығы үшін тағы 6,6%, ал қалғаны 260-дан 600 нм-ге дейінгі әлсіз 

қарқындылықтың бірнеше шыңдарына тиесілі. 

 

 

 
 

1.3 Сурет  - E. coli бактерияларының ультракүлгін сәулеленуге 

сезімталдығының қисығы және төмен және орташа қысымды сынап 

шамдарының спектрлері [41] 

 

Мұндай спектр төмен қысымды сынапты шамдарды жеткілікті спектрлік 

тиімді етеді және жалпы қазіргі уақытта бар көздердің ең тиімдісі, бірақ 

олардың кемшіліктері сәулелену қуатының төмен тығыздығы және қуаттың 

қоршаған орта температурасына күшті тәуелділігі болып табылады (1.3-сурет), 

сонымен қатар 184,9 нм сызық озонның түзілуіне әкелуі мүмкін. 
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1.4 Сурет - Төмен қысымды сынап шамының жарқырау 

қарқындылығының температураға тәуелділігі [42]. 

 

Сумен жуылған шам жағдайында бұл тәуелділік аз байқалады, бірақ 

судың температурасы 0,5°C-тан аспайтын суық аймақтарда, әсіресе қыста, 

кейде шамдарда разрядты тұтату проблемалары туындайды. Қалай болғанда да, 

мұндай шамдардың жұмыс істеуі үшін оңтайлы температура 30-40 °C құрайды, 

оған 25-27 °C температурада тұрақты ауада жұмыс істеген жағдайда қол 

жеткізіледі, сонымен қатар ауа температурасы 27 °C - тан 16 °C - қа дейін 

төмендеген кезде шам өзінің қуаттылығының төрттен бір бөлігін жоғалтуы 

мүмкін [41]. 

Жеткіліксіз қуат тығыздығы (0,15-1 Вт/см2) және жоғары температура 

сезімталдығы спектрлік тиімділігі әлдеқайда төмен (1.4-сурет) және 

бактерицидтік қайтарымдылығы 10-16%, аз ресурсты, бірақ бар әлдеқайда 

үлкен «жарықтығы» бар орташа қысымды сынап шамдарын қолдануға әкеліп 

соғады.  

Дегенмен, сынапты шамдардың негізгі кемшілігі олардың экологиялық 

қауіптілігі болып табылады. Шамның қабығы сынған жағдайда сынаптың ауыз 

суға түсу қаупі бар, пайдаланылған шамдар қоршаған ортаға сынап түспеуі 

үшін арнайы утилизацияны қажет етеді. Қазіргі уақытта сынапқа қатысты 

алаңдаушылық БҰҰ-ға мүше елдердің сынап туралы Минамата конвенциясын 

ратификациялауына әкелді. Осыған байланысты құрамында сынап жоқ тиімді 

ультракүлгін көздерін жасау және енгізу бүгінгі таңда өте қажет. 
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1.8 Ультракүлгін сәулелерді қолданудың кейбір аймақтары. 

 

 

Ультракүлгін сәулелену көздерін пайдаланатын салалар алуан түрлі: ауыл 

шаруашылығы, медицина, өнеркәсіп, криминалистика, полиграфия және т.б. 

Әрбір бағыт белгілі бір мақсаттарға сәйкес келетін шамдарды ғана 

пайдаланады. Медицина ультракүлгін сәулеленудің микроорганизмдер мен 

бактерияларды өлтіру қабілетін белсенді түрде пайдаланады. Кабинеттер мен 

ауруханалардың палаталарында бөлмедегі ауа бактерицидтік шамның 

ультракүлгін сәулелері арқылы дезинфекцияланады. Ультракүлгін шамдардың 

суға әсері сұйықтықтың дәмін өзгертпестен патогендік вирустар мен 

бактерияларды өлтіреді. 250-280 нм жұмыс диапазоны ауа мен суды 

зарарсыздандыруды қамтамасыз етеді, қауіпті микроорганизмдердің ДНҚ-сын 

бұзады. 

1877 жылы Даунс пен Блант күн радиациясының әсерінен 

сұйықтықтардың зарарсыздандыру әсерін ашты [45]. 1903 жылы Нильс Финсен 

медицинадағы жаңа бағытты ашқаны үшін физиология немесе медицина 

бойынша Нобель сыйлығын алды - фототерапия және қызыл жегі туберкулезін 

оптикалық сәулемен емдеуді ашқаны үшін. Сол жылы Барнард пен Морган 226-

329 нм диапазондағы сәулеленудің бактерицидтік әсер ететінін, максималды 

тиімділігі 250 нм шамасында екенін көрсетті [46]. Ал 1904 жылы Heraeus 

инженері Ричард Коеч алғашында көшелерді жарықтандыру үшін 

пайдаланылған бірінші сынапты-бу кварц шамын жасады. Мұндай шамдардың 

дезинфекциялық әсері алғаш рет 1910 жылы Марсельде көпшілікке көрсетілді 

[45]. Қазіргі уақытта бактерицидтік сәулелену биохимияда, ауыз және ағынды 

суларды тазартуда, ауа мен жер бетін тазартуда, тамақ өнеркәсібінде 

қолданылады. Бактерицидтік әсері УК-С сәулеленудің бактериялық ДНҚ 

құрылымын бұзу қабілетіне байланысты, ол одан әрі репликацияны 

болдырмайды, ал үлкен дозада - жасуша мембраналарын бұзады [45]. 

 Зарарсыздандыру қасиетіне озон да ие болып табылады, ол өзінің жоғары 

реактивтілігіне (тотығу потенциалы 2,07 В) органикалық молекулаларды 

деполимеризациялауға қабілетті. 1972 жылы Болон және Кунц ультракүлгін 

сәулелену арқылы фоторезистивті полимерлерді жою мүмкіндігін зерттей келе, 

оң нәтиже УК-С сәулеленуі мен озонды біріктіріп қолдану арқылы алынатынын 

анықтады [50]. Ал 1974 жылдан бастап Виг тобы беттерді ультракүлгін 

сәулеленумен және озонмен бірге өңдеу арқылы әртүрлі ластаушы заттардан 

тазарту мүмкіндігін жан-жақты зерттеуді қолға алды [51]. Озонның өзін (химия, 

химиялық технология, физикалық химия, медициналық технология, ауыл 

шаруашылығы және т.б.) пайдалану да, advanced oxidation - жетілдірілген 

тотығу (АОТ) деп аталатын класы да қызығушылық тудырады. Бұл класқа ОН 

– радикалдардың (ең күшті белгілі тотықтырғыштардың бірі,), озон мен сутегі 

асқын тотығының (Н2О2) қатысуымен жүретін органикалық және 

бейорганикалық қосылыстардың тотығу процестері жатады [52]. 

Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен ауадан немесе оттегінен озон 
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өндіруге арналған қондырғылардың тиімділігі разрядтық генераторларға 

қарағанда әлдеқайда төмен, бірақ бірқатар себептерге байланысты мұндай 

механизм қызығушылық тудырады [58]: 

- атмосфералық озон күн радиациясының ультракүлгін құрамдас 

бөлігінің атмосфераның оттегіне әсерінен түзіледі, сондықтан атмосфераның 

жоғарғы қабаттарында болатын фотохимиялық реакцияларды модельдеу үшін 

ультракүлгін генераторды қолдану ыңғайлы; 

- озонды ультракүлгін сәулеленумен біріктіру ыңғайлылығы; 

Метатұрақты атомдық оттегі (фото)химиялық түрленулер тізбегінде 

маңызды орын алады. Ал 254 нм толқын ұзындығында сіңіру жылдамдығы 

жоғары озон молекулалық және атомдық оттегіге фотодиссоциацияланады  

(2.3.1- формула). Бұл өз кезегінде төмен қысымды сынапты разрядтық 

сәулеленуді AOT процестерінде немесе әртүрлі формаларда оттегінің қатысуын 

талап ететін басқа процестерде пайдалануды өте перспективалы етеді. 

Ультракүлгін шамдар адам өмірінің барлық салаларында, соның ішінде 

суды, ауаны және әртүрлі беттерді зарарсыздандыру (дезинфекция) мақсатында 

кеңінен  қолданылатынын жоғарыда атап өттік. Ең кең таралған төмен 

қысымды шамдарда сәулеленудің 86% 254 нм толқын ұзындығына түседі, бұл 

бактерицидтік тиімділік қисығының шыңына жақсы сәйкес келеді (2.13-сурет). 

 

 
 

1.5 Сурет - Ультракүлгін сәулелену толқын ұзындығы мен бактерияға 

қарсы әрекет арасындағы байланыс: а – бактерияларды жоюдағы ең үлкен 

тиімділік қисығы, b – тимонуклеин қышқылының сіңіру қисығы [11]. 
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Ультракүлгін дезинфекция судағы микроорганизмдерді белгілі бір 

қарқындылықтағы (микроорганизмдердің толық жойылуы үшін жеткілікті 

толқын ұзындығы 260,5 нм) белгілі бір уақыт аралығында 

(микроорганизмдердің санын он есе азайту үшін қажет УК дозасының мөлшері) 

ультракүлгін сәулеленуімен сәулелендіру арқылы жүзеге асырылады. Олардың 

түріне байланысты және көптеген бактериялар мен вирустар үшін 2–20 

мДж/см2 диапазонында жатыр. 

Осындай сәулелендіру нәтижесінде микроорганизмдер 

«микробиологиялық» түрде өледі, өйткені олар көбею қабілетін жоғалтады. 

Шамамен 260 нм толқын ұзындығы диапазонындағы ультракүлгін сәуле су 

арқылы және судағы микроорганизмнің жасуша қабырғасы арқылы жақсы еніп, 

микроорганизмнің ДНҚ-сы арқылы жұтып, тиминнің димеризациясын 

тудырады. Микроорганизмдердің ДНҚ-да мұндай өзгерістердің жиналуы 

олардың көбеюінің баяулауына және жойылуына әкеледі. 

185 нм ультракүлгін сәуле толықтай органикалық көміртектің  (Total 

Organic Carbon — TOC) концентрациясын азайту үшін пайдаланылады, бірақ 

бұл сәулелену өте уытты озонды тудырады.  

Бүгінгі таңда импульстік сәулеленудің бактерицидтік әсері бар екендігі 

және оның микроорганизмдерге әсер ету механизмі УК-сәулеленудің 

максималды қуат тығыздығына байланысты екендігі және 

микроорганизмдердің әрбір түрі өзінің шекті шыңдық қуатына ие екендігі 

анықталды. Алынған мәліметтерге сәйкес импульстік сәулемен 

дезинфекциялау механизмі екі компоненттен тұрады. Олар: 

- бактерицидтік ультракүлгін сәулеленумен әсе ету; 

- микроорганизмнің барлық ультракүлгін сәулеленуді сіңіру 

кезінде оның қызып кетуі нәтижесінде жойылуы. 

Ультракүлгін сәулеленудің шекті мәннен төмен қуаттың ең жоғары 

тығыздығы кезінде дезинфекция 205–315 нм бактерицидтік диапазондағы 

ультракүлгін сәулелену арқылы анықталады. 

Импульстік сәулеленудің жоғары тығыздығында, А, В, С спектрлік 

диапазондардағы (200–400 нм) УК-сәулеленуінің жалпы қуат тығыздығы шекті 

мәннен жоғары болғанда, сәулелену энергиясының берілу жылдамдығы жылу 

энергиясының разряд жылдамдығынан асып түседі. микроорганизмнің 

қоршаған ортаға түсуі және микроорганизмнің қызып кетуі оның ыдырауына 

әкеледі. Спектрдің көрінетін аймағындағы сәулелену микроорганизмдердің 

қызуына айтарлықтай үлес қоспайтыны тәжірибе жүзінде дәлелденген.Қызып 

кету қоршаған ортаның қасиеттеріне байланысты. Су үшін радиациялық қуат 

жоғары болуы керек, өйткені судағы микроорганизмнен жылу беру ауаға 

қарағанда жоғары. Балауыз бетіндегі микроорганизмдердің ыдырауы бойынша 

экспериментте беттік балқу байқалды, бұл - импульстік энергияның осындай 

жоғары тығыздығы әсері.  
Қуат шыңының шамасынан басқа, оны жылыту үшін жеткілікті 

«нысанаға» энергия беруді қамтамасыз ету қажет. Егер радиациялық импульс 

өте қысқа болса, мысалы, 1 мкс-тен аз болса, онда микроорганизмдер жай ғана 
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қызып үлгермейді. Басқаша айтқанда, микроорганизмді жоғары температураға 

дейін қыздыруға жеткілікті болатындай импульстік сәулелену қуатын да, 

энергияның жұтылатын дозасын да қамтамасыз ету қажет. 

Микроорганизмдерді жылытуға негізгі үлес көрінетін жарық немесе 

инфрақызыл сәулелер емес, ультракүлгін сәулелену арқылы жүзеге асатынын 

тағы бір рет атап өтеміз.  

Осылайша микроорганизмдердің импульстік қызып кетуіне және 

жойылуына тек А және В аймақтарынан (280–400 нм) жұмсақ ультракүлгін 

сәулелену арқылы қол жеткізуге болатыны анықталды, бұл C аймағынан (200–

280 нм) қатты бактерицидтік ультракүлгін сәулеленуді қолданбай 

дезинфекцияны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [11]. 

 

 

1.9 Ульракүлгін жарық диодтары 

 

 

Жарық диоды - бұл ток өткен кезде жарық шығаратын оптикалық 

сәулеленудің жартылай өткізгіш көзі. Жартылай өткізгіштегі электрондар 

фотон түрінде энергия шығаратын электронды кемтіктермен 

рекомбинацияланады (қарама- қарсы таңбалы заряд тасымалдаушылардың 

соқтығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі).  

Әр түрлі жартылай өткізгіш материалдарды таңдау арқылы қажетті 

сәулелену спектрі бар жарық диодтарын шығаруға болады, олар толқын 

ұзындығының тар жолағында жақын инфрақызыл мен ультракүлгін диапазонда 

жарық шығарады. Толқын ұзындығы қысқарған сайын, осы жартылай 

өткізгіштердің тыйым салынған аймағының үлкен еніне байланысты жарық 

диодының жұмыс кернеуі артады [59]. 

 

 
 

1.6 Сурет – Жарық диоды 
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Германий мен кремний жарық диодтары үшін жарамсыз, өйткені олардың 

тыйым салынған аймағының ені тым аз. Ультракүлгін жарық диодтары үшін 

төмендегі секілді  жартылай өткізгіш материалдар қолданылады: 

- бор нитриді (235 нм); 

- алюминий нитриді (215 нм); 

– алюминий-галлий нитриді (340 нм); 

- галлий нитриді (365 нм). 

Жарық диодтарының негізгі параметрлері: 

- сәулеленудің энергетикалық ағыны, Вт; 

- кернеудің тікелей төмендеуі, В; 

- тікелей ток, мА; 

- қоршаған орта температурасының диапазоны, град; 

- вольт-амперлік сипаттамасы; 

- сәулелену спектрі; 

- сәулелену бағытының диаграммасы. 

Қазіргі уақытта ультракүлгін диодтарды жасау үшін ең перспективалы 

материалдар алюминий галлий нитриді (AlGaN) және алюминий нитриді (AlN) 

қосылыстары болып табылады (1.7-сурет). Бұл қосылыстар алюминий (Al) 

ультракүлгін сәуле шығара алатындықтан пайдаланылады, бірақ өте жоғары 

температурада, оны төмендету үшін олар қажетті толқын ұзындығын таңдау 

және сәулелену шегін арттыру үшін натрий (N) және галий (Ga) қосуды 

пайдаланады. [13], [14] 

 

 
 

1.7 Сурет - AlN және GaN жартылай өткізгіш қосылыстардың сәулеленуі 

 

Жартылай өткізгіштерде электрондар (теріс зарядтар) және саңылаулар 

(оң зарядтар) біріккенде жарық шығады. Шығарылатын жарықтың толқын 

ұзындығы жартылай өткізгіштің жолақ саңылауымен анықталады. Эмиссия 

толқын ұзындығы жолақ саңылауының энергиясына кері пропорционал 

болғандықтан, жолақ саңылауының энергиясы жоғары жартылай өткізгіш 

қысқа толқын ұзындығында жарық шығарады. Толқын ұзындығы 400 нм-ден 

төмен ультракүлгін сәуле шығару үшін 3 эВ жоғары жолақ саңылаулары бар 

жартылай өткізгіш қажет [13], [14]. 

Қазіргі уақытта толқын ұзындығы 280-380 нм болатын ультракүлгін 
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сәулеленуі бар жарықдиодты шамдар жасақталған, олардың сәулелену қуаты 

650 мкВт-қа дейін жетеді, алайда жарықдиодты оптика саласындағы көптеген 

сарапшылар толқын ұзындығы 280 нм-ден аз жарықдиодты алу мүмкін емес 

дейді. Сондай-ақ, жарықдиодты шамдардың ұзақ қызмет ету мерзімі (10 000 

сағаттан астам) және қоршаған ортаға зиянды сынап буларының болмауы 

сияқты маңызды артықшылықтарына қарамастан, төмен ПӘК 0,11-10% 

көрсеткіші, сондай-ақ кішкентай сәулелендіру ауданы (0,1-1см2) сияқты 

кемшіліктерді ұмытпаған жөн. 

Галлий нитриді (GaN), Blu-ray жабдығы үшін жоғары жарықтығы бар көк 

жарық диодтары мен күлгін жарық диодтары үшін қолданылатын материал, 

оның тыйым салынған аймағының диапазоны 3,4 эВ болып табылады. Толқын 

ұзындығы болса 365 нм, бұл жақын ультракүлгін диапазонға сәйкес келеді. 

Жақын UV GaN негізіндегі жарықдиодты шамдар қазір коммерциялық қол 

жетімді және ақ жарықтандыру үшін және сұйық кристалды дисплейлерді 

жарықтандыру үшін қолданылады[43], [44]. 

GaN сияқты, алюминий нитриді (AlN) алтыбұрышты кристалды 

құрылымға ие (1.8-сурет) және 6 эВ жолақ саңылауы бар тікелей жолақты 

жартылай өткізгіш, қол жетімді ең жоғары жартылай өткізгіш. Осылайша, AlN 

жартылай өткізгіштер арасындағы ең қысқа толқын ұзындығы 210 нм толқын 

ұзындығында жарық шығарады деп теориялық болжам жасалды. AlN және GaN 

үштік қорытпасы болып табылатын AlGaN сәулелену толқын ұзындығы 

қорытпаның құрамы өзгерген сайын 210-нан 365 нм-ге дейін өзгереді (терең 

УК-ға жақын УК-ға дейін). Осылайша, AlN ультракүлгін жартылай өткізгіштер 

үшін негізгі материал болып табылады [43], [44]. 

Сонымен қатар алюминий нитриді (AlN) GaN-мен салыстырғанда 

радиациялық тиімділігі төмен. Себебі, бұл қосылыстардың кристалдарында екі 

жазықтық, А және С жазықтығы болады, ал AlN байланыс беріктігі мен 

иондылығы жоғары болғандықтан, ол бұрмаланады, сондықтан А және С жазық 

константаларының арасындағы қатынас (1.9-сурет) ол үшін өзгереді және 

тиімділіктің төмендеуіне әкеледі. AlN және GaN арасындағы жазықтық 

қатынасының айырмашылығы небәрі 1,5% болса да, олардың эмиссиялық 

қасиеттерінің айырмашылығы үлкен, себебі жартылай өткізгіштердің 

физикалық қасиеттері кристалдардың құрылымдық модификациясына өте 

сезімтал [43], [44]. 

 



 35 

 
 

 

1.8 Сурет - GaN және AlN эмиссиялық қасиеттері 

 

                              
 а)                                                               б) 

 

1.9 Сурет - AlN жарық диодтарының эмиссиялық қасиеттері:а) 210нм 

УК сәулелену; б) толқын ұзындығы 210 нм сәулелену бағытының 

диаграммасы 

 

Кристаллдың өсуі тұрғысынан жоғары сапалы AlN және GaN өсіру үшін 

C-жазықтық бетінің бағдары жақсырақ, сондықтан C-жазықтықты 

жарықдиодты құрылымдар әдетте дайындалады. Дегенмен, AlN үшін C-

жазықтықтағы сәулеленудің күштірек болуына байланысты (2.9-сурет), жарық 

шығаруды жақсарту және сәулелену тиімділігін арттыру үшін А-жазықтықтағы 

жарықдиодты құрылым қажет [43], [44].  

Дайын жарық диоды құрылымының мысалы 1.10-суретте көрсетілген. 
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 а) б) 

1.10 Сурет - AlN-нан жасалаған жарық диоды: а) жарық диодтың 

құрылымы;б) жарық диодының жоғарғы көрінісі 
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2 УЛЬТРАКҮЛГІН ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ ҚҰРЫЛҒЫCЫН 

ЗЕРТТЕРУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ 

 

 

Әдебиетке шолу және қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын 

ультракүлгін сәуле шығарғыштарды талдау мынаны көрсетті: 

- автоэмиссиялық ультракүлгін лампа жоғары тиімділікке (0.3-20%), ұзақ 

қызмет ету мерзіміне (50000), экологиялыққа (шам құрамында сынап болмауы 

тиіс), толқын ұзындығының диапазонына 200-380нм сәулелену спектріне 

(зарарсыздандыру үшін оңтайлы толқын ұзындығы– 260нм, УК қатаю үшін – 

300-350нм) ие болуы тиіс. Мұндай сәулелену көзі ультракүлгін сәулелер 

нарығында жетекші орын алады. 

- жарықдиодты шам - ең экологиялық таза жарық көздерінің бірі. 

Жарықдиодты жарқырау принципі шамды өндіру мен пайдалану кезінде 

қауіпсіз компоненттерді пайдалануға мүмкіндік береді. Жарықдиодты шамдар 

құрамында сынап бар заттарды пайдаланбайды, сондықтан шамның істен 

шығуы және зақымдалуы кезінде қауіп төндірмейді; 

- УК жарық диодты сәулеленуінің тиімділігі мен спектрлік құрамын 

анықтайтын негізгі факторлар: қозу жағдайлары (анодтағы кернеу, электронды 

сәуленің тогы/тығыздығы); сондай-ақ химиялық құрамы, мөлшері және 

катодолюминофорды жағу тәсілі болып табылады. 

Бұл тараудың мақсаты таңдалған ультракүлгін жарық диодтарының, 

зарарсыздандыруға арналған ультракүлгін құрылғысының сипаттамаларын 

зерттеу әдістерін жасау болып табылады, әдеби шолуда көрсетілген 

факторларға ерекше назар аударылады. 

 

 

2.1 Ультракүлгін сәулеленуді зарарсыздандыруда қолдану 

 

 

Кейбір молекулалар ультракүлгін сәулесін қатты сіңіретіндіктен, белгілі 

бір биологиялық реакциялар жасушаның толқын ұзындығына қатты әсер етеді. 

1930 жылы Гейтс бактериялық жасушалардың өліміне әсер ету спектрі сол 

кезде генетикалық материал болып саналған ақуыздардың орнына нуклеин 

қышқылының сіңуімен тығыз байланысты екенін хабарлады. Ретроспективада 

бұл ДНҚ генетикалық материал екендігінің алғашқы айқын дәлелі деп айтуға 

болады. Әрекет спектрі ДНҚ мен РНҚ-ны мақсатты молекулалар ретінде 

ажырата алмайтындығын есте ұстаған жөн, өйткені екеуінде де ұқсас сіңіру 

спектрлері бар. Алайда, тиминнің димері сияқты ДНҚ-ға ғана тән өнімнің 

фотосуреті әсер етуі мүмкін. Кішкентай жасушаларды қолданатын әсер ету 

спектрі өте қарапайым болғанымен, бұл зерттеулер үлкен жасушалар мен 

ұлпалардың ультракүлгін сәулелерін едәуір сіңіруіне байланысты үлкен 
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жасушаларға (мысалы, сүтқоректілер жасушаларына) таралуы қиын. УК-С-

дағы жасушалардың өліміне арналған тағы екі спектр, біреуі сүтқоректілердің 

тіндері үшін және біреуі сүтқоректілердің жеке жасушалары үшін суретте 

көрсетілген, ілулі бөлшектер түрінде сүтқоректілердің тіндерінің үлгілерін 

қолдану арқылы жүргізілген тәжірибелер бактерияларды қолданған 

зерттеулердің жұқа құрылымымен әсер ету спектрін ала алмады, өйткені тін 

ДНҚ сіңіру шыңының жанында (260 нм) сәулелену үшін мөлдір емес . 

Осылайша, мақсатты молекула (ДНҚ) әсер ету спектрінің формасы 

мақсатты сіңіру спектріне сәйкес келмейтіндей етіп қорғалған. Бір жасушалы 

сүтқоректілерді өсіру әдістерінің пайда болуы және біртұтас культурадағы 

сүтқоректілер жасушалары қабылдаған ерекше жеңілдетілген геометрия бұл 

зерттеулерді бастауға мүмкіндік берді. Осылайша, өсірілген сүтқоректілердің 

жасушаларын өлтірудің әсер ету спектрі бактерияларға ұқсас мәліметтерді 

көрсетті, бірақ шыңы шамамен 270 нм-ге ауыстырылды. Бұл сәйкессіздікті 

сүтқоректілердің жеке жасушаларының сіңіру қасиеттерін ескере отырып және 

бактериялар сияқты, жасушаларды өлтірудің ықтимал молекуласы ядродағы 

ДНҚ екенін ескере отырып түсіндіруге болады. Бұл ультракүлгін сәулесі 

нысанаға тигізу үшін тордың орташа жартысынан өтуі керек дегенді білдіреді. 

Бактерияларда бұл қашықтық сіңірудің әсерін елемеуге жеткілікті 

аз;сүтқоректілердің жасушаларында сіңу айтарлықтай. Сүтқоректілер 

жасушаларында ДНҚ-ға УК әсерінен туындаған пиримидин димерлерін 

шығаруға арналған әрекет спектрі жасушалардың өліміне әсер ету спектріне 

сәйкес келді. Сондықтан 220-290 нм аймағында сүтқоректілердің 

жасушаларының өліміне тек ДНҚ жауап береді деп есептелді (2.4-сурет). 

Алайда, егер сәуле мақсатқа жеткенге дейін шашырау мен сіңіру оқиғалары 

туралы егжей-тегжейлі ақпарат белгісіз болса немесе мақсатты сәйкестендіру 

сенімді болмаса, онда алынған мәліметтерді «түзетуге» немесе түсіндіруге кез-

келген әрекет күдікті болып табылады. Кейбір жағдайларда құлаған сәулені 

өзгерту пайдалы болуы мүмкін, сондықтан жасуша беті емес, жасуша орталығы 

әрқашан бірдей әсер етеді. Ультракүлгін сәулеленудің барлық спектрлері ДНҚ-

ның сіңуіне сәйкес келмейді. Сонымен қатар, жоғары пигменттелген тіндерге 

арналған УК-С спектрлері (өсімдіктер сияқты) кез-келген хромофордың сіңуіне 

аз сәйкес келеді. Соңғысы ультракүлгін сәулесінің жоғары сіңуіне байланысты, 

ол мақсатты молекулаға (молекулаларға) жеткенге дейін түсетін сәулеленудің 

көп бөлігін сіңіретін жасушалар мен ұлпалар үшін осы аймақта ультракүлгін 

сәулелерін қолдануды жоққа шығарады. Осылайша, УК-С спектрлері 

кішкентай немесе салыстырмалы түрде мөлдір жасушаларды зерттеу үшін өте 

пайдалы, бірақ көп жасушалы немесе жоғары пигменттелген үлгілерде қолдану 

өте шектеулі. Бірақ хромофорды анықтау мүмкін болмаса да, әсер ету спектрі 

жеке толқын ұзындығының биологиялық реакцияға әсерін көрсетеді және 

әсерге байланысты нәтижелерді болжау үшін пайдалы болуы мүмкін. Адамның 

УК-С терісіне әсерін зерттеу (2.2-сурет) (мысалы, тері қатерлі ісігі немесе 

эритема) орташа есеппен УК-С-қа біркелкі реакцияны немесе кейбір 

жағдайларда қысқа толқын ұзындығындағы әсердің төмендеуін көрсетеді, бұл 
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УК сәулесінің шектеулі енуімен байланысты [42].  

2020 жылдан бастап, «сынап туралы Минаматтық Конвенциядан» кейін, 

ультракүлгін сәулелерін қолданатын құрылғыларды құру мәселесі әсіресе өткір 

болды, өйткені қазіргі уақытта қолданылатын ультракүлгін көздерінің 

көпшілігі сынап – кварц шамдары болып табылады, оларды жою үлкен 

ресурстарды қажет етеді. Көптеген мекемелер оларда қолданылатын 

ультракүлгін сәулелерін шығаратын құрылғыларды ауыстыруға мәжбүр 

болады, әсіресе диод көздерінің тиімділігінің төмендігіне, олардың 

қымбаттығына және қызмет ету мерзіміне байланысты дезинфекция мәселесі 

өткір болады. Бірақ бұл дереккөздердің осы түрлерін дамытуға түрткі болуы 

мүмкін. 

Covid-19-мен күресу аясында көптеген компаниялар жеткілікті тиімді 

ультракүлгін диодтарды ұсынды. Олардың ерекшелігі-алюминий (AlGaN) 

қосылған галлий нитридін қолдану, сонымен қатар алюминий нитридін (AlN) 

қолдана отырып, перспективалы шешімдер. Бұл шешімдер covid-19 

пандемиясы жағдайында дезинфекциялау үшін аса жоғары тиімділігі жоқ 

толқын ұзындығымен (280 және одан да көп нм) жұмыс істейтін аналогтармен 

салыстырғанда анағұрлым бактерицидті толқын ұзындығының (265 нм) 

сәулеленуіне қол жеткізуге мүмкіндік берді. Диод көздерінің одан да үлкен 

артықшылығы - олардың тар сәулелену жолағы, сондықтан қажетсіз 

сәулеленуді жою үшін қосымша сүзгі материалдарын пайдалануға мұқтажы 

жоқ. Шамдардың орнына диодтарға салынған құрылғылар әлдеқайда аз, жұмыс 

істеу үшін аз электр энергиясын тұтынады, аз қызады және бұрын қол жетімді 

емес жерлерде орнатылуы мүмкін. 

Бұл құрылғыны жасау үшін құрылғының өлшемдері, оны қолданудың 

орындылығы, тиімділігі, дизайн ерекшеліктері және нарықтағы бәсекеге 

қабілеттілігі мәселелерін шешу қажет. Жоғарыда аталған мәселелерді шешу 

үшін алдымен құрылғыда қандай ультракүлгін диодтар қолданылатынын және 

нарықта қандай диодтар бар екенін анықтау қажет. Содан кейін мақсатқа қол 

жету үшін қажетті қуат мәні мен толқын ұзындығын анықтау үшін теориялық 

базамен танысу қажет. Қолданыстағы құрылғылардың базасын және олардың 

тиімділігін талдануы қажет. Сондай-ақ, осы құрылғыны өндірудің 

экономикалық орындылығын есептеу және оны жүзеге асырудың ықтимал 

орындарын анықтау қажет болып табылады. 

 

 

2.2 Бактерицидтік шамдарды қолдану 

 

 

Бактерицидтік сәулелену – бұл 205-тен 315 нм-ге дейінгі диапазондағы 

ультракүлгін толқын ұзындығы диапазонында бактериялардың өлуіне әкелетін 

электромагниттік сәулелену [47]. Спектрінде зарарсыздандыру мақсатына 

арналған толқын ұзындығы 205-315 нм болатын электрлік сәулелену көздері 

бактерицидті шамдар деп аталады. Ең көп таралған, электр энергиясын жоғары 
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тиімді түрлендірудің арқасында төмен қысымды разрядты сынап лампалары 

алынды, онда аргонортты бу-газ қоспасындағы электр разряды кезінде 60% - 

дан астамы 253,7 нм сызығының сәулеленуіне өтеді. Жоғары қысымды сынап 

лампалары төмен тиімділікке байланысты кеңінен қолдануға ұсынылмайды, 

өйткені олардың көрсетілген диапазондағы сәулелену үлесі 10% - дан аспайды, 

ал қызмет ету мерзімі төмен қысымды сынап лампаларына қарағанда шамамен 

10 есе аз. Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен бактериялардың қайтымсыз 

ақуыз коагуляциясы, яғни ұсақ диспергирленген бөлшектерді үлкен 

агрегаттарға біріктіру нәтижесінде бактериялардың өлуіне әкеледі. 

Ультракүлгін сәулеленудің бактерияларды өлтіру қабілеті бактерицидтік деп 

атау қабылданған. Барлық сәулелерден алыс бактерицидтік қасиеттерге ие, 

өйткені бактериялардың ақуыз затының молекулаларының байланыстарын 

бұзу үшін айтарлықтай энергия қажет - шамамен 377 * 103 Дж * моль-1, бұл 

толқын ұзындығы УК сәулелену фотондарының энергиясына сәйкес келеді. λ = 

300 нм. Көптеген тәжірибелер көрсеткендей, толқын ұзындығы 254 - 258 нм 

болатын ультракүлгін сәулелену ең жоғары бактерицидтік тиімділікке ие болып 

келеді. 

Бактерицидтік әсері бар 253,7 нм сызығымен қатар төмен қысымды сынап 

разрядының сәулелену спектрінде 185 нм сызығы бар, ол оттегі 

молекулаларымен өзара әрекеттесу нәтижесінде ауада озон түзеді. 

Қолданыстағы бактерицидті шамдарда колба увиолды шыныдан жасалған, онда 

желінің шығуы 185 нм, бұл озонның пайда болуымен бірге жүреді. Ауа 

ортасында озонның болуы жоғары концентрацияда адам денсаулығы үшін 

қауіпті зардаптарға, тіпті өліммен аяқталуға дейін әкелуі мүмкін. 

Соңғы уақытта бактерицидті «озонсыз» деп аталатын шамдар әзірленіп 

келеді. Мұндай шамдарда арнайы материалдан (жабыны бар кварц шыны) 

колба дайындау немесе оның конструкциясы есебінен 185 нм желісінің сәуле 

шығаруын болдырмайды. 

Құрылымдық жағынан, бактерицидті шамдар-бұл кварц немесе увиоль 

әйнегінен жасалған ұзын цилиндрлік түтік. Түтіктің екі ұшында аяқтар оларға 

бекітілген электродтармен дәнекерленген, екі жағынан екі сырлы негіздермен 

қапталған. 
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2.1 Сурет  - Энергетикалық экспозиция функциясындағы толқын 

ұзындығы әртүрлі монохроматикалық сәулелену арқылы жойылған 

бактериялардың тәуелділіктері [47] 

 

Осы графиктерді талдау нәтижесінде келесі қорытындылар жасауға 

болады: 

- спектрдің оңтайлы аймағының толқын ұзындығымен салыстырғанда 

(254 - 258 нм) сәулелену толқын ұзындығының азаюы және ұлғаюымен 

сәулеленудің бактерицидтік тиімділігі күрт төмендейді; 

- бірінші жуықтауда жойылған бактериялар санының артуы энергия 

әсерінің логарифмінің ұлғаюына пропорционалды, ал бұл тәуелділіктің 

пропорционалдық коэффициенті барлық толқын ұзындығы үшін бірдей дерлік; 

- 10 - 20 - бактериялардың жалпы санының 10%-ын жою үшін қажетті 

энергия экспозициясының ұлғаюы олардың толық дерлік жойылуына әкеледі. 

Бактерияларды сәулелену энергиясын қандай да бір ерекше қабылдағыш 

ретінде қарастыра отырып, оның салыстырмалы спектрлік сезімталдығын 

сипаттауға болады, ол бірдей бактерицидтік әсерді қамтамасыз ететін λ = 254 

нм энергия әсерінің минималды мәні мен берілген толқын ұзындығымен 

энергия әсерінің қатынасымен анықталады. 

Сәулеленудің салыстырмалы спектрлік бактерицидтік тиімділігінің 

қисығы (2.1-кесте) әртүрлі сортты бактерияларға сәулеленудің әсерін зерттеу 

нәтижелері бойынша белгіленді [78]. Сәулеленудің салыстырмалы 

бактерицидтік тиімділігінің мәндерін пайдалана отырып, бактерицидтік 

мөлшерлер мен бірліктердің жүйесін құруға болады. 
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2.1 Кесте  - Сәулеленудің салыстырмалы спектрлік бактерицидтік 

тиімділігі Vбк (λ). 

 
λ, нм Vбк(λ) λ, нм Vбк(λ) 

 УФ-С және УФ-

В 
 УФ-С және УФ-

В 
 УФ-А 

220 0,25 302 0,045  
230 0,40 300 0,030 — 
240 0,63 310 0,013 — 
248 0,84 313 0,006 0,00200 
250 0,91 315 0,003 0,00300 
254 1,00 320 — 0,00400 
260 0,99 325 — 0,00250 
265 0,96 330 — 0,00160 
270 0,87 334 — 0,00130 
275 0,72 340 — 0,00090 
280 0,58 350 — 0,00046 
285 0,43 360 — 0,00030 
289 0,31 365 — 0,00023 
290 0,30 370 — 0,00019 
295 0,17 380 — 0,00015 
297 0,10 390 — 0,00012 
300 0,06 400 — 0,00010 

 

Қабылданған позицияға сәйкес, бактерицидтік ағын оның бактерицидтік 

әсерімен бағаланған сәуле ағыны ретінде анықталады, яғни бактерияларды жою 

қабілетімен. 

                                 Фбк = ∫400 
200 нм 

𝜑е(𝜆)𝐾бк𝑑𝜆,                                            (2.1) 

 

мұндағы, 𝜑e – сәулелену ағынының спектрлік тығыздығы; 

𝐾бк – бактерицидтік сәулеленудің тиімділік функциясы, бк*Вт-1. 

Бактерицидтік ағынның бірлігі ретінде бакт (бк) қабылданған, ол 1 Вт 

қуаты мен толқын ұзындығы 𝜆 = 254 нм болатын ультракүлгін сәулеленудің 

бактерицидтік ағынына сан жағынан тең бактерицидтік ағын  болып саналады. 

Ультракүлгін сәулеленудің белсенділігі өте жоғары болғандықтан, іс 

жүзінде бактерияның мыңнан және миллионнан бір бөлігін құрайтын 

бактерицидтік ағындармен кездесу қажет, сондықтан туынды бірлік микробак 

(мкбк) жиі қолданылады. 

Қазіргі әзірленген стандарт жобасында «Ультракүлгін сәулелену. 

Шамалар және бірлік. Терминдер мен анықтамалар» бактерицидтік ағынның 

және бактерицидтік энергияның бірліктері «Бактерицидтік ағынның Ватт» 

және «Бактерицидтік энергияның Джоульі» ретінде қабылданады. Бұл 

жағдайда өлшемсіз функция 𝐾бк(𝜆) - 𝑉бк(𝜆) деп белгіленеді [47]. 

Микроцидтік сәулеленудің тығыздығын өлшеу әдетте түзеткіш сүзгілері 
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бар фотоэлементпен орындалады. Бактерицидтік сәулеленудің тар өткізгіш 

жолағын қамтамасыз ету үшін түзетуші сүзгілерді таңдаудың қиындығына 

байланысты бактерицидтік сәулелену тиімділігінің қисығына жақын қозу 

қисығы бар фосфордың (мырыш силикатының) жарықтығын өлшеу әдісі жиі 

қолданылады. Бұл жағдайда фотоэлементтің алдына қара түсті UFS-1 шыны 

фильтрі орнатылады, оның артында люминесцентті зат орналасады, оның 

жарықтылығы фосфордың артында орналасқан фотоэлементтің ток күшімен 

анықталады. 

Бактерицидтік сәулелену көзі кварц немесе увиол шыныдан жасалған 

колбасы бар төмен және жоғары қысымды кез келген сынап шамы болуы 

мүмкін. 

Бактерицидтік шамдар – бұл шамдары увиол шыныдан жасалған, толқын 

ұзындығы 253,7 нм (қысқа толқынды УК-С сәулеленуі) ультракүлгін 

сәулеленуге мөлдір, ең үлкен бактерицидтік әсер ететін төмен қысымды 

сынапты разрядты шамдар. Бұл ретте шамдардың шамы толқын ұзындығы 200 

нм-ден аз ультракүлгін сәулелерді өткізбейді, бұл озонның пайда болуын 

болдырмайды. Шамның ішкі бетіне жағылған арнайы қорғаныс қабықшасы 

бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде шамдардың тұрақты жұмысын қамтамасыз 

етеді, ал шамның сыртқы бетіне жағылған арнайы қорғаныс пленкасы адамға 

зиян келтіретін шыны сынықтары мен сынап буының таралуын болдырмайды. 

Қорғаныш пленка жабынының болуы лампаларды пайдалануды экологиялық 

таза етеді. Мұндай шамдар (2.24-сурет) ДБ 55 P (Д - доға, Б - бактерицидтік, 55 

- ватттағы қуат, P - қорғаныш пленкамен жабылған) деп белгіленеді (2.2 - кесте). 

 

 
 

2.2 Сурет -  ДБ-типті бактерицидтік шам 

 

2.2 – кестеде өнеркәсіпте шығарылатын бактерицидтік шамдардың 

сипаттамалары берілген. 
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2.2 Кесте –  Өнеркәсіпте өндірілетін ДБ типті бактерицидтік шамдардың 

параметрлері. 

 
Шам типі Қуат, 

Вт 
Шамдағы 

кернеу, В 
Бактерицидтік 

ағын, бк 
Жану ұзақтығы, 

с 
ДБ-15 15 54 2,0 2000 
ДБ-30-1 30 104 6,0 3000 

ДБ-60 (увиол 

шыныда) 
60 100 8,0 2000 

ДБР-8 (кварц 

шыныда) 
8 58 3,0 4000 

ДБ 55 П 55 80 17,0 9000 

 

Бактерицидтік шамдардың сәулелену спектрі λ = 254 нм қуатты сызықпен 

қапталған, оның ағыны жалпы шығарылатын шам ағынының шамамен 80% 

құрайды (2.2 - кесте). Бактериялардың сіңіру жолағында орналасқан қалған 

сынап желілерінің тиімділігі өте төмен, нәтижесінде олардың бактерицидтік 

ағыны 254 нм сызығының бактерицидтік ағынының 0,3%-нан аз болады [47]. 

 

 

2.4 Ультракүлгін жарықдиодты шамдарды қолданатын 

қолданыстағы құрылғылар 

 

 

Қазіргі таңда әлемде резеңке тұтқасы бар, кеуекті материал болып 

табылатын эскалатор тұтқаларын дезинфекциялауға арналған құрылғылар 

пайда бола бастады. Әртүрлі эскалаторлар күн сайын эскалаторды пайдалану 

кезінде ықтимал қауіптер туралы ойламайтын үлкен көлемдегі адамдарды 

тасымалдайтындықтан, бұл әдіс оның дезинфекциялық құрылғысын дамытуға 

маңызды болып табылады. Алайда қандай да бір құрылғыны жасақтауды 

бастамас бұрын, алдымен бүгінгі таңдағы дайын құрылғылардың жұмыстарын 

бағалап өту керек, өйткені олар жеткілікті тиімділікке ие болса, тиімдірек 

құрылғыны шығару ұсынылмайды. 

Негізгі танымалдыққа эскалатордың сыртында орнатылған және 

тұтқаның қозғалысы есебінен энергия өндіретін құрылғылар ие болды. Бұл 

құрылғылардың мысалы ретінде Positron ерітіндісінің және олардың virustop-p 

презентациясы, сондай-ақ LG Innotek компаниясы (2.11-сурет) және олардың 

Clear Win Handrail ультракүлгін стерилизатор құрылғысы болып табылады. Бұл 

құрылғылардың ерекшелігі, әрине, оларда орнатылған ультракүлгін сәуле 

шығарғыштың жұмыс істеуі үшін электр энергиясын өздігінен өндіру болып 

табылады, бірақ бұл құрылғылардың негізгі кемшілігі тұтқаларды өңдеу 

саласында, өйткені бұл құрылғылар ультракүлгін сәулелерді тек қана ішінде 

шығарады. бір ұшақ. Осындай құрылғылармен қатар, ішкі орнатуға арналған 

құрылғылар танымал және дамуға ие болды. Деректер өкілдеріне BVC-Trade, 

Lift-Complex DS және LG Innotek шешімдері кіреді. Бұл құрылғылар, өтпейтін 
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қапшықта жабылған жалпақ баспа схемасы болып табылатын BVC шешімін 

қоспағанда, U-тәрізді кемтігі бар және құрамында сегізден он екіге дейін 

ультракүлгін жарықдиодтар бар, олар теориялық тұрғыдан дезинфекцияның 

қажетті деңгейін қамтамасыз ете алады [48].  

Алайда, егер бұл құрылғылардың төмен қуаттылығын және баспа 

платаларының эскалатордың тұтқасына жақын орналасуын ескерсек, 

құрылғылардың нақты тиімділігі туралы сұрақ туындайды. Өңделген алаңы аз 

жердегі құрылғылардың қуатының аздығы қозғалатын тұтқа аймағының нақты 

сәулелену қуатын төмендетеді, осылайша құрылғылардың тиімділігін 

төмендетеді. Тұтқа қозғалысының орташа мәні 0,5-0,75 м/с құрайды, 

нәтижесінде бет өте қысқа мерзімде, бір секундтан аз уақыт ішінде сәулеленеді. 

Сондай-ақ, баспа платалары эскалатордың тұтқасының бетінен екі 

сантиметрден аспайтын қашықтықта орналасқанын ескерсек, олардың 

сәулеленуінің біркелкілігіне күмән бар. Сондай-ақ, барлық құрылғыларда 

қорғаныс құралдары жоқ және эскалатордың ішіне кіріп кеткен әртүрлі заттар 

оңай зақымдалуы немесе істен шығуы мүмкін. Бұл құрылғылардың тағы бір 

проблемасы - тиімді салқындатудың болмауы және диодтары істен шыққан 

немесе қызмет ету мерзімі аяқталған баспа платаларын жылдам ауыстыру 

мүмкін емес.  

Ультракүлгін жарықдиодты жарықдиодтарды шығара бастаған алғашқы 

компаниялардың кейбірі Калифорния Шығыс зертханасы (CEL), Everlight, 

Seoul Viosys, Bolb, LG Innotek болып табылады. Осы компаниялардың 

жарықдиодты шамдарының орташа бағасы 100-200$ шамасында, қуаты 50-100 

мВт диапазонында және шамамен 272 нм толқын ұзындығына ие болып келеді. 

Қазіргі уақытта бұл нарықтағы ең жақсы ұсыныстардың бірі, өйткені үлкен 

мөлшерде сәулелену тұрғысынан өнімді және тиімді диодтарды жасау қиын. 

 

 

2.3 Кесте - Жарықдиодты шамдардың техникалық сипаттамалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндіруші BOLB 

Диод типі LED 

LED диод диапазонф УФ-С 

Корпусы 6060 

LED диод тогы 250мА 

Толқын ұзындығы λd 272нм 

Өлшемі 6x6x1,35мм 

Монтаж SMD 

Формасы квадрат 

Оптикалыққуаты 100мВт 

Жұмыс кернеуі 6.5В 

Беті дөңес 

Көрініс 150° 
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Мысал ретінде жарықдиодты шамдарың S6060-DR250-W272-P100-V6.5 

модельдерін қарастыруға болады (2.12 - сурет). Бұл жарықдиодты модель ең 

жоғары техникалық өнімділікке және төмен бағаға ие. [48] 

 

 

 
 

2.3 Сурет – BOLB жарық диодтарының сызбалары 

 

 

2.5 Ультракүлгін сәуле шығаратын жарық диодты шамдардың 

жұмыс принципі 

 

 

Жарық диодтары өзге ультракүлгін сәулелену көздерімен салыстырғанда 

көптеген артықшылықтарға ие, оның ішінде ұзақ қызмет ету мерзімі, 

физикалық беріктігі, кішірек өлшемдері және экологиялық таза. 

Жарықдиодты электр тогы өткен кезде когерентсіз жарық шығаратын 

жартылай өткізгіш құрылғы. Шығарылатын жарық спектрдің тар диапазонында 

жатыр, оның түс сипаттамалары онда қолданылатын жартылай өткізгіштің 

химиялық құрамына байланысты. Кез келген жартылай өткізгішті диод сияқты, 

жарық диодында p-n өтуі бар. Электр тогы тура бағытта өткенде заряд 

тасымалдаушылар – электрондар мен саңылаулар – фотондардың 

эмиссиясымен (электрондардың бір энергетикалық деңгейден екіншісіне өтуіне 

байланысты) қайта біріктіріледі. 

Жарық диодтарының жұмыс принципі электр тогының p-n  арқылы 

тікелей бағытта өтуі кезінде электрондар мен тесіктер Фотон сәулеленуімен 

кеңістіктік заряд аймағында рекомбинация жасай бастайды (2.1-сурет). Бұл 

жағдайда n типті жартылай өткізгіш теріс заряд тасымалдаушыларымен, ал P 

типті жартылай өткізгіш оң заряд тасымалдаушыларымен байытылған. 

Рекомбинациялайтын электрондар оның төменгі шекарасына жақын 
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өткізгіштік аймағының жоғары энергия деңгейлерінен валенттік аймақтың 

жоғарғы шекарасына жақын орналасқан төменгі деңгейлерге өтеді. 

 
 2.4 Сурет – Жарық диодтарының жұмыс принципі 

 

Бүгінгі таңда 200-ден 400 нм-ге дейінгі диапазонда сәуле шығаратын 

диодтардың әртүрлі түрлері жасалды. Сонымен қатар, InGaN (GaN кедергілері 

бар кванттық ұңғымалар) негізінде жақын ультракүлгін диапазонында (380–400 

нм) диодтарды жасау бойынша жұмыс өте сәтті болды, қазірдің өзінде оларды 

қолданудың негізгі көздері деп санауға болады. Дегенмен, қысқа толқынды 

аймақ үшін тиімді жарықдиодты жасау әлдеқайда қиын болып шықты. InGaN 

құрылымдары енді жарамсыз, сондықтан AlGaN құрылымдары бактерицидтік 

диапазонды жабу үшін пайдаланылады, бұл AlN (таза түрінде 210 нм) және GaN 

(таза түрінде 365 нм) нитридтерінің арақатынасына байланысты алуға 

мүмкіндік береді. Әр түрлі ені бар құрылымдар жолақ саңылауы және 

сәйкесінше 210 нм-ден 365 нм-ге дейінгі сәулеленеді. Эмиссияның максимумын 

ерікті түрде орналастыруға болады, бірақ спектр әрқашан бірдей пішінге ие 

және жарты ені ~10 нм болады (2.5 - сурет). 

 

 



 48 

2.5 Сурет –  AlGaN негізіндегі ультракүлгін жарықдиодтардың 

спектрлері [49] 

 

 
 

2.6 Сурет - УК жарық диодтардың сыртқы кванттық шығымы [50] 

 

Жарық диодының жалпы тиімділігі бірнеше факторлармен анықталады, 

соның ішінде заряд тасымалдаушыны айдау тиімділігі (p-AlGaN-дегі 

тесіктердің төмен концентрациясына байланысты төмен), ішкі кванттық 

кірістілік және радиациялық экстракция тиімділігі p-GaN байланыс қабатының 

ультракүлгін сәулеленуді сіңіруіне байланысты аз болып келеді. Сондықтан, 

260-280 нм диапазонындағы диодтар алғаш рет 2002 және 2006 жылдар 

аралығында пайда болғанына қарамастан, олардың тиімділігі жақын УК 

диапазонындағы жарықдиодты шамдардан бірнеше есе төмен (2.6-сурет). 

Нәтижесінде бактерицидтік диапазондағы типтік УК-жарықдиодтың 

тиімділігі 0,1–1% құрайды, ең жақсы зертханалық үлгілер үшін 2% жетеді [51; 

52]. Бұл жағдайда бір диодтың әдеттегі сәулелену қуаты 1-10 мВт құрайды, бұл 

өте маңызды шығындар.  

Осылайша, ұзақ қызмет ету мерзімі (~10,000–30,000 сағат) және УК-

жарықдиодтардың жақсы спектрлік сипаттамалары, спектрлік ені белгілі 

кемшілік болғанымен, төмен тиімділікпен, төмен меншікті сәулелену қуатымен 

және жоғары құнымен өтеледі. Ультракүлгін жарықдиодты шамдар бірнеше 

жыл бойы суды залалсыздандыруға арналған сынапты шамдарға және тамақ 

өнеркәсібіндегі қолданбаларға [53] ықтимал балама ретінде назар 

аударғанымен, техникалық тұрғыдан олар болуы мүмкін. сынапты шамдарды 

толыққанды ауыстыру.Төмен қысымды шамдарды ПӘК 50-90 есе 25-40%-ға 

дейін арттырғаннан кейін ғана [54]. Тиімділікті азырақ арттыру (~10–20%-ға 

дейін) өнімділігі жоғары ағынды қондырғылардағы орташа қысымды сынапты 

шамдарды ауыстыру үшін жеткілікті болуы мүмкін, бірақ жоғары сәулелену 

қуатының тығыздығы қажет. Сондай-ақ техникалық-экономикалық 
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көрсеткіштер бойынша сынап көздерін толығымен ауыстыру үшін УК-

жарықдиодтардың құнын кем дегенде шама ретімен төмендету қажет.  

Ультракүлгін жарық диодтардың жұмыс істеу принципі кәдімгі жарық 

диодтарынан түбегейлі ерекшеленбейді, бірақ оларды жасау үшін белгілі бір 

қоспалар қолданылады, мысалы, галий арсениді, сондай-ақ галий, алюминий 

және индий нитриді [53]. Сонымен қатар, дайын жарық диодтары 100-ден 400 

нм-ге дейінгі сәулелену спектріне ие («УК аймағына жақын» деп аталады), 

мұнда толқын ұзындығы жартылай өткізгіш материалға байланысты. 

Ультракүлгін жарықдиодты шам 2.7 суретте көрсетілген. 

 

 

 
 

2.7 Сурет - UV жарық диодты шам 

 

 

2.6 Жарықдиодты шамдарды таңдау 

 

 

Ультракүлгін шам үшін Тайваньдық Epistar TW компаниясының SMD UV 

2835 жарық диодтары таңдалды [53]. Бұл жарық диодтарының сипаттамалары 

2.4-кестеде берілген. 

 

2.4 Кесте - SMD UV 2835 жарықдиодты шамдарының сипаттамалары 

 
Параметр Мағынасы 

Кернеу, В 3,0 – 3,4 

Тікелейток, мА             55 

Шашырау бұрышы, град                                 125 

Энергетикалық ағын, мВт                            47 

Сәулеленудің толқын ұзындығы, нм                             222 

Жұмыс температуалар диапазоны, град - 10 ~ +60 

Геометриялық өлшемдер (Д х Ш х В), мм 3,5 х 2,8 х 0,8 

 

Жарық диодтарының вольт-амперлік сипаттамасы 2.8 суретте 
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көрсетілген. 

 
 

2.8 Сурет - SMD UV 2835 жарық диодының вольт-амперлік сипаттамасы 

 

Әрі қарай энергия ағынының жарық диодты тікелей токқа тәуелділігін 

анықтаймыз. (2.9-сурет) 

 

 
 

2.9 Сурет  - Энергия ағынының SMD UV 2835 жарық диодының тікелей 

тоғына тәуелділігі 

 

Жарық диодтың сәулелену спектрі 2.10-суреттегідей нәтиже көрсетті. 
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2.10 Сурет - SMD UV 2835 жарықдиодты сәулелену спектрі 

 

 

2.7 Қуаттандыру көзін таңдау 

 

 

Жарық диодты - сызықты емес ВАС бар жартылай өткізгіш элемент (2.8 

-сурет). Ток пен кернеу I-V сипаттамасының айтарлықтай сызықты еместігіне 

байланысты, жүктеме арқылы тұрақты ток орнатуға қабілетсіз қарапайым 

кернеу тұрақтандырғыштарын қолдануға болмайды. Мұндай мақсаттар үшін 

арнайы драйверді - жарықдиодты тізбегі арқылы өтетін токты тұрақтандыратын 

құрылғыны пайдалану қажет [54]. 

Американдық Supertex inc. компаниясының HV9910 микросұлбасының 

негізінде құрастырылған драйвер 1 мА-дан 1 А-ға дейінгі ток тұтынуы бар 

жарық диодтары үшін ток көзінің үнемді нұсқасы болып табылады. Бұл 

микросұлба құрылымдық сұлбасы 2.11-суретте көрсетілген. 2.12-суретте 

HV9910 чипінің типтік қолданбалы диаграммасы көрсетілген. 
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2.11 Сурет - HV 9910 микросхемасының сыртқы бейнесі 

 

Жарықдиодты драйверді есептеу параметрлері:  

- минималды кіріс кернеуі UMIN, AC = 205 В; 

- номиналды кіріс кернеуі UNOM, AC = 230 В; 

- номиналды кіріс кернеуі UNOM, AC = 230 В; 

-  максималды кіріс кернеуі, UmaxAC = 255 В; 

- қуат желісінің жиілігі freq = 50 Гц; 

- Жарық диодтарындағы минималды кернеу UО, MIN = 11,4 В; 

- Жарық диодтарындағы максималды кернеу UО, MAX = 12 В; 

- Жарық диодтары тұтынатын ток,   ІО,MAX= 720 мА; 

- ток пульсациясының амплитудасы -  RIPI = 15 %; 

- микросхеманың жұмыс жиілігі fs = 71 кГц; 

- Драйвердің тиімділігі η = 90%. 

 

 
 

2.12 Сурет - HV 9910 микросхемасының типтік қосылу схемасы 

 

Микросұлбаның жұмыс жиілігі драйвердің өлшемдерін анықтайды. 

Дегенмен,тым жоғары жиілік мәні тізбектегі коммутациялық шығындардың 
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ұлғаюына әкеледі. Біздің жағдайда fS = 71 кГц жиілігін таңдаймыз және жиілікті 

орнату резисторының R1 кедергісін есептейміз. 

 

                      R1=
2500

𝑓𝑠
,                                  (2.2) 

 

                             R1= 
2500

71
 = 35 кОм,                                    (2.3) 

 

 

Диодтық көпірдің жұмыс кернеуінің мәні 2.3 формула бойынша, ал 

түзеткіш диодтар арқылы өтетін ток 2.4 формула бойынша анықталады. 

 

                         UBrige = √2 ∗ UmaxAC,                                                              (2.4) 

 

UBrige = √2 ∗255 = 361  UО, MIN*η,           

 

                     IBrige = 
UO.MAX∗IO.MAX

UО,MIN∗η
,                                         (2.5) 

 

IBrige=
12∗720

11.4∗0.9
 = 842 мА, 

 
Қарастырылып отырған тізбек үшін кері кернеуі 400 В және рұқсат 

етілген тогы 1 А болатын диодтық көпірді алайық. NTC1 ток шектейтін 

термистордың кедергісі 25 ° C қоршаған орта температурасында тең болады. 

 

                    RCOLD = 
UBrige

5∗IBrige
,                                    (2.6) 

 

RCOLD = 
361

5∗0.842
 = 86 Ом, 

Конденсаторды таңдаудың маңызды критерийі - жарық диодтарының 

бүкіл тобындағы максималды кернеу ең төменгі кіріс кернеуінің жартысынан 

аз болуы керек. Осыған сүйене отырып, ең аз түзетілген кернеу кем дегенде 

төмендегідей болуы керек: 

                     UMIN.DC = 2* UO.MAX,                                                              (2.7) 

 

UMIN.DC = 2*12 = 24 В,  

 

Сонда C1 кіріс электролиттік конденсаторының минималды 

сыйымдылығы болады 

               C1 ≥
UO.MAX∗IO.MAX

(2∗U2MIN.AC –U2MIN.DC)∗η∗freq 
,                          (2.8) 
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C1 ≥
12∗0.72

(2∗42025−576)∗0.9∗71
≥ 1мкФ, 

 

Есептелген конденсатордың жұмыс кернеуі ретінде анықталады: 

                         

                  Umax,CAP = √2 *VMAX,AC,                                                         (2.8) 

 

Umax,CAP = √2 * 255 = 361, 

 

C1 конденсаторының эквивалентті кедергісін арттыру үшін C2 сүзгі 

сыйымдылығы параллель орнатылады. 

 

        C2 ≥
25∗IO.MAX

(𝑓𝑠∗0.05𝑈𝑀𝐼𝑁.𝐷𝐶)
 ,                                         (2.9) 

 

C2 ≥
25∗0.72

(71000∗0.05∗11,4)
≥ 220 мкФ, 

 

Қарастырылып отырған схемада жұмыс кернеуі 400 В болатын С1 және 

С2 конденсаторларын таңдаймыз. 

L1 индукторының индуктивтілігінің мәні жарықдиодты шамдар 

тұтынатын ток толқынының деңгейіне байланысты. Сонда индуктивтіліктің 

мәнін 2.10 формула арқылы есептеуге болады.  

                   L1 = 
𝑈𝑂.𝑀𝐴𝑋∗(1−

𝑈𝑂.𝑀𝐴𝑋

√2∗𝑈𝐴𝐶.𝑁𝑂𝑀
)

𝑅𝐼𝑃1∗𝐼𝑂,𝑀𝐴𝑋∗𝑓𝑠
,                           (2.10) 

 

L1 = 
12∗(1−

12

√2∗230
)

0.15∗0.72∗71000
 = 6,3 мГ, 

 

Индуктор арқылы өтетін максималды ток төмендгеідей болады: 

 

                     Ip = 1,15*IO,MAX,                                                                (2.11) 

 

Ip = 1,15*720 = 828 мА, 

 

Әрі қарай, Q1 өрістік транзистордың және D2 диодының параметрлерін 

есептейміз. 

Өрістік транзистордың ағызу көзінің кернеуі 2.12 формула бойынша 

анықталады. 

                          UFET = 1,5*(√2*UMAX,AC),                                  (2.12) 
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UFET = 1,5*(√2*255) = 541 В, 

 

Транзистордың ағын тогы 2.13 формула бойынша анықталады. 

IFET = √0.5 ∗IO,MAX,                                                       (2.13) 

 

IFET = √0.5 ∗ 720 = 509 мА, 

Диодтағы кернеу транзистордағы кернеуге тең деп есептесек, 

 

UDIODE = UFET = 541 В,                              

 

Диодтың орта тогы 2.14 формула бойынша анықталады: 

 

                                                 IDIODE = 0,5 * IO,MAX,                                        

(2.14) 

 

    IDIODE = 0,5 * 720 = 360 мА, 

 

Жарықдиодты шамдар тұтынатын токты шектеу үшін R2 ток сезу 

резисторын пайдалану қажет. Оның мәні 2.15 формула бойынша анықталады. 

 

               R2 = 
0.25

1.15∗𝐼𝑂,𝑀𝐴𝑋
 ,                                   (2.15) 

 

R2 = 
0.25

1.15∗720
 = 300 мОм, 

 

R2 ток сезу резисторымен бөлінетін қуат 2.16  формула бойынша 

анықталады. 

 

PR2 = I2
U,MAX *R2,                                                      (2.16) 

 

PR2 = 0.518*0.3 = 155 мВт.  
 

Қарастырылып отырған тізбекте C3 конденсаторы блоктаушы 

конденсатор болып табылады және оның сыйымдылығын 100 В жұмыс 

кернеуімен 1,0-ден 2,2 мкФ-қа дейін таңдау керек. 
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3 УЛЬТРАКҮЛГІН СӘУЛЕНІҢ ЖӘНЕ ЖАРЫҚ ДИОДТЫ УК 

ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 

 

3.1 Тәжірибелік үлгі сипаттамаларының тұрақтандыру уақытын 

және электірлік параметрлерін анықтау 

 

 

Ультракүлгін жарық диодтарымен сәулелендірудің зарарсыздандыру 

қабілетіне тәжірибе жүзінде көз жеткізу үшін тәжірибелің үлгі жасалынды (3.1-

сурет). Жарықдиодты ультракүлгін сәулелену көзінің негізгі компоненттері: 

- колба; 

- жарықдиодты чиптер; 

– драйвер; 

– негізі.  

 
 

3.1 Сурет - Тәжірибелі үлгінің құрылымдық сұлбасы 

 

Колба шамы - бұл жарық көзі орналасқан шыны ыдыс. Жарықдиодты 

чиптер - Жарықдиодты модульді қалыптастыру үшін баспа платасы бетіне 

дәнекерленген. Жарық диодтарының саны шамның дизайн ерекшеліктеріне, 

оның өлшемдеріне, қуатына байланысты. Чиптердің сапасы жарық көзінің 

барлық жұмыс параметрлерін және оның жұмыс ұзақтығын анықтайды. 

Драйвер -  жарықдиодты драйвердің негізгі функциясы-жарықдиодты шам 

арқылы өтетін тұрақтандырылған токты қамтамасыз ету. Жартылай өткізгіш 

кристалдан өтетін токтың мәні жарық диодының төлқұжат параметрлеріне 

сәйкес келуі керек. Бұл кристалдың жарқылының тұрақтылығын қамтамасыз 

етеді және оның мерзімінен бұрын тозуын болдырмауға көмектеседі. Негіз 

шамның патронмен сенімді байланысын және оның электр желісіне қосылуын 

қамтамасыз етеді. 

Алдымен , ультракүлгін шамның сипаттамалары үшін тұрақтандыру 

уақыты анықталды. 

3.1-кестеде УК-жарық диодты шамның прототипінің негізгі 

параметрлерін тұрақтандыру уақытындағы өлшеулердің нәтижелері берілген. 
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3.1 Кесте  – Тәжірибелік үлгінің негізгі параметрлерін тұрақтандыру 

уақыты 

 

t, с 
Энергетикалық ағын, 

мВт 
Қуат Вт 

         0 660 9,10 

15 656 9,15 

30 650 9,00 

         45 643 8,90 

60 635 8,95 

75 628 9,05 

90 622 9,10 

105 618 9,07 

120 615 9,03 

135 613 8,96 

150 611 8,99 

165 610 9,00 

180 610 9,00 

195 610 9,00 

 

Алынған өлшеу деректері бойынша тұрақтандыру уақытындағы 

тәжірибелік үлгінің энергия ағыны мен қуатының өзгеруіне тәуелділік 

графиктері ұсынылған (3.2 – 3.3-суреттер). 

 

 
 

3.2 Сурет – Энергия ағынын тұрақтандыру уақыты 

 

600
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3.3 Сурет – Шамның қуат тұтынуын тұрақтандыру уақыты 

 

Прототиптің энергия ағыны мен қуатын тұрақтандыру уақыты 3 минут 25 

секундты құрады. 

 

 

3.2 Электрлік параметрлерді өлшеу әдістері 

 

 

Айнымалы токпен қоректендіру кезінде электр өлшеу аспаптарының 

дәлдік сыныбы 0,5 - тен төмен болмауы, тұрақты токпен қоректендіру кезінде-

0,2-ден төмен болмауы тиіс. Аналогты электр өлшеу аспаптарын пайдаланған 

кезде өлшенетін шамалардың мәндері шкаланың екінші жартысында болуы 

керек. 

Өлшеу үшін бақыланатын параметрлерді өлшеудің қажетті дәлдігін 

қамтамасыз ететін тұрақтандырылған қуат көздері қолданылады. 

Разрядты және жарықдиодты шамдарды және жарықдиодты модульдерді 

қуаттандыру үшін айнымалы ток көздері қолданылады (3.4-сурет). 

Айнымалы ток жүйесі тұрақтандырылған синусоидалы кернеу көзінен 

және кернеуді түрлендіруге мүмкіндік беретін реттегіш құрылғылардан тұруы 

керек. 

Қосымша трансформаторы бар қуат жүйесі (3.4Б-сурет) қажет болған 

жағдайда кең диапазондағы қуат кернеуін дәл реттеу үшін қолданылады. 

Жарықдиодты шамдардың электр параметрлерін өлшеу схемасы 3.5 - 

суретте көрсетілген. 
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1, 2-айнымалы ток көзін қосуға арналған шығыстары; 3, 4 - өлшеу жүйесін қосуға 

арналған шығыстар; 5-кернеу тұрақтандырғышы; Т1, Т2-реттейтін автотрансформаторлар; 

TV-кернеудің қосымша трансформаторы 

3.4 Сурет – Айнымалы ток қуат жүйелерінің схемалары 

 

 
 

5, 6 - қуат жүйесін қосуға арналған шығыстар; қуат кернеуін өлшеуге арналған РV-

вольтметр; токты өлшеуге арналған РА-амперметр; VD - 

өлшенетін жарықдиодты шам. 
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3.5 Сурет – Жарықдиодты шамдардың электр параметрлерін өлшеу 

схемасы 
 

Жарықдиодты шамдардың электрлік параметрлерін өлшеу тұрақты 

электрлік режимде, бірақ олардың үздіксіз жануынан кейін кемінде 15 

минуттан кейін жүргізіледі. 

Сәулелену көзінің электрлік параметрлері номиналды (есептелген немесе 

сынақ) кернеумен немесе токпен немесе номиналды қуатпен өлшенеді. 

Жарықдиодты ультракүлгін шамның тәжірибелік үлгісінің бастапқы 

параметрлері 3.2 - кестеде берілген. 

  

3.2 Кесте - Жарықдиодты ультракүлгін шамның прототип үлгісінің 

бастапқы параметрлері. 

 

𝑈𝑐, В I, мA P, Вт  Фе, мВт 

230 40 9 610 

 

Алынған нәтижелерге сүйене отырып, келесі қорытындыларды жасауға 

болады: 

– жарықдиодты ультракүлгін шамның үлгі үлгісінің қуаты 9 Вт; 

– прототиптің қуат шығыны 610 мВт құрады. 

 

 

 

3.2 Спектрлік параметрлерді зерттеулер 

 

 

3.6-суретте жарықдиодты ультракүлгін шамның прототипінің сәулелену 

спектрі көрсетілген. 
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3.6 Сурет – Тәжірибелік үлгінің сәулелену спектрі 

Алынған спектрді талдау келесі қорытындыларды жасауға мүмкіндік 

береді: 

– прототип үлгісінің басым сәулелену толқын ұзындығы 240 нм; 

– максималды спектрлік сәулелену 2,88 * 10-3 Вт/нм тең; 

– прототиптің энергия шығыны 610 мВт. 

Әзірленген ультракүлгін жарықдиодты шам ЛУКТ (люминесцентті 

ультракүлгін түтікшелі) 10П шамының аналогы болып табылады. Шартты 

белгілеуде әріптер мен сандары: Л – люминесцентті; УК – ультракүлгін; т – 

түтікшелі; П – үлдір немесе пленкалы; Сан - ватттағы номиналды қуат; 1-2 – 

айырым қабілеті. 

3.3-кестеде әзірленген прототипті УК шамының және ЛУКТ 10П 

шамының сипаттамалары көрсетілген. 

 

3.3 Кесте – Әзірленген УК шамының және ЛУКТ шамының прототипінің 

сипаттамалары 

 
 

Шам типі 

 
Қуат, 

Вт 

Кернеу

, В Т

Ток 

күші

, А 

 
Жану 

ұзақтығы, сағ. 

Сәулелену 

ағыны (λ 

= 370 нм), Вт 
желідегі 

ш

шам

дағы 

Тәжірибелік 

үлгі 
9 220 12 0,040 10000* 0,61 

ЛУКТ 10 П 1

0 

220 45 0,230       2000 0,60 

 

* Болжалған мәндер. 
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УК шамының және ЛУКТ 10П шамының қуаты мен энергия ағыны іс 

жүзінде бірдей, бірақ әзірленген шамның қызмет ету мерзімі кемінде 10000 

сағат болатындығын ескере отырып, ол ЛУКТ 10П шамына қарағанда 

энергияны үнемдейді деп болжауға болады. 

Әзірленген ультракүлгін шамды қолдануға болады: 

- УК-сәулеленудің фотохимиялық және биологиялық әсерін 

пайдаланатын қондырғыларда; 

-  зарарсыздандыру мақсатында; 

-  пластмассаны қатайту үшін; 

-  полиграфияда; 

-  жәндіктерді аулауға арналған тұзақтарда. 

 

 

 

 

 

3.3 УК сәулеленудің зарарсыздандыру қабілетін зерттеу нәтижелері 

 

 

Ультракүлгін дезинфекция судағы микроорганизмдерді белгілі бір 

қарқындылықтағы (микроорганизмдердің толық жойылуы үшін жеткілікті 

толқын ұзындығы 260,5 нм) белгілі бір уақыт аралығында 

(микроорганизмдердің санын он есе азайту үшін қажет УК дозасының мөлшері 

олардың түріне байланысты және көптеген бактериялар мен вирустар үшін 2–

20 мДж/см2 диапазонында болады) ультракүлгін сәулесімен жарықтандыру 

арқылы жүзеге асырылады. 

Мұндай сәулелену нәтижесінде микроорганизмдер «микробиологиялық» 

түрде өледі, өйткені олар көбею қабілетін жоғалтады. Шамамен 260 нм толқын 

ұзындығы диапазонындағы ультракүлгін сәуле су арқылы және судағы 

микроорганизмнің жасушалық қабырғасы арқылы жақсы еніп, 

микроорганизмнің ДНҚ-сына сіңіп, тиминнің димеризациясын тудырады. 

Микроорганизмдердің ДНҚ-да мұндай өзгерістердің жиналуы олардың 

көбеюінің баяулауына және жойылуына әкеледі. 

Соңғы жылдары бактерицидтік ауа рециркуляторлары танымал бола 

бастады, бұл жабық типтегі сәулелегіш болып табылады. Олардың жұмысының 

мәні өте қарапайым. Ішіне бактерицидтік шамдар орнатылып, желдеткіштің 

көмегімен бөлмедегі ауа рециркулятор арқылы айдалады және сол жерде 

дезинфекцияланады. Бактерицидтік шамдар да ультракүлгін сәулелерді 

шығарады және оларды, адамдар болған кезде, тек жабық сәулеленушілерде 

ғана қолдануға болады. 

Бұл экспериментте біз жарықдиодты ультракүлгін шамды тексердік, 

оның қуаты 9 Вт. 

Шамның эффективтілігі суда өмір сүретін ең қарапайым 

микроорганизмдерге тексерілетін болады. Микроорганизмдері бар 
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сұйықтықтың 4 сынамасын алып, бірінші үлгіні шамнан бес сантиметр, екінші 

үлгіні шамдардан бір метр, үшіншісі екі метр қашықтықта орналастырайық. Біз 

процесті микроскоппен басқарамыз. 

 

 
 

3.7 Сурет – Ультракүлгін шам астына сынаманы орналастыру тәсілі 

 

Шамды қосар алдында үш үлгінің барлығы осылай көрінеді. (3.8-сурет)  

Шамды қосып, уақытты белгілейміз. 
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3.8 Сурет – Шамды қосар алдындағы сынаманың көрінісі 

 

Жақын орналасқан сынаманы бір минуттан кейін тексерейік, ерекше 

өзгерістер табылмады, бірақ 3 минуттан кейін шамнан бес сантиметр 

қашықтықтағы үлгіде барлық микроорганизмдер жойылғанын байқаймыз. Бұл 

ретте орташа сынамада ештеңе өзгерген жоқ. 5, 10 және 15 минуттан кейін де 

дәл солай. 20 минуттан кейін шамнан бір метр қашықтықта үлгіні қарайтын 

болсақ өзгеріс жоқ, орташа үлгіде 40 минуттан кейін ғана кішкентай бір 

жасушалы жасушалар өлді, ал үлкендері өмір сүруін жалғастырады. Айта кету 

керек, үлгілер аздап кебе бастаған, яғни сұйықтықтың қалыңдығы аздап 

төмендеді. Ал төменгі үлгіде 40 минут ішінде айтарлықтай өзгерістер 

байқалмады. 

Бір сағаттық сәулелендіруден кейін экспериментті аяқтау туралы шешім 

қабылданды. Көріп отырғаныңыздай (3.9-сурет), осы уақыт ішінде 1 метр 

қашықтықтағы сынамада негізінен ұсақ микроорганизмдер өлді, ал 2 метр 

қашықтықтағы үлгіде барлығы белсенді түрде өмірін жалғастыруда. 

 

   
 

3.9 Сурет – 1-сағаттан кейінгі сынама нәтижелері 
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3.4 Кесте -  Әр түрлі арақашықтықта зарарсыздандырылған судың 

химиялық микробиологиялық құрамы. 

 
Көрсеткіштер 

 

Норматив-

тер 

артық емес 

(ШРК) 

Бастапқы 

судың 

құрамы 

УК 

арақашық

тығы 

      2 м 

УК 

арақашық-

тығы 

  1м  

УК 

арақашық-

тығы 

5 см 

Коли – индекс в 1дм3, 

артық емес 

10000 59 57 49 0 

Жалпы 

микробтық сан, 1 см3 

<50 59 57 30 0 

Жалпы колиформды 

бактерия, 100мл 

Болмауы 

керек 

1 1,0 1,0 0 

 

 

3.5 Кесте - УК сәуле арқылы залалсыздандырып, тазаланған судын 

нәтижесі  
 

5см қашықтықта орналасқан сынаманың нәтижелері 

Көрсеткіште

р 

 

Нормативте

р 

артық емес 

(ШРК) 

Бастапқы 

судың 

құрамы 

УК 

сәуле-

лену 

1 мин 

УК 

сәуле-

лену 

3 мин 

УК 

сәуле-

лену 

20 мин 

УК 

сәулел

ену 

40 мин 

УК 

сәулелен

у 

60 мин 

Коли – 

индекс в 

1дм3, артық 

емес 

1000

0 

59 57 0 0 0 0 

Жалпы 

микробтық 

сан, 1 см3 

<50 59 57 7 0 0 0 

Жалпы 

колиформд

ы бактерия, 

100мл 

Болмауы 

керек 

1 1,0 0 0 0 0 

1 м қашықтықта орналасқан сынаманың нәтижелері 

Көрсеткіштер 

 

Нормативте

р 

артық емес 

(ШРК) 

Бастап

қы 

судың 

құрам

ы 

УК 

сәулелен

у 

1 мин 

УК 

сәулелен

у 

3 мин 

УК 

сәулелен

у 

20 мин 

УК 

сәулелену 

40 мин 

УК 

сәулел

ену 

60 мин 

Коли – индекс 

в 1дм3, артық 

емес 

10000 59 59 59 58 56 56 

Жалпы 

микробтық 

сан, 1 см3 

<50 59 59 59 56 55 55 

Жалпы 

колиформды 

бактерия, 

100мл 

Болмауы 

керек 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 0 
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2 м қашықтықта орналасқан сынаманың нәтижелері 

Көрсеткіштер 

 

Нормативте

р 

артық емес 

(ШРК) 

Бастап

қы 

судың 

құрам

ы 

УК 

сәуле-

лену 

1 мин 

УК 

сәуле-

лену 

3 мин 

УК 

сәуле-

лену 

20 мин 

УК 

сәулелену 

40 мин 

УК 

сәулел

ену 

60 мин 

Коли – индекс 

в 1дм3, артық 

емес 

10000 59 59 59 59 58 58 

Жалпы 

микробтық 

сан, 1 см3 

<50 59 59 59 59 58 58 

Жалпы 

колиформды 

бактерия, 

100мл 

Болмауы 

керек 

1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

 
 

3.10 Сурет – Жалпы колифромды бактерия мөлшерінің өзгеруі 
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3.11 Сурет – Жалпы микробтық санның өзгеруі 

 

 
 

3.12 Сурет –  Коли – индекс  мөлшерінің өзгеруі 
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3.4 Тәжірибе қорытындыларын талқылау 

 

 

Зерттеу жұмысы бойынша жасалынған экспериментке сүйене отырып, 

ультракүлгін жарықдиодты шамның жұмыс істеу принципі мен экономикалық 

тиімділігін талқылайық  

Ең алдымен, бұл  экспериментте бактериялармен салыстырғанда 

сәулеленуге микроорганизмдер ұшырағанын және олардың өмір сүру қабілеті 

бактерияларға қарағанда жоғары екенін атап өту керек. Сонымен қатар, олар 

ылғалды ортада болды. Ультракүлгін сәулелер негізінде ауа арқылы жақсы 

өтеді. Сондықтан, шамның құрғақ беттерде немесе ауада бактериялар мен 

вирустарға қарсы тиімділігі жоғары болады. 

Сынақ нәтижелеріне сәйкес, жақын қашықтықта шамдар айтарлықтай 

эффективті екендігін көруге болады. 

Экологиялық тұрғыдан алғанда, ультракүлгін сәулемен 

зарарсыздансырудың маңызды артықшылығы - бұл жағдайда тек 100% 

реактивті заттар пайдаланылады, сондықтан еріткіштерді қалпына келтіруге 

байланысты проблемалар болмайды. Қатаю процессі бөлме температурасында 

жүзеге асырылады, сондықтан жабындарды жоғары температураға сезімтал 

субстраттарда қатайтуға болады. Бірақ бұл әдістің ең маңызды артықшылығы - 

экономикалық фактор. Кептіру прооцессі жылдам, зауыттардың жұмысы 

салыстырмалы түрде қарапайым және бұл жұмыс ең аз кеңістік пен адам 

ресурстарын қажет етеді. Аталған әдістің сөзсіз артықшылығы - соңғы 

өнімдердің жоғары сапасы болып табылады. 

Жарықдиодты ультракүлгін сәулелену көздері бактерицидтік диапазонда 

сәулеленудің ерікті спектрін қамтамасыз ете алады және төмен қысымды сынап 

шамдарынан жоғары болатын спектрлік тиімділікке қол жеткізе алады. Мұндай 

ультракүлгін сәулелену көздері ұзақ қызмет ету мерзіміне (10 000-50 000 сағат), 

төмен бағаға, жоғары сенімділікке және кең температура диапазонында жұмыс 

істеудің тұрақтылығына ие болады және толық экологиялық қауіпсіздік 

жағдайында сынап шамдарын барлық қолданбаларда толығымен ауыстыра 

алады. 

Биологиялық қару ретінде ультракүлгін сәулелер бактерияларға бірден 

үш бағытта шабуыл жасайды. Біріншіден, ДНҚ функцияларының құрылымы 

өзгереді, екіншіден, ақуыздар жойылады, үшіншіден, биомембраналар 

зақымдалады. Бір қызығы, бұл процесте бірнеше фазалар бөлініп, кейбір 

жасушалар өледі, ал тірі қалған жасушалар бөлінуін жалғастырады, бірақ 

бөліну жылдамдығы баяулайды, кейбіреулері өледі, тек 2-4 аптадан кейін 

олардың толықтай жойылуы немесе тірі жасушалардың қайта қалпына келуі 

жүзеге асады. Осылайша, бізде вирустар мен бактерияларға қарсы қару бар 

деуге болады. Бірақ, адам  да тірі организм болғандықтан, оған да кварц 

шамдарының әсері зиян болады. Егер біз көзілдіріктер, киімдер, шамдардың 

арнайы конструкциясын пайдалану арқылы тікелей ультракүлгін сәулелерден 

қорғана алсақ та, озоннан құтыла алмаймыз. Сондықтан кварц шамдарын 



 69 

пайдаланған кезде бөлмеде адамдар болмауы керек, ал кварцталғаннан кейін 

желдету қажет етіледі. Алайда, прогресс бір орында тұрмайды және уақыт өте 

бактерицидтік ультракүлгін шамдар пайда болды. Мұндай шамдардың 

колбалары ультракүлгін сәулелену спектрінің озон түзуші бөлігін өткізбейтін 

ультракүлгін шыныдан жасалған. 

Жарықдиодты ультракүлгін шамдар ультракүлгін сәулеленуді қатайту 

үшін ең қолайлы болып табылады, өйткені, сынапты және эксимерлі шамдардан 

айырмашылығы, жарықдиодты сәуле шығарғыштарда қолданылатын 

технология, үлкен ауданды сәуле шығару беті бар, қалыңдығы жарты сантиметр 

болатын жалпақ шамдарды жасауға мүмкіндік береді (ондаған және жүздеген 

шаршы сантиметр). Бұл өз кезегінде ықшам және арзан зарарсыздандыру 

жүйелерін жасауға мүмкіндік береді. 

Қорытындылай келе, бұл тәжірибелік жұмыста келесі жұмыстар 

орындалды: 

• ультракүлгін сәулеленудің жарықдиодты көздері талданды; 

• кернеуі 12 В және тогы 720 мА жарықдиодты драйвер есептелді; 

• толқын ұзындығы 240 нм болатын максималды сәулелену; 

• таңдалған компоненттерді қолдана отырып, ультракүлгін шамының  

үлгісі жиналды; 

• макет үлгісінің қуаты 9 Вт құрады. Электр және энергия 

параметрлерін тұрақтандыру уақыты 3 минут 25 секундты құрады. 

• максималды спектрлік сәуле 2,88 * 10-3 Вт/нм-ге тең; 

• макеттік үлгінің энергетикалық ағыны 610 мВт-қа тең. 

 

Зерттеулер көрсеткендей, әзірленген макет үлгісі 0,6 Вт энергия 

ағынымен ЛУКТ 10П  люминесцентті ультракүлгін шамының аналогы болып 

табылады. 

 

 

3.5 УК сәулемен зарарсыздандырудың тиімділігін есептеу 

 

 

Ультракүлгін сәуле микроорганизмдер қоса алғанда, бактериялар, 

вирустар, даулар мен саңырауқұлақтарға әсер етудін кең диапазонына ие 

екендігі белгігі. Алайда, қалыптасқан тәжірибелерге байланысты бұл құбылыс 

микроорганизмдердің ДНҚ-ға тұрақты зақым келтірумен байланысты және 

микроорганизмдердің барлық түрлерінің өліміне әкелетін бактерицидтік әрекет 

деп аталады. Бактерицидтік әсер тудыратын ультракүлгін сәулеленудің 

спектрлік құрамы толқын ұзындығы 205 - 315 нм аралығында болады. 

Салыстырмалы бірліктердегі бактерицидтік тиімділіктің S (лямбда)қат. лямбда 

толқын ұзындығына тәуелділігі 3.6 - кестеде қисық түрінде берілген. 
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3.6 Кесте  - Салыстырмалы бірліктердегі бактерицидтік тиімділіктің S 

(лямбда) қат. лямбда толқын ұзындығына тәуелділігі. 

 

ℷ, нм  S(ℷ)қат.  ℷ, нм  S(ℷ)қат.  

205  0,0000  260  0,950  

210  0,009  265  1,000  

215  0,066  270  0,980  

220  0,160  275  0,900  

225  0,260  280  0,760  

230  0,360  285  0,540  

235  0,460  290  0,330  

240  0,560  295  0,150  

245  0,660  300  0,030  

250  0,760  305  0,006  

255  0,860  310  0,001  

    315  0,0000  

 

Осы мәліметтерге сәйкес бактерицидтік әсердің ең көп мөлшері толқын 

ұзындығы 265 нм құрайтынын көруге болады. Осыған сәйкес ультракүлгін 

сәулелену параметрлерін бағалайтын тиімді бірліктердің қабылданған 

жүйесінде толқын ұзындығы 265 нм, қуаты бір ватт болатын сәулелену ағыны 

бактерицидтік ағынның бірлігі ретінде қабылданды. Бактерицидтік әсер 

максимумы үшін бірліктердің осы жүйелері арасындағы өтпелі коэффициент 

0,86, яғни 1 бакты құрайды. Ол - 0,86 ваттқа тең. 

Ультракүлгін сәулелену көзінің бактерицидтік ағыны мына 

арақатынасымен бағаланады: 

 

    Фл,бк = ∫ Фе (ℷ) ×  𝑆
315

205
(ℷ)қат.х 𝑑  ℷ, Вт,                     (3.1) 

мұндағы, S (ℷ)қат. - салыстырмалы бірліктердегі спектрлік бактерицидтік 

тиімділік; 

Фе (ℷ) - сәулелену ағынының спектрлік тығыздығы, Вт/нм; 

ℷ - сәулеленудің толқын ұзындығы, нм. 

Енді басқа шамалар мен бірліктерді келесі өрнектермен анықтауға 

болады. 

Бактерицидті сәулелену энергиясы: 

        

                           Wбк = Фл,бк x t, Дж,                                           (3.2) 

мұндағы t-сәулеленудің әсер ету уақыты, с. 

Бактерицидтік сәулелену: 

                             Ебк = 
Фл,бк

𝑆
, Вт/ш.м                                            (3.3) 

мұндағы S-сәулеленетін беттің ауданы, ш. м. 
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Бактерицидтік экспозиция (фотобиологияда доза деп аталады): 

 

                 Нбк =
Фл,бк × 𝑡

𝑆
 =

𝑤бк

𝑆
 , Дж/ш.м,                              (3.4) 

Бактерицидтік энергияның көлемдік тығыздығы: 

 

                           Е4пи,бк=
𝑊𝑘

𝑉
 , Дж/куб.м,                                      (3.5) 

мұндағы, V - сәулеленген ауа ортасының көлемі, текше метр. 

 Микроорганизмдер кумулятивті фотобиологиялық 

қабылдағыштарға жатады, сондықтан бактерицидтік тиімділік уақытқа 

сәулелену өніміне пропорционалды болуы керек, яғни дозамен анықталады. 

Алайда, фотобиологиялық қабылдағыштың сызықтық емес сипаттамасы бірдей 

бактерицидтік тиімділігі бар сәулелену мен уақыт мәндерінің кең өзгеру 

мүмкіндігін шектейді. Рұқсат етілген қателік шегінде сәулелену мен уақыттың 

арақатынасын 5-10 еселік вариация аралығында өзгертуге болады. 

Iбк бактерицидтік әсерінің сандық бағасы жойылған Nк 

микроорганизмдері санының олардың Nн бастапқы санына қатынасымен 

сипатталады және пайызбен бағаланады. 

                           Iбк= 
𝑁к 

𝑁н
× 100 %                    (3.6) 

 

Iбк бактерицидтік тиімділігінің микроорганизмдерге арналған Нбк 

дозасына тәуелділігін төмендегі теңдеудің көмегімен білдіруге болады: 

                                           Iбк = (а ln Нбк + в), %,                                                 (3.7) 

ол биологиялық объектіге физикалық әсер ету мен оның реакциясы 

арасында байланыс орнататын әйгілі Вебер - Фехнер Заңын көрсетеді. Бұл 

теңдеуді мына түрге түрлендіруге болады:  

                  Hбк = exp(
𝐼бк−в

а
), Дж/ш. М                                       (3.8) 

Егер бактерицидтік тиімділіктің қажетті деңгейі көрсетілсе, ол дозаның 

қажетті мәнін анықтауға мүмкіндік береді. 

Бактерицидті шамдар кернеуі 220 В, айнымалы ток жиілігі 50 Гц электр 

желісінен қоректенеді. Шамдарды желіге қосу шамның тұтануының, жануының 

және қалыпты жұмысының қажетті режимдерін қамтамасыз ететін және 

сезімтал электрондық аспаптарға қолайсыз әсер етуі мүмкін шам тудыратын 

жоғары жиілікті электромагниттік тербелістерді басатын іске қосуды реттейтін 

аппараттар (ҚРА) арқылы жүргізіледі. 

ҚРА білдіреді жеке блок, монтируемый ішіндегі сәулелендіру 

құралының. 

Бактерицидті шамдардың негізгі техникалық және пайдалану 

параметрлері: толқын ұзындығы 205 - 315 нм аумағындағы сәулелену 
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ағынының спектрлік таралуы; бактерицидті ағын Фл,бк, Вт; бактерицидті 

ағынның шам қуатына қатынасына тең бактерицидті қайтарым = Фл, бк /Рл  тең 

болады; 

мұндағы, Рл – шамның қуаты, Вт [63]. 
 
3.7 Кесте - Төмен қысымды бактерицидті сынап шамдарының негізгі 

техникалық параметрлері 

 
Параметр мағынасы Қызмет 

мерзімі

, сағат 

Гарбарит өлшемі Колба 

материал

ы 

Ескертуле

р Шам 

түрі 

Қуат 

Рл, Вт 

Шамдағ

ы 

кернеу, 

Uл, В 

Ток 

күші

, 

Iл,А 

Бактерицидті

к ағын, 

Фл,бк, Вт 
диаметр

, мм 

ұзындығы

, мм 

ДБ 15 15 54 0,33 2,5 3000 40 451,1 увиол 

шыны 

Озон 

шыны <*> ДБ 

30-1 

30 104 0,36 6,0 5000 30 908,8 

ДБ 60 60 100 0,70 8,0 3000 30 908,8 - " 

- 

ДРБ 

8-1 

8 55 0,17 1,6 5000 16 302,4 - " 

- 

ДРБ 8 8 55 0,17 3,0 5000 17 315 Кварц 

шыны 

 

ДРБ 

40-1 

40 70 0,45 10,1 3000 20 540  

ДРБ 

60 

60 85 0,75 15,8 3000 28 715 - " 

- 

 

ДБ 

15-3 

15 46 0,31 2,5 3000 30 451,1 Увиол 

шыны 

 

ДБ 

30-3 

30 86 0,36 6,0 5000 30 908,8  

ДБ 

60-3 

<**> 

60 80 0,7 8,0 3000 30 908,8 - " 

- 

 

ДРБ 

15 

15 60 0,35 4,5 3000 25 542 Кварц 

жабынмен 

Озонсыз 

шамдар 

ДРБ 

20 

20 60 0,37 5,6 3000 25 414  

ДРБ 

40 

40 80 0,45 9,0 3000 25 634 

ДРБ 

60 

60 85 0,75 15,8 3000 28 715 - " 

- 

ДБ 18 18 60 0,38 5 8000 16,5 480 - " 

- 

 

ДБ 

36-1 

36 122 0,35 10,5 8000 16,5 860 - " 

- 

 

ДРБ 

3-8 

<***

> 

8 55 0,17 2,5 2000 16 140   
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< * > «Озон» шамдары үшін ТШ ауасындағы озонның құрамы 

нормаланбайды, «озонсыз шамдар» үшін нормаланады. 

< * * > Э-экологиялық параметрлері жақсартылған шамдар. 

< * * * > U-пішінді. 

Бактерицидті сәулелендіргіштің маңызды параметрлерінің бірі - оның 

бактерицидтік өнімділігі (Прбк, м3/сағ), бұл сәулелендіргішті ол арқылы 

айдалатын ауадағы микробтық ластануды азайту құралы ретінде пайдаланудың 

сандық нәтижелілігін білдіреді. 

Тағы бір маңызды параметр осы сәулелендіру құралының - бактерицидтік 

тиімділігі (Јбк) . Ол төмендегі формуламен есептелінеді: 

 

Јбк (Nn / No) ∙ 100 = (No – Nв ) / No ∙ 100 = (1- Nв / No) ∙ 100 , % , (1)      (3.9) 

 

мұндағы Nо-сәулелендіргіштің кіреберісіндегі ауа ағынындағы 

микроорганизмдер саны; Nп-сәулелендіргіштің шығуында жойылған 

микроорганизмдер саны; Nв – сәулелендіргіштің шығуында тірі қалған 

микроорганизмдер саны. 

Сонымен, мәселені шешу үшін келесі болжамдар қабылданды: 

- камера тікбұрышты параллелепипедтің пішініне ие, оның көлемі 

құрылымдық орындалуына қарамастан камераның нақты көлеміне (Vк, м3) тең; 

- камерадағы ауа ағынының сәулелену уақыты: 

 

tk = Vk 3600 / Прбк , с;                                       (3.10) 

 

- сәулелендірілетін аймақтағы (Нv) бактерицидті сәулелену 

энергиясының орташа көлемдік тығыздығы (көлемдік экспозиция немесе доза) 

мынадай түрде көрсетіледі: 

Hv = NЛ FЛ КФ Ко Кс tk / Vk , Дж/м3 ,                           (3.11) 

 

мұнда Nл-сәулелегіштегі шамдардың саны; Fл – шамның бактерицидті 

ағыны, Вт; Кф – шамдардың өзара экрандалуын ескеретін бактерицидті ағынын 

пайдалану коэффициенті. 

Ко = 1 / (1 – 0,6 ρк) - 253,7 нм толқын ұзындығында ρк шағылысу 

коэффициентімен камераның ішкі қабырғаларынан бактерицидті ағынның 

бірнеше рет шағылысу коэффициенті. (Бұл формула ашық бетке арналған 

эксперименттік деректерге негізделген); Кс – шамдардың қызмет ету мерзімінің 

соңына қарай бактерицидтік ағынның төмендеуін ескеретін коэффициент; Јбк 

99,9% - ға тең деп қабылданады. 

Камерадағы ауа ағынының сәулеленуі нәтижесінде микроорганизмдердің 

өлу процесі мына теңдеумен сипатталады:  

 

Nв / No  = exp (- σv Hv),                                      (3.12) 
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Мұндағы,  σv = – ln (1 – Јбк 10-2) / Нт = 0,0179 м3/Дж – бактерицидті 

сәулелену үшін санитариялық-көрсеткіш микроорганизмнің 

фотосезімталдығының константы (S.аureus) ; 

Hт = 385 Дж/м3 – S.аureus үшін көлемдік экспозицияның кестелік мәні Јбк 

= 99,9%, ол микроорганизмдердің әртүрлі түрлері үшін алынады. 

Бұдан әрі (3.9) және (3.12) келесіден шығады: 

 

Hv = - ln (1- Jбк 10-2) / σv , Дж/м3 ,                               (3.13) 

 

Ал (3.10), (3.11) және (3.13) – мына теңдеуді береді: 

 

Прбк = NЛ FЛ КФ Ко Кс σv 3600 / (- ln (1- Jбк 10-2) ), м3/сағ.,             (3.14) 

 

Бұдан, өз кезегінде мына өрнек шығады: 

 

Jбк = (1 – exp (- NЛ FЛ КФ Ко Кс σv 3600 / Прбк)) ∙  100 , % .              (3.15) 

 

(3.15) өрнегінен Прбк және сәулелендіргіштің қалған параметрлерінің 

тұрақтылығы кезінде ол камерадағы ауа ағынының үздіксіздігі теңдеуіне сәйкес 

келеді: 

Прбк = const = v S 3600 = L S 3600 / tk , м
3/сағ.,                       (3.16) 

 

мұндағы S-камераның тірі қимасының ауданы, м2; v - камерадағы ауа 

ағынының жылдамдығы, м / с; L – камераның ұзындығы, м. 

(3.16) - ге сәйкес, кіші аймақтың түтігінің көлденең қимасы арқылы ауа 

ағыны үлкен жылдамдықпен қозғалады және керісінше, Јбк өзгеріссіз қалады 

және (3.16) көмегімен камераның өлшемдерін таңдауға болады. 

Жоғарыда айтылғандардан (3.14) модельдің негізгі талабын, яғни – 

берілген параметрлермен құрылымдық шешімдердің нұсқаларын болжау 

мүмкіндігін қанағаттандырады.  

Ағынның бойында орналасқан жалпақ пластина ең үлкен қарсылыққа ие, 

ең кішісі – жеңілдетілген пішінді элементтер. Бұл жергілікті қарсылықтың 

жиынтық коэффициентімен (μ) ескеріледі, оның бағалау мәні эмпирикалық 

формула бойынша есептеледі: 

μ = 2, 07 exp (- 0,767 S0,5) .                                       (3.17) 

Жабық сәулелендіргіштің маңызды көрсеткіштерінің бірі-оның 

энергетикалық тиімділігі. Ауаның текше метрін зарарсыздандыруға арналған 

энергия шығындары мынадай формула бойынша есептеледі: 

 

Пэ = Ро 3600 / Прбк = (Nл (Рл + Рб) + Рв ) 3600 / Прбк , Дж/м3 .            (3.18) 

 

мұндағы Ро-сәулелегіштің электр қуаты, Вт; Рл – шамның қуаты, Вт; Рб – 

шам үшін (іске қосуды реттеу аппаратурасы) ҚРА– дағы шығынның қуаты, Вт; 
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Рв-желдеткіштің қуаты, Вт. 

Жабық бактерицидтік сәулелендіргіштер, яғни рециркуляторлардағы 

бактерициттік өнімділігі Прбк = 200 м3/сағ қамтамасыз ету ушін қажетті 

бактерицидтік шамдарды есептейік (I-жағдай). Сонымен қатар бактерицидтік 

өнімділікті есептеуді қарастырайық. (II-жағдай). Есептеуге арналған бастапқы 

деректер 3.8 - кестеде келтірілген.  

 

3.8 Кесте  - Жабық сәулелендіргішті есептеуге арналған бастапқы 

деректер 

 
Параметрлер 

мен сипаттамалардың 

атауы 

Белгісі Параметрлердің мағынасы 

I-жағдай II-жағдай 

Шам саны Nл Ізделінген 1 

Іргелері бар 

шамның ұзындығы 

l , м 0,47 0,47 

Шамның 

қуаты  

Pл , Вт 100 100 

Шамның 

бактерицидтік ағыны 

Fл , Вт 23 23 

Шамның 

бактерицидтік 

ағынын пайдалану 

коэффиценті 

Кф 0,4 0,4 

Камера 

қабырғаларынан 

бактерицидті 

ағынның бірнеше рет 

шағылысу 

коэффициенті 

Ко 1,5 

(алюминий) 

ρк = 0,56 

1,2 (тот 

баспайтын болат) 

ρк = 0,28 

Шамның 

қызмет ету 

мерзімінің соңына 

қарай бактерицидтік 

ағынның төмендеуін 

ескеруші 

коэффициент 

Кс 0,8 0,8 

Бактерицидті 

сәулелену үшін 

санитариялық 

көрсеткіш 

микроорганизмнің 

фотосезімталдығы 

тұрақтысы 

σv , м
3/Дж 0,0179 0,0179 

Јбк = 99,9% 

кезіндегі көлемдік 

экспозицияның 

кестелік мәні 

Нт , Дж/ м3 385 385 

Бактерицидтің Јбк , % 99,9 99,9 
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тиімділік 

Камера 

ұзындығы 

L , м 0,5 0,5 

Камераның 

тірі қимасының 

ауданы 

S, м2 0,04 0,0225 

     Прбк , Дж/ м3 200 Ізделінген 

 

Алдымен, (3.11) теңдеудің және 3.3-кестенің көмегімен 

рециркулятордағы қажетті шамдардың санын анықтаймыз. 

 

Nл = Прбк (- ln (1 – Јбк 10-2) / (FЛ КФ Ко Кс σv 3600)) = 200 (- ln(1-0,999) / 

(23∙ 0,4 ∙  1,5 ∙ 0,8 ∙ 0,0179 ∙  3600 ) = 1,94. 

 

Демек, 2 шам таңдау керек. 

Содан соң, (3.16) формуладан ауа ағынының камера ұзындығынан өту 

кезіндегі сәулелену уақытын анықтаймыз: 

 

tk = Vk 3600 / Прбк = S L 3600 / Прбк =  0,04 ∙ 0,5∙ 3600 / 200 = 0,36 c. 

   

(3.13) және (3.12) формулаларды қолдана отырып, көлемді экспозиция 

камерадағы ауа ағынын зарарсыздандырудың бактерицидтік тиімділігі 99,9% 

болатын кестелік мәнге сәйкес келетіндігін тексереміз. 

Hv = NЛ FЛ КФ Ко Кс tk / Vk = 2∙ 23 ∙ 0,4 ∙ 1,5 ∙ 0,8∙ 0,36 / (0,04 ∙ 0,5) = 397 ≥ Hт 

= 385 Дж/м3 ; 

Jбк = (1 – exp (- NЛ FЛ КФ Ко Кс σv 3600 / Прбк)) ∙  100 = (1 – exp (-2 ∙ 23 ∙ 0,4 ∙ 
1,5 ∙ 0,8∙ 0,0179 ∙ 3600) / 200) ∙   100 = 99,9 %.   

Есептеу нәтижелері сәйкестіктің бар екенін растайды. 

(3.18) формуланы қолдана отырып, бір текше метр ауаны 

зарарсыздандыру үшін қажет электр энергиясының шығындарын есептейміз: 

 

Пэ = Ро 3600 / Прбк = (Nл (Рл + Рб) + Рв ) 3600 / Прбк  = (2(100+10) + 5) ∙ 3600 

/ 200 = 4140 , Дж/м3. 

 

Ендігі кезекте (3.11) өрнегін және кесте деректерін пайдаланып 

сәулелендіргіштің бактерицидтік өнімділігін анықтаймыз: 

 

Прбк = Прбк = NЛ FЛ КФ Ко Кс σv 3600 / (- ln (1- Jбк 10-2) ) = 1∙ 23∙ 0,4 ∙1,2∙ 0,8 

∙0,0179 ∙3600 / (-ln (1- 99,9 ∙ 10-2)) = 82,5  м3/сағ.    

  

(3.16) формуладан ауа ағынының камера ұзындығынан өту кезіндегі 

сәулелену уақытын анықтаймыз:  

 

tk = Vk 3600 / Прбк = S L 3600 / Прбк = 0,0225∙ 0,5∙ 3600 / 82,5 = 0,49 c. 
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(3.9) және (3.11) формулаларын қолдана отырып, көлемді экспозиция 

камерадағы ауа ағынын зарарсыздандырудың бактерицидтік тиімділігі 99,9 

болатын кестелік мәнге сәйкес келетіндігін тексереміз%: 

Hv = NЛ FЛ КФ Ко Кс tk / Vk = 1∙ 23 ∙ 0,4 ∙ 1,2 ∙ 0,8∙ 0,49 / (0,0225 ∙ 0,5) = 385 ≥ 

Hт = 385 Дж/м3 ; 

Jбк = (1 – exp (- NЛ FЛ КФ Ко Кс σv 3600 / Прбк)) ∙  100 = (1 – exp (-1 ∙ 23 ∙ 0,4 ∙ 
1,2 ∙ 0,8∙ 0,0179 ∙ 3600) / 82,5) ∙   100 = 99,9 %.   

 

Есептеу нәтижелері сәйкестіктің бар екенін растайтынын көруге болады. 

(3.14) және (3.15  ) формулаларын қолдана отырып, желдеткіштің қажетті 

өнімділігін анықтаймыз: 

 

Прв = μ Прбк = 2,07 exp (-0,767 S0,5) ∙ Прбк = 2,07 exp (-0,767 ∙0,02250,5) ∙ 82,5 

= 152 м3/сағ. 

 

(3.18) формуланы қолдана отырып, бір текше метр ауаны 

зарарсыздандыру үшін қажет электр энергиясының шығындарын есептейміз: 

 

Пэ = Ро 3600 / Прбк = (Nл (Рл + Рб) + Рв ) 3600 / Прбк  = (1(100+10) + 3,5) ∙ 3600 

/ 82,5 = 4953 , Дж/м3. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 
 

Жұмыс барысында ультракүлгін сәулеленудің УК-С диапазон 

аралығына сәйкес келетін, зарарсыздандыру мақсатында қолданылатын 

құрылғылар және олардың жұмыс істеу принципі қарастырылды. Зерттеу 

құрылғысы ретінде ультракүлгін сәулеленудің жарықдиодты көздері 

таңдалды. УК жарық диодтарының жұмыс істеу принципі зерттелді. 

кернеуі 12 В және тогы 720 мА жарықдиодты драйвер есептелді.  

Толқын ұзындығы 240 нм болатын максималды сәулелену 

қарқындылығы бар ультракүлгін жарық диодтары таңдалды. Құрылғыға 

толықтай сипаттама беріліп, УК сәулемен зарарсыздандырудың 

тиімділігін есептеу жұмысы жүргізілді.   

Таңдалған компоненттерді қолдана отырып, ультракүлгін шамының 

үлгісі жиналды. Тәжірибе үлгісінің қуаты 9 Вт құрады. Электр және 

энергия параметрлерін тұрақтандыру уақыты 3 минут 25 секундты құрады. 

Жұмыс нәтижелері зарарсыздандыру мақсатында электроника 

саласын дамытуда, өнеркәсіпте, күнделікті тұрмыста, медицина 

саласында, сонымен қазіргі уақыттағы белең алып отырған актуалды 

мәселе - пандемияда оңынан пайдаланылуы мүмкін. Бұндай ультракүлгін 

сәуле шығару шамдарын жасау және қолдану бүгінгі таңда барынша 

экологиялық (өндірісте және кәдеге жаратуда) тазалыққа, жоғары 

тиімділікке ие болып табылады. 
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