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Одшсю з необхідних умов зниження кількості жертв та збитків від пожеж 
є застосування сучасних систем пожежної сигналізації, які є невід’ємною 
частиною систем протипожежного захисту будинків, споруд та приміщень. 
Основним елементом цієї системи є пристрій, призначений для формування 
сигналу в разі виникнення ознак горіння, -  пожежний сповіїцувач, від якості 
роботи якого більшою мірою залежить і ефективність роботи усієї системи у 
цілому.

Особливо важливою проблемою є раннє виявлення пожеж на радіаційно- 
небезпечних об’єктах (зокрема, атомних електричних станціях, об’єктах, іцо 
знаходяться на радіаційно-забрудненій території). Ця проблема додатково 
ускладнюється тією обставиною, що пожежні сповіщувачі в цьому випадку 
повинні працювати за умов підвищеної радіації. Для створення якісних 
пожежних сповіщувачів, здатних працювати за таких умов, активне середовище 
повинно бути одночасно радіаційно-стійким та температурно-чутливим.

Для контролю температури в ядерних графіто-керованих реакторах на 
сьогодні використовуються термочутливі волоконні оптоелектронні сенсори 
[і]. Типові представники цих оіггоелектронних сенсорів температури в якості 
термочутливого функціонального елемента містять вкритий діелектричним 
дзеркалом напівпровідниковий кристал (найчастіше GaAs). Оптоволокно, 
отримане із чистого кварцового скла, використовується в якості оптичного 
хвилевода, а вся конструкція захищена тефлоновим покриттям для механічної 
міцності. Цей сенсор розміщується в реакторі на графітовому стержні, де зазнає 
впливу теплових нейтронів та у-квантів. Цей вид температурних сенсорів 
погано функціонує в умовах дії радіації, тому що вимірювання температури 
супроводжується радіаційно-індукованими структурними змінами в 
кристалічних матеріалах, що приводить до неконтрольованої зміни їх фізичних 
властивостей. Таким чином досягається задовільна точність вимірювання 
температури, aie тільки протягом декількох днів експлуатації в реакторі. Потім
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i i iicop потрібно замінити на інший, що створює додаткові незручності та певну 
небезпеку при роботі з ядерними реакторами.

В роботах [2-3] було запропоновано розв’язання цієї проблеми за рахунок 
шібору в якості термочугливого активного елемента сенсора некристалічного 
н.іііівпровідникового матеріалу -  халькогенідного скла (ХС) системи Ge-As-Se.

В даній роботі ми пропонуємо альтернативні конструкції сенсора 
ісмператури, здатного працювати за підвищеного радіаційного впливу. По 
нпалогії із волоконними оптоелектронними сенсорами на основі 
напівпровідникових крисгалів, можна зберегти основні конструкційні та 
юхнологічні особливості, лише замінивши кристалічний активний елемент на 
\ ( \  Це дозволить, не втрачаючи у точності вимірювання температури, 
тримати пристрій, здатний протягом тривалого часу надійно працювати в 
умовах радіаційного впливу без потреби заміни. Проте такий варіант не знімає 
обмежень, пов'язаних із радіаційною нестабільністю кварцового скла, яке 
шіконує роль оптичного хвилеводу. Одним із розв’язань цієї проблеми може 
(>уш заміна конструкційного матеріалу хвилеводу з кварцу на ХС {іншого 
і кладу, ніж активний елемент). Показано, що основною вимогою для такої 
реалізації є виконання наступної умови: оптична ширина забороненої зони 
чнилеводу повинна бути вища за аналогічний параметр активного середовища.
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Для забезпечення епідеміологічної безпеки посграждалих при 
надзвичайних ситуаціях і контингенту рятувальників важливим є організація 
якісного водопостачання. Ускладнюється вирішення цієї проблеми при 
пошкодженні або виходу з експлуатації системи централізованого 
водопостачання в населеному пункті, коли потрібні значні об'єми питної води


