


всіх необхідних сигналів для задіяння автома1ПЧf
засобів·о6'ЄJ<"Щ. Це і niдrrip повітря в шахтах :ліфтів і

сходових клітках, і відкточення· загальнооБМЇННоі веЦ'I1ШJЩЇї,і вюnoчеF
систем димовидалення., і керування клапанами, і прИМусове опускання ліфтіі

. закритrя автоматичних ПРО1Ш10жеЖІШХдверей, і запуск автомаТИЧЕ
установок пожежогасіння;

деТальне інформування про пожежну си'І)'ацію на об'єкті та чергов(
персоналу, і решти приcynrix В будівлі moдеЙ. [1]

Найчастіше на великому об'єкті застосовуються кілометри кабелів JIИJ
для того, щоб забезпечнm доставку керуючого сигналу до компонентів сис-і
вентиляції, димовидалеиня і Т.п. ІІри цЬому їх·цілісність ніяк не контроmoЄТЬ1

а періодичний ручний контроль В процесі проведення регламентШІХ р6біт
дає бажаного результа'І)', оскільки застосовується тільки для виконавч
пристроїв. В силу "moдського фактору" комплексна перевірка проводи-ri
вкрай рідко.

Перспективним є застосування систем на базі бездротових технОЛQI
передачі данних, основною перевагою яких є висока швидкість розгортав
мережі і встановлення пожежних сповіщувачів, систем контролю та внконавч:
механізмів. [2]

В якості бездротової технології найчастіше заСтосовують технолоriю GS1
для передачі СШ'Нальноіінформації застосовують SМS та GPRS сервіси. :про
такі сервіси не мають пріорИТС1Уу передачі даних, а отже, прн великОl
навантаженні мережі можлива Biдcyrnlcть оперaпmної передачі сигнальв
інформації, що є недопустимим у пожеЖІШХ системах. Проmагу GS
технології складають персональні технології, такі як Bluetooth, ZigВee тощо,

Отже, роботи по розробці систем npo1Ш10жежного З3ХИС1)'об' єктів на б2
бездроТОВИХтехнологій є вельми аюуальиими.'
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З розвитком наукового проrpесу moдство Все більше піддається вnтm
електромагнітного випромінювання. Ос06mшу небезпеку для живиХ організмі
створює елеКЇjЮмarнiтне випроМІНЮвання виСоких частот. Органи відчутті
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людини не ВИJIВJlЯЮТЬ дії цих випромінювань і не можугь попередити про
небезпеку опромінення. В зв'язку з цим ~ажливИМ є створення ПРИС1роїв-
сенсорів, ЯКІ· могли б реєСТрувати високriенергетичні електромагнітні
ВИПРОМ1НЮвання.

для 01рИМання росС1рУЮЧНХПРИС1роів іонізуючих випромінювань
mcryальним є пошук матеріалів, чутливих до дії різних типів випромінювання.
для детеК1)'Ваннявисокоенергетичних випромінювань необхідний сцннтилятор
- приС1рЇй, який реагує на випромінювання у вигляді спалахів люмінесценції, і
перетворювач цих спалахів у електричний сигнал. як перетворювач широко
використовуЄThСЯ кремнієвий фотодіод, який володіє високою чутливістю в
червоній області спектру [1, 2]. Відомі на сьогоднішній день сцннтнnятoри
і1рій-алюмінієвий гранат та вольфрамат кадмію володіють високим
світловиходом В зеленій та фіолeroвій областях спектру відповідно [3]. Тому
mcryальним є пошук матеріалів СЦИНТИЛJlТOраі ДЮ"ЧИКа,які б характеризувалися
високою чутливістю в однакових областях спектру. В даному вШlадку шаруваті
кристалн, зокрема, кристали галоїдних сполук кадмію становлять науковий і
прaIcrИЧНИЙінтерес. .

З мeroю встановлення МОЖJШВостівикористання кристалу йоднстого
кадмію, активованого оловом в якості сцинтиmrropа при збудженні
високоенергетичним випромінюванням і перетворення його свічення з
допомогою кремнієвого фотодіода в елeк-rpичний cиrнал нами проведено ряд
експериментів. для досліджень був використаний христал CdI]:Sn, вирощений
методом Бріджмена - Стокбаргера із солі СШ], додатково очmцеиої
комплексним методом.· Концеmpація легуючої домішки олова становила· 0,2
мас.%.

Край фундаментального ПЩ'ЛИН8ННЯ неактивованих кристалів СШ]
знаходиться в області 380 нм, а активація його оловом приводить до сильного
ДOмimкOBOГO поглинання та перекритгя ним фундаментального поглинання, і,
як результат - зсув краю поглинання до 440 нм [4]. Спектри збудження
люмінесценції нeax-mвованих кристалів CdI] містять широку cмyry в області
350-450 нм. В спектрах збудження активованих хриcraлiв CdI]:Sn
спостерігається добре виражена ак"ІИВаторнасмуга з максимумом при 440 нм.

для збудження свічення: використовувалось високоенергетичне,
npoнякаюче peнтreнiвCЬKe випромінювання (Ею - 12 кеБ), елеК1рОнне
збуджеШІЯ (Ею- 9,5 кеБ) та радіоізотопне а-збудження ~. Ри (Ею- 5,15 M~).

Дослідження, проведені в кристалах СШ]: Sn при кімнатній температурі
при збудженні довжинами ХВЮІЬ 365 нм і 395 нм показали, що в спектрах
люмінесценції для різних довжин хвиль збуджуючого випромінювання
спостерігається широка смуга в області 600-800 нм з максимумом при·720·нм.

Рентгенолюмінесценція активованих кристалів CdI]:Sn характер~зуються
смугою !Ціqжої інтенсивності в червоній області спектру. з максимумом
свічення при 720 нм. Катодолюм:інесцевція представлена. широкою сМугою в
області 600-750 нм.
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Радіолюмінесценція (а-збудження) кристалів CdJ]:Sn
меJШIИМсвітловиходом порівняно з етаЛонним зразком (YAG:Ce).
результати досліджень, а також порівняння з даними іюn.иx 'джерел
вказують на те, що іони олова не yrворюють центрів люмінесценції,'
підсилюють самоактиваторне свічення, характерне для крист.pri.в CdJ2 З

надстехіометричним кадмієм. Часи загасання люмінесценції для .кристалів
CdI]:Sn мають як коротку, так і довготривалу компоненти (t-2-4 не та -с-l0'" с
відповідно). .

Таким чином, кристали йодистого кадмію, активовані оловом,
використані в якості перетворювачів високоенергетичноto .іоюзуючоfO '
випромінювlUШЯ Є радіаційно стійкими; люмінесценція кристалів CdJ]:
викликана високоенергетичним збудженням, може бути добре
фотодіодами і сигналізувати про їх перебіг.
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СУЧАсm СИСІ'ЕМИ ЗАХИСГУ ВІД ПОВЕНЕЙ
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Ризики суспільства від катастроф природного та техноприродного
(комбінованого) характеру зростають незважаючи на загальний технічний
прогрес. Щорічно кількість постраждалиХ від цих катастроф збільшується в
середНьому на 6%. Повені та пожежі належать до природних процесів, які
відбуваються в біосфері та впливають на rшане-хупротягом тисячоліть.

За повторюваністю, lШощею. поширення і середньорічними
матеріальними збитками повені займають перше місце серед стихійних JШX.

Особливістю повеней, як і деяких інших надзвичайних сmyацій природного
характеру, є те, що їх неможтmо залобіп-и. Вирішити проблеми повеней можна
лише завдяки зниженню іх негативних наслідків; приймаючи організаційно-
техшчm РІШення.

Людство протЯгом багатьох' століть намагалося захиститися від повеней,
але, на жаль, не досягло успіхів в цьому. Навпаки, з кожним столітrям' зБИтки
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