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Тема уроку: Сеціальні лампи для ІЧ-опромінення

Мета:
навчальна: дати поняття про будову та галузі використання ламп ІЧ-опромінення
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторення вивченого матеріалу. Відповіді на питання що стосуються попереднього уроку

ІІІ. Формування нових знань.

Інфрачерво́не  випромі́нювання (від  лат. infra —  нижче,  скорочено  ІЧ)  —
електромагнітне  випромінювання,  що  охоплює  спектральну  область між  червоною  межею
видимого світла з  довжиною хвилі λ = 700  нм (частота близько 430  ТГц) та  мікрохвильовим
випромінюванням з  довжиною  хвилі  λ  ~  1  мм (частота  близько  300  ГГц)[1].  Інфрачервоне
випромінювання інколи ще називають інфрачервоним світлом.
Людське око не  бачить  інфрачервоного  випромінення,  органи  чуття деяких  інших  тварин,
наприклад, змій та кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання, що допомагає їм добре
орієнтуватися в темряві.

Інфрачервоне випромінення також називають  «тепловим випромінюванням» через залежність
його спектру та інтенсивності, від температури а також, сприйняттям його шкірою людини як
відчуття  тепла.  Довжини  хвиль,  що  випромінюються  тілом,  залежать  від  температури
нагрівання:  чим  вищою  є  температура,  тим  коротшою  є  довжина  хвилі  та  вищою  є
інтенсивність  випромінювання.  Отже,  зі  зростанням  температури,  максимум  інтенсивності
випромінювання  зміщується  в  бік  коротших  хвиль,  тобто  в  напрямку  видимого  діапазону.
Спектр випромінювання  абсолютно чорного тіла за відносно невисоких (до декількох тисяч
кельвінів)  температур,  лежить  здебільшого  саме  в  цьому  діапазоні.  Інфрачервоне
випромінювання випускає збуджені атоми або іони.
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Лампи розжарювання дзеркальні інфрачервоні

Лампи  розжарювання  інфрачервоні  дзеркальні  є  високоякісними  теплоопромінювачі,
максимальна зона випромінювання яких розташована в ефективному інфрачервоному діапазоні
(тепло),  складова  видимого  випромінювання  (світло)  незначна.  Інфрачервоні  лампи
перетворюють  споживану  електроенергію  (понад  90  %)  на  теплове  випромінювання,  а
внутрішній  дзеркальний  відбивач  у  формі  параболоїда  фокусує  це  випромінювання  для
отримання його високої інтенсивності. Колба з червоного і синього скла забезпечує приємне і
рівномірне  перенесення  кольорів  світла.  Опромінювачі  видають  повну  теплову  потужність
відразу  після  включення  і  відрізняються  великим  терміном  служби  (6500,  6000  годин
відповідно).  Лампи  повинні  експлуатуватися  в  світильниках,  обладнаних  спеціальним
керамічним патроном і захисною арматурою, що унеможливлює попадання крапель вологи і
випадкового руйнування.

Простота  монтажу,  малі  габаритні  розміри  і  високий  ККД  за  рахунок  прямої  дії  на
поверхню,  що  прогрівається,  низька  вартість  в  порівнянні  із  зарубіжними  аналогами  у
поєднанні з корисними біологічними властивостями дають вражаючий економічний ефект.

Лампи оснащуються спеціальними захищеними світильниками

Необхідна умова для зростання тварин!

Лампи типу ІКЗК, ІКЗС розроблені за замовленням Міністерства сільського господарства
СРСР і рекомендовані для розведення і вирощування молодняка тварин і птиць в сільському
господарстві і ветеринарії.

Інфрачервоне опромінення молодняка сільськогосподарських тварин, на відміну від інших
засобів обігріву,  в перші години і дні життя,  значно покращує їх фізіологічний стан, сприяє
швидкому зростанню і розвитку завдяки збільшенню апетиту тварин і поліпшенню засвоєння
кормів. В результаті збільшується середньодобовий приріст і підвищується опірність організму
до  інфекції.  Біля  молодняка  немає  більше  необхідності  скупчуватися  в  прагненні  зігрітися,
тварини не витрачають енергію на підтримку температури тіла. Завдяки сухій підстилці стійла
гігієнічно чисті, скорочуються втрати при вирощуванні на 10-15 %. Лампи з червоним і синім
склом не дратують тварин яскравим світлом.

Лампи розжарювання інфрачервоні дзеркальні

Лампи розжарювання інфрачервоні дзеркальні  є високоякісними теплоопромінювачі, які
володіють поєднаним тепловим і освітлювальним ефектом. Внутрішній дзеркальний відбивач у
формі параболоїда фокусує випромінювання для отримання його високої інтенсивності, купол
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лампи може бути матованим. Лампи економічно виправдані унаслідок довгого терміну служби
(5000  год)  і  невисокої  вартості  в  порівнянні  із  зарубіжними  аналогами.  Повинні
експлуатуватися  в  світильниках,  обладнаних  спеціальним  керамічним  патроном  і  захисною
арматурою, що унеможливлює попадання крапель вологи і випадкового руйнування.

Для додаткового або повного освітлення і обігріву рослин в теплицях, оранжереях,
ботанічних садах

Лампи володіють поєднаним тепловим і освітлювальним ефектом. Чудово підходять для
управління  ритмом  цвітіння  рослин,  сприяють  фотосинтезу,  оскільки  основна  частка
випромінювання  доводиться  на  довгохвильовий  діапазон  (жовті,  червоні  і  інфрачервоні
промені),  крім того, вони досить економічні,  служать в 5-6 разів довше за стандартні лампи
розжарювання  і  не  обтяжують  бюджет.  Мінімальна  відстань  між  лампою  і  рослинами  для
забезпечення їх рівномірного зростання 150-200 см.

Для  декоративного  освітлення,  як  додаткове  підсвічування  при  кіно  і
фотографуваннях

Дзеркальні  лампи  направляють  світло  туди,  де  воно  необхідне.  Завдяки  концентрації
променя розсівається значно менше світла і тому вони відмінно підходять для економічного
освітлення  великих  поверхонь.  Використовуються  для  створення  світлових  ефектів,  для
декоративного освітлення при кольорових і чорно-білих кінозйомках.

У промисловості для сушки лаків і фарб, для процесів випалення і дистиляції, при
обробці продуктів харчування для пастеризації і сушки

Принцип  дії  при  процесах  сушки:  інфрачервоне  випромінювання,  що  формується
випромінювачами   проникає  всередину  висушуваного  матеріалу  і  абсорбується  усередині
нього.  При  цьому  виключається  значна  тепловіддача  в  навколишнє  середовище.  Перевага
полягає в тому, що сушиться не лише поверхня, але і весь матеріал. Процес сушки відбувається
так,  як  ніби  поверхня  випару  була  збільшена  у  декілька  разів.  У  сушильних  печах,  що
обігріваються  інфрачервоними  опромінювачами,  цоколь  і  дзеркальна  частка  колби  повинні
знаходитися поза зоною високих температур.

Для терапевтичних цілей: у практичній діяльності лікарень, фахівців з лікувальної
гімнастики  і  масажистів,  в  лікувальній  косметиці,  у  ветеринарії,  для  домашнього
використання

Інфрачервоне світло замінить Вам бракуючі сонячні промені в холодний час. Ділянки тіла,
що  піддаються  випромінюванню,  активізуються  і  в  результаті  розширення  судин  краще
забезпечуються  кров'ю,  прискорюється  виведення  шлаків,  підвищується  імунний  захист
організму. Результатом є пом'якшення болів при таких хворобах як ревматизм, болі в м'язах,
бронхіт,  ангіна,  удари,  вивихи,  розтягування,  зубні  болі  після  лікарського  втручання.
Навантаження  на  шкіру  виходить  незначним,  при  дотриманні  мінімальної  відстані  50  див.
місцеві перегріви виключені.

IV. Зстосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).



1. Що таке ІЧ-опромінення?

2. Опишіть будову лампи ІЧ-опромінення.

3. Для чого використовуються лампи ІЧ-опромінення?

Електронна пошта для відповідей

ivanchikov_for_feedback@ukr.net


