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Питання захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромішовання постa.J1E
майже одночасно з відкриттям рентгенівського випромішовання і радіоактивного розпаду. Це
зумовлено, по-перше, надзвичайно швидким розвитком застосування відкритих випроміmoван:ь
в науці та на практиці, і, по-друге, виявленням негативного впливу випромішовання на організм.

Для реєстрації і дослідження рентгенівського випромішовання необхідний пошук мате-
ріалів, чутливих до його дії. Раніше розглядався вплив рентгенівського та альфа-
випромішовання на оптико-люмінесцентні властивості кристалів галоїдних сполук кадмію :.
було виявлено, що вони чутливі до цього типу випромішовання [1,2]. Метою даної роботи є
дослідження впливу рентгенівського випромішовання на оптичні властивості галоїдних сполук
кадмію, зокрема, кристалів йодистого кадмію.

Кристалічна структура галоїдних сполук кадмію досліджувалася в [3]. Сполуки CdI:
кристалізуються в гексагональному структурному типі С6; просторова група - Р3т1. Їх струк-
туру можна представити у вигляді однотипних за будовою, але трансляційно-нееквівалентних
шарових пакетів, паралельних до площини шару, що повторюються. Шаровий пакет склада-
ється з трьох атомних моношарів типу 1-Cd-I або 1-РЬ-І. Послідовність повторення шарів така:
(A~C)n, або {(АуВ)(А~С)}п, де латинські літери означають шари металоїда, а грецькі - шарЕ
металу. Елементарна комірка однопакетного структурного типу утворена однотипними шар0-
вими пакетами з двома шарами галоїдних йонів, що дають гексагональне щільне упакування.
Параметри гратки для однопакетного CdI2: а = 4,24 А; с = 6,855 А. Базисною модифікацією дж-
кристалів CdI2 є двопакетна структура, в елементарну комірку якої входять два трансляційно-
нееквівалентні шарові пакети. Параметри гратки такої модифікації: а = 4,24 А; с = 13,71 А.

Відомо біля 200 політипів CdI2, що відрізняються послідовністю розміщення шарів.-
гексагональному та кубічному пакуванні. Отримання різних політипних модифікацій зале-
жить передусім від методики вирощування кристалів. CdI2 кристалізується тільки в гексаго-
нальній модифікації, так що утворюються гексагональні і ромбоедричні структури. Криста-
ли, вирощені з розплаву, належать до 4Н-структури. Температура плавлення таких кристаліь
становить 661К. При вирощуванні з водного розчину в структурі кристалів CdI2 найчастіше
спостерігаються суміш політипів, серед яких переважають модифікації 2Н та 4Н. Залежне
від способу вирощування формуються частково чи повністю розпорядковані структури.

у даній роботі досліджувався вплив рентгенівського випромінювання на оптичні вла-
стивості монокристалів, вирощених з розплаву методом Бріджмена-Стокбаргера та з ВОднОІ'С
~озчину. Застосовуючи метод вирощування з розплаву спостерігаємо стабільне Формуванш.
чазисної 4Н-структури, умови вирощування добре контролюються і відтворюються, що Б

свою чергу, зумовлює стабільність оптико-люмінесцентних властивостей кристалів. З виро-
щених з розплаву монокристалів безпосередньо перед вимірюваннями виготовляли зразКЕ
розмірами а х Ь х с = 1О х 5 х 1 (мм3). За рахунок шаруватої структури зразки отримували шля-
хом сколювання по площинах спайності паралельно до базисної площини із попередньо ви-
різаних за допомогою дротяної nилки заготовок. Отримані таким чином паралелепіпеди ма-
ли меншу сторону, паралельну до осі с кристалу. Поверхня таких зразків, утворена природ-
ними шарами монокристалу, була оптично досконалою. Зразки кристалів, вирощених з вод-
ного розчину, не потребували додаткової механічної обробки.

При ,дослідженні спектрів поглинання обох типів кристалів при кімнатній температур:
край власного поглинання знаходиться в області 380 нм, що відповідає ширині заборонено:
зони 3,5 еВ. Внаслідок опромінення цих кристалів рентгенівськими променями протягом 3(
хв. відбуваються структурні зміни у всьому об'ємі кристалу, утворюються радіаційні дефек-
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::И, внаслідок чого спостерігається зміщення краю поглинання в довгохвильову область спек-
:ру приблизно на 1О нм. Через 30 хв. після опромінення спектри поглинання повертаються
.:r:oпочаткового вигляду. Це можна пояснити релаксацією дефектів, утворених під впливом
промінення. Різницевий спектр поглинання, побудований за різницею коефіцієнтів погли-

нання опроміненого і неопроміненого зразка, показав максимум в області 382 нм.
Отже, на основі кристалів йодистого кадмію, незалежно від способу їх вирощування,

можна отримати чутливі реєструючі середовища, що можуть бути елементами приладів для
реєстрації рентгенівських випромінювань.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ РЯТШНИКІВ як ПРОБЛЕМА
СУЧАСНОСТІ

ЧудіноваНВ
Задорожний 1.1., викладач кафедри фізичного виховання
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На сьогодНІ одним з важливих завдань сучасного життя - виховати фізично,
:\10Рально, соціально, духовно здорового рятівника, здорову молодь. Адже стан здоров'я
населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації.

Сьогоднімзйже 90% молоді мають відхилення у здоров'ї. Тільки за останні 5 років на 41%
збільшилася кількість людей віком від 16 до 25 років, віднесеної за станом здоров'я до спеціальних
:\1еДИЧІШХтруп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, п'ють.

Здоров 'я - безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього суспільства.
Добре здоров'я, що розумно зберігається і зміцнюється самою людиною, забезпечує їй довге
й активне життя.

Стан здоров'я людини залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівня розвитку
:\1едицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя.

Розрізняють три види здоров'я: здоров'я фізичне, психічне і моральне:
1. Фізичне здоров'я - природний стан організму, обумовлений нормальним

функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо добре працюють всі органи і системи, то і
весь організм людини правильно функціонує і розвивається.

2. Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характеризується
рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості,
розвитком вольових якостей.

3. Моральне здоров'я визначається тими моральними принципами, ЯК1 є основою
оціального життя людини, тобто життя у людському суспільстві.

На жаль, багато людей не дотримують самого найпростішого здорового способу
життя. Одні стають жертвами малорухомості, що викликає передчасне старіння, інші зайвою
їжею йдуть до неминучого у цих випадках розвитку ожиріння, склерозу судин, а в деяких -
цукрового діабету, треті не уміють відпочивати, відволікатися від виробничих і побутових
турбот, вічно неспокійні, нервові, страждають безсонням, що в остаточному підсумку
приводить до численних захворювань внутрішніх органів. Деякі ЛЮДИ, піддаючись пагубній
звичці до паління й алкоголю, активно укорочують своє життя.


