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در پزشكي براي  .امروزه ضدعفوني مراكز درماني با پرتــو فرابنــفش، به عنوان يـك روش با ارزش و مؤثر شناختـه شده است -چكيده 

نمايند. اكثر دستگاه هاي ضدعفوني كننده فرابنفش موجود در  ابنفش استفاده ميهاي مولد اشعه فر ضدعفوني نمودن سطوح و هوا از المپ
خطرات عمده  ،مواجهه با پرتوهاي فرابنفشها به گونه اي است كه پرستاران به صورت مستقيم با اين پرتو خطرناك در ارتباط هستند.  بيمارستان

ها از پرستار در برابر اشعه فرابنفش محافظت   مكمل طراحي شده براي اين دستگاهسيستم . دارد از جمله سرطان پوستاي براي سالمتي انسان 
هاي فرابنفش را به صورت بي سيم كنترل نمايد. سنسور فرابنفش  تواند المپ نمايد و پرستار به راحتي و بدون حضور در محل ضدعفوني مي مي

ودن مدار راه انداز المپ و همچنين كيفيت اشعه فرابنفش تابش شده به محيط استفاده شده در اين سيستم، روشن يا خاموش بودن المپ، سالم ب
 ،نمايد. سيستم با پردازش داده هاي سنسور سيستم به پرستار اعالم تعويض المپ مي ،نمايد و در صورت افت كيفيت را به طور دقيق مشخص مي

نمايد. با وجود اين سنسور در  عمر المپ به پرستار اعالم تعويض المپ مي نمايد و در صورت اتمام محاسبه مي نيز مدت زمان روشن بودن المپ را
 سيستم پرستار به كيفيت باالي ضدعفوني اعتماد خواهد نمود.

 .المپ فرابنفش ضدعفوني كننده فرابنفش، ضدعفوني كننده سطوح و هوا، سنسور فرابنفش، -كليد واژه

 

 مقدمه -1

در اين مقاله به توضيح سيستم جديدي كه جهت حفاظت از 
سالمت پرستاران در برابر اشعه فرابنفش طراحي شده است 

ها و خطرات  دا تعريفي از اشعه فرابنفش و طيفپردازيم. در ابت مي
آن خواهيم داشت و سپس به توضيح سيستم طراحي شده 

سيستم بر  هاي گيريپردازيم. از آن جايي كه اكثر تصميم  مي
و با  باشد مياساس داده هاي دريافتي از سنسور فرابنفش 

 صحيحاستفاده از اين سنسور است كه پرستار به وضعيت دقيق و 
نوع كيفيت ضدعفوني  تواند ميو  برد ميفرابنفش پي  هاي المپ

بنابراين  ،محيط را تشخيص دهد و به دستگاه اطمينان پيدا كند
 ت.سنسور نيز ارائه شده اسد توضيحاتي در مور

 ]Ultra-violet Radiation( ]1(اشعه فرابنفش  -2

رتوي كه با پرتوهاي غير يونيزان (پ اشعه فرابنفش كه جزء
كند)  ز محيط، ذرات باردار منفي و مثبت توليد نميعبور ا

باشد، نوعي موج الكترومغناطيسي با طول موج كوتاه بين  مي

نانومتر است. در طيف الكترومغناطيسي، بين اشعه  400 - 100
ايكس و نور مرئي قرار دارد و براي چشم انسان نامرئي است. اين 

ر خواص و كاربردهاي پرتو از دسته پرتوهاي پر انرژي بوده و بيشت
 باشد. آن به واسطه همين انرژي زياد مي

 طيف اشعه فرابنفش  -2-1

  باشد. شامل چهار طيف اصلي مي اشعه فرا بنفش

  UVA يا نزديك ناحيه -2-1-1

 نانومتر  380 - 315هاي بين  طول موج
  UVB يا ناحيه متوسط -2-1-2

 نانومتر  315 - 280هاي بين  طول موج
 UVC  يا  دورحيه نا -2-1-3

اين ناحيه، طيف نانومتر.  280 - 200هاي بين  طول موج
باشد. طول  ها مي هاي كشنده ميكرو ارگانيسم وسيعي از طول موج

نانومتر، به عنوان قدرتمندترين طول موج ميكروب  253,7موج 
كامالً براي سالمتي . اين ناحيه فرابنفش شده استكشي شناخته 

از تابش اين طيف،  انسان مضر و خطرناك است و ضايعات ناشي

كارگيري سنسور فرابنفش  هاي ضدعفوني كننده فرابنفش با به كنترل كننده المپ
 مكمل جهت مراكز درماني
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  باشد. جبران ناپذير و غيرقابل برگشت مي
هاي توليد كننده اين طول موج تا فاصله يك متري  المپ

  بيشترين تأثير را بر محيط دارند.
 باشد. بحث عمده مقاله مربوط به اين طيف مي

  VUVيا  ( Vacuum UV )ناحيه خأل  -2-1-4
  نانومتر. 200 - 100هاي بين  طول موج

ناحيه اشعه فرابنفش در كل طيف  1در شكل 
 الكترومغناطيسي نمايش داده شده است.

 
 : طيف الكترومغناطيسي1شكل 

 UVC فرابنفش اشعه كاربرد -2-2

 هوا كننده ضدعفوني -2-2-1

خاصيت ميكروب كشي  UVCاشعه فرابنفش در طيف 
هاي مولد اشعه را در  واضحي دارد كه براي اين منظور المپ

 نمايند. روشن مي هاي سربسته براي مدتي مكان

 آب گندزدايي -2-2-2

پرتو فرابنفش عمل ضد عفوني را به طور مؤثر و بدون توليد 
تركيبات مشكل زا جانبي ناشي از گندزداهاي شيميايي از قبيل 

 دهد. كلر انجام مي

 خطرات اشعه فرابنفش -2-3

   پوست تيرگي -2-3-1

بدن  ،فرابنفشاشعه حفاظت از اثرات مخرب تابش  جهت
انسان گاهي (با توجه به نوع پوست و نژاد) از خود نوعي رنگدانه 

نمايد كه اين عمل  آزاد مي)   Melanin( قهوه اي به نام مالنين
تواند مفيد باشد اما  با جلوگيري از نفوذ تابش به نسوج عمقي مي

 گردد. در اين حالت رنگ پوست تيره مي

  پوست پيري تسريع -2-3-2

االستيسيتي، افزايش پيگمانتاسيون  با از بين رفتن خاصيت

اين امر بيشتر در زنان  شود. و چين و چروك پوست مشخص مي
شايع است كه در اين حالت پوست خاصيت ارتجاعي خود را از 

 دهد. دست مي
 خطرات بينايي  -2-3-3

بر روي چشم شامل زخم و التهاب قرنيه،  UVC اثرات طيف
همچنين خطر آب باشد.  چشم درد، ترس از نور و اشك ريزي مي

دهد زيرا عدسي چشم انسان  مرواريد را در انسان افزايش مي
(كريستالين لنز) اشعه هاي تابيده شده به چشم (تا طول موج 

دهد به شبكيه  نمايد و اجازه نمي را جذب مي ر) نانومت 400
باعث تخريب بافت شبكيه مخصوصاً  UVC آسيب برسد. طيف

را  20|20د مركزي يا همان ديد ماكوال (اين ناحيه از شبكيه دي
شود كه در پي آن فرد نيمه بينا يا حتي نابينا  كند) مي فراهم مي

  گردد. مي
    سرطان پوست -2-3-4

هاي غير يون ساز و انجمن  المللي تابش طبق استاندارد كميته بين
ژول بر متر  30حفاظت در برابر پرتوها، مقدار مجاز پرتو فرابنفش 

اگر فرد بيش از حد مجاز تحت اين تشعشع قرار گيرد  مربع است.
)  DNA )Deoxyribonucleic acidبه علت تأثير مستقيم بر روي 

د نهاي پوست، در دراز مدت به سرطان پوست دچار خواه سلول
شد كه يكي از بدترين عوارض تحت تشعشع بودن امواج فرا 

است ممكن باشد. اگر فردي دچار سرطان پوست گردد  بنفش مي
سرطان در زير پوست گسترش يابد و با نفوذ كردن تا سطح 

 هاي عمقي قابل توجهي شود. استخوان باعث آسيب

 ) در پزشكي  UVCاستفاده از اشعه فرا بنفش (  -3

استفاده عمده اين پرتو در پزشكي براي ضدعفوني كردن هوا 
باشد كه ميكروارگانيسم هاي موجود در هوا را با  و سطوح مي

برد.  شان از بين مي DNA فرابنفش بر روياشعه ستقيم تأثير م
در اتاق عمل جهت ضدعفوني كردن هوا بسيار مورد استفاده قرار 

 گيرد. مي

 هاي ضدعفوني كننده فرابنفش  سيستم -4

 گردند. ها به دو دسته تقسيم مي اين سيستم

 ثابت  -4-1

 باشند  هاي ثابت خود دو نوع مي سيستم
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  تهويه هاي سيستم -4-1-1

تهويه هوا سيستم  داخلفرابنفش در  هاي المپدر اين مدل 
 د.ننماي شود را ضد عفوني مي و هوايي كه وارد اتاق مي دارندقرار 

 هاي سقفي  المپ -4-1-2
شود  در اين مدل المپ فرابنفش بر روي سقف اتاق نصب مي

دهند. به علت اثر  و اكثر فضاي اتاق را تحت تشعشع قرار مي
 گيرند. استفاده قرار مي گذاري كم به ندرت مورد

 ل)ابل حم(قپرتابل  -4-2

ها به شكل يك استوانه بوده كه چهار المپ  اين سيستم
گردد. يك هواكش نيز هوا را  ها نصب مي فرابنفش بر روي آن

دهد. اين سيستم به  جهت ضدعفوني از بين چهار المپ عبور مي
ها مورد  علت متحرك و قابل حمل بودن به وفور در بيمارستان

 . گيرد ستفاده قرار ميا

 موجود  هاي سيستممعايب استفاده از  -5

است كه پرستار  پرتابل اين هاي سيستمعيب  ترين مهم
نزديك شده و دكمه  آنجهت روشن نمودن دستگاه بايد به 

در اين وضعيت  .روشن گردددستگاه فشار دهد تا را روشن شدن 
و  پرستار در فاصله اي كمتر از يك متر از دستگاه قرار دارد

كه با پرتو فرابنفش بسيار خطرناك  گردد ميهمين امر باعث 
UVC  ارتباط مستقيم داشته و دوز بااليي از اين اشعه را دريافت

  ت.در بر خواهد داش ويرا براي  هايي آسيبنمايد و اين امر 
ها امري الزامي  مدت زمان اين المپ جايي كه ثبت از آن

 دستگاه مدتباشد پرستار بايد هر بار پس از خاموش نمودن  مي
اين امر كسل كننده و  كهزمان روشن بودن المپ را ثبت نمايد 

 د.گرد ميغير دقيق سبب اتالف زمان و انرژي 

 سيستم جديد طراحي شده  -6

رت كنترل كننده از راه دور به صويك سيستم طراحي شده 
كه مكمل دستگاه هاي ضدعفوني كننده موجود  باشد بي سيم مي

  است.
به راحتي و با اعمال كدهاي از قبل تعريف در اين سيستم 

دت م ،ها را روشن يا خاموش نمود توان المپ مي آنشده براي 
به صورت اتوماتيك را قرائت نمود زيرا  ها آنزمان روشن بودن 

 د. نگرد ثبت مي
ا استفاده از سنسور حساس به اشعه در اين سيستم ب

به راحتي كيفيت و  ،فرابنفش بدون تأثير پذيري از نور محيط

 شود.  ها تشخيص داده مي روشن يا خاموش بودن المپ
 اين سيستم از دو بخش كلي تشكيل شده است. 

سيستم كنترل كننده اصلي كه در استيشن پرستاري   -1
و پرستار مستقيم با اين دستگاه در  گيرد ميقرار 

 ارتباط است.
يا  سيستم گيرنده كه بر روي دستگاه هاي پرتابل  -2

 گردد. نصب مي ها سيستمديگر 

 سيستم كنترل كننده اصلي  -6-1

 اين سيستم متشكل است از :
جهت پردازش دستورات اعمال شده توسط يك ميكروكنترلر 

گيرنده و محاسبه داده هاي دريافتي از سيستم  پردازش كاربر،
 .ها المپزمان روشن بودن 

 (از نظر مورد دستورات دريافت جهت كليد صفحه يك -6-1-1

 براي الزم زمان مدت ثبت و كاربر از گرديده) تعريف قبل

 توضيحات به توجه با المپ) (عمر المپ بودن روشن

 .المپ سازنده شركت

 وضعيت و دستورات نمايش جهت متني دي سي ال يك -6-1-2

  .المپ

 اتمام به جهت هشداردهنده نوراني دي اي ال سري يك -6-1-3

   .آن تعويض و المپ عمر رسيدن

 گيرنده سيستم به داده ارسال جهت راديويي فرستنده -6-1-4

 پ.الم نمودن خاموش يا روشن جهت

 گيرنده سيستم از داده دريافت جهت راديويي گيرنده -6-1-5

 .المپ وضعيت تشخيص جهت

 تغذيه منبع -6-1-6

 باشد. م كنترل كننده اصلي ميبلوك دياگرام سيست 2شكل 

 
 : بلوك دياگرام سيستم كنترل كننده اصلي 2شكل 
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 نحوه عملكرد سيستم كنترل كننده اصلي  -6-2

براي سيستم يك سري كد تعريف گرديده كه متناسب با 
دهد. از طريق صفحه  دريافت هر كد، عمل خاصي را انجام مي

رد شده را بر توان كد ها را وارد كرده و همزمان كد وا كليد مي
روي نمايشگر متني مشاهده نمود. كدهاي تعريف شده براي 

 باشند : سيستم به صورت زير مي
*i*A#  روشن نمودن المپ شماره :i ام 
*i*B#  خاموش نمودن المپ شماره :i  ام 

*A# ها به صورت هم زمان  : روشن نمودن همه المپ 
*B# ها به صورت هم زمان  : خاموش نمودن همه المپ 

*i*C# توان مدت زمان كاركرد المپ  : با اين دستور مي
ال سي دي ام و خاموش يا روشن بودن آن را از طريق  iشماره 
 مشاهده نمود.متني 

*i*C*xxxx# را  ها المپتوان ميزان عمر  : با اين دستور مي
صورت ساعت تعريف  (عمر المپ به مشخص نموددستگاه  براي
تا  0از  عدديتواند  مي xxxxگردد). كاربر به جاي عبارات  مي

ساعت را براي هر المپ تعريف نمايد كه اصوالً عمر اين  9999
باشد. دستگاه مدت زمان  ساعت نمي 8000ها بيشتر از  المپ

نمايد و اگر با اين  روشن بودن المپ را با اين مقدار مقايسه مي
نوراني  ال اي دي ، با روشن و خاموش نمودنشتمقدار برابر گ

نمايد كه عمر المپ به  مربوط به همان المپ به كاربر اعالم مي
 پايان رسيده و بايد تعويض گردد. 

سيستم پس از پردازش و تشخيص دستور، متناسب با هر 
راي سيستم بدستور كد خاصي را از طريق فرستنده راديويي 

 نمايد. گيرنده ارسال مي
رنده راديويي، كدهاي خاصي را كه توسط سيستم گيرنده گي

شود، دريافت  براي سيستم كنترل كننده اصلي فرستاده مي
با تحليل كد هاي دريافتي ميكروكنترلر نمايد و سپس  مي

دهد. اگر المپ روشن باشد،  وضعيت هر المپ را تشخيص مي
ر شود و اگ زمان روشن بودن هر المپ محاسبه و نمايش داده مي

 دهد. خاموش باشد ميزان روشن بودن تا آن زمان را نشان مي

 سيستم گيرنده  -6-3

 اين سيستم متشكل است از :
جهت پردازش كدهاي دريافتي از سيستم ميكروكنترلر يك 

داده هاي سنسور و كنترل نمودن پردازش  ،كنترل كننده اصلي
ها با توجه به كدهاي دريافتي از سيستم كنترل كننده  المپ
 اصلي

با هر نور محيطي به  ،در هر محيطيكه  UVCر سنسويك 

المپ فرابنفش را  و كيفيت راحتي روشن يا خاموش بودن
  .دهد تشخيص مي

جهت تبديل جريان  يك تقويت كننده جريان به ولتاژ
 ميكروكنترلرو اتصال سنسور به ضعيف خروجي سنسور به ولتاژ 

 يا روشن براي داده دريافت جهت راديويي گيرنده يك -6-3-1

  ها المپ نمودن خاموش

 وضعيت ارسال جهت راديويي فرستنده يك -6-3-2

 ها المپ

 رله اندازي راه جهت ترانزيستوري كننده تقويت -6-3-3

 مغناطيسي

 جهت را المپ انداز راه مدار كه مغناطيسي رله -6-3-4

  د.نماي مي وصل و قطع المپ نمودن روشن يا خاموش

 تغذيه منبع -6-3-5

انداز ذكر شده مداري است كه جهت روشن يا مدار راه 
روي دستگاه هاي ضد عفوني كننده ر ها ب خاموش نمودن المپ

  د.باش نصب مي
بلوك بلوك دياگرام سيستم گيرنده به همراه  3در شكل 

 ت.مدار راه انداز نمايش داده شده اس

 
 : بلوك دياگرام سيستم گيرنده و المپ فرابنفش 3شكل 

 تم گيرنده نحوه عملكرد سيس -6-4

گيرنده راديويي كدهاي ارسال شده از سيستم كنترل كننده 
به رمزگشايي كدهاي ميكروكنترلر  د.نماي اصلي را دريافت مي
پس از پردازش اگر دستوري  د.پرداز ها مي دريافتي و پردازش آن

مبني بر روشن يا خاموش نمودن المپ آمده باشد از طريق رله 
راه انداز المپ قرا دارد آن را روشن مدار ر مغناطيسي كه در مسي

به علت جريان كشي باالي رله مغناطيسي از  د.نماي يا خاموش مي
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مدار درايور رله كه يك تقويت كننده ترانزيستوري است استفاده 
  ت.شده اس

باشد كه  مي UVCسنسور  ،بخش اصلي سيستم گيرنده
علت اصلي  د.وظيفه تشخيص وضعيت المپ را بر عهده دار

استفاده از اين سنسور اين است كه اگر پرستار كد روشن شدن 
المپ را وارد نمايد فرض خواهد كرد كه سيستم روشن شده 

اما شايد المپ سوخته باشد يا مدار راه انداز المپ كه مانند  ،است
تشكل از يك باالست و يك (مهاي مهتابي  مدار راه انداز المپ

بنابراين اين با پردازش  ،ر افتاده باشدباشد از كا مي ر)استارت
المپ و كيفيت  خروجي اين سنسور روشن يا خاموش بودن

 د. شو تشخيص داده مي
ز آنجايي كه خروجي سنسور به صورت جريان بوده و بسيار ا

از يك تقويت ميكروكنترلر ضعيف است قبل از اتصال آن به 
  ت.كننده جريان به ولتاژ استفاده شده اس

داده هاي پردازش شده حاصل از خروجي  ،راديويي فرستنده
به صورت كدهايي براي سيستم كنترل كننده  را UVCر سنسو

 نمايد.  اصلي ارسال مي
پرستار از روشن يا خاموش بودن  ،با استفاده از اين سنسور

كيفيت المپ و تا  تواند مي يابد و المپ اطمينان كامل مي
به  دهد و در كل حدودي كيفيت ضدعفوني محل را تشخيص

سيستم اعتماد نمايد. به علت استفاده از سنسوري نوين در 
  د.سيستم الزم است كه توضيحاتي در خصوص آن ارائه شو

 ) GUVC-T20GD-Uسنسور فرابنفش (  -6-5

هاي ضدعفوني كننده  به علت آن كه طول موج المپ
قرار دارند بنابراين بايد از  UVCفرابنفش در محدوده طيف 

سنسوري استفاده گردد كه قابليت شناسايي اين طيف طول موج 
همان طور كه ذكر شد سنسور استفاده شده در  د.را داشته باش

ت ين سنسور در حقيقد. اباش مي UVCاين سيستم يك سنسور 
 280 - 200هاي بين  يك فتو ديود بوده كه تنها به طول موج

نانو متر و  200هاي كمتر از  نانومتر حساس است و طول موج
و مادون ي نور مرئ، UVA ،UVBنانو متر مانند  280بيشتر از 
سنسور ندارند كه  اين هيچ گونه تأثيري بر روي. قرمز و ..

ايي كه اين سنسور از از آنج د.باش ميز ترين ويژگي آن ني مهم
پذيرد بنابراين در هر محيطي با  هيچ طول موج ديگري تأثير نمي

هر نوع نور محيطي بدون هيچ گونه تنظيمات اوليه به سادگي 
خروجي سنسور به صورت جريان بوده  د.باش قادر به استفاده مي

كه در حقيقت اين جريان همان جريان اشباع معكوس ديود 
 ت.اس

ي سنسور متناسب با هر طول موج را نشان پاسخگوي 4شكل 
 ]2[د. ده مي

  
 هاي مختلف : پاسخگويي سنسور به طول موج 4شكل 

 جريان خروجي سنسور در حالت تاريكي و خاموشي در حد

و در صورت دريافت اشعه حدود چندين ميكرو )  nAنانو آمپر ( 
براي اتصال  د.باش ) متناسب با هر طول موجي مي µAآمپر ( 

بايد جريان خروجي به ولتاژ تبديل گردد ميكروكنترلر سنسور به 
و از آنجايي كه جريان خروجي سنسور بسيار كوچك بوده از يك 

 ad620ژ آي سي ابزار دقيق به نام تقويت كننده جريان به ولتا
  ت.كه كاربرد بسياري در تجهيزات پزشكي دارد استفاده شده اس

تقويت كننده به همراه سنسور جهت اتصال مدار  5در شكل 
 ت.به ميكرو نمايش داده شده اس

 
 : نحوه اتصال سنسور به تقويت كننده 5شكل  

اين تقويت كننده جريان اشباع معكوس ديود كه متناسب 
  د.نماي تقويت ميا دريافتي است راشعه با طول موج 
 ]3[د. باش ) فرمول محاسبه گين تقويت كننده مي1معادله (

)1(                         
14.49

G

+
Ω

=
R

kGain
 

ترين مقاومت جهت داشتن  كيلو اهم مناسب 4,7مقاومت 
خروجي تقويت كننده با اين مقدار مقاومت به  د.باش گين باال مي

توان خروجي  ولت بوده و به راحتي مي 5 -0صورت ولتاژي بين 
 د.وصل نمور ميكروكنترل A/Dتقويت كننده را به واحد 

مقدار آنالوگ خروجي سنسور را براي تشخيص ميكروكنترلر 
تبديل المپ به صورت ديجيتال  و كيفيت روشن يا خاموش بودن

  .نمايد مي

http://www.eoc-inc.com/genicom/GUVC-T20GD-U%20Data%20Sheet%200710.pdf
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 جديدمزاياي استفاده از سيستم  -7

پرستار به طور  ،بودن سيستم س)ايرل(وبه علت بي سيم  -7-1
مستقيم با المپ در ارتباط نبوده و با اين كار هيچ گونه 

نمايد پس به طور كامل  اشعه فرابنفشي را دريافت نمي
 د.گرد از پرستار در برابر اشعه فرابنفش محافظت مي

با استفاده از اين سيستم پرستار الزم نيست جهت  -7-2
ضدعفوني نمودن به اتاق رفته و المپ را روشن يا 

بنابراين براي اين امر انرژي صرف  د.اموش نمايخ
نمايد مگر تنها فشردن چند دكمه و زمان را نيز از  نمي

تواند با انرژي بيشتر  پس پرستار مي د.دست نخواهد دا
 د.و زمان بيشتر به ساير كارهاي خود بپرداز

ها كاري  از آنجايي كه ثبت زمان روشن بودن المپ -7-3
پرستاران از ثبت دقيق  خسته كننده است برخي مواقع

ولي در اين سيستم ثبت  ،نمايند زمان صرف نظر مي
زمان روشن بودن المپ از زماني كه المپ روشن 

شود به صورت اتوماتيك و دقيق بوده و ديگر نيازي  مي
تنها با اعمال كد قرائت  د.به ثبت توسط پرستار ندار

 د.توان زمان كاركرد المپ را مشاهده نمو زمان مي

مدت زمان روشن بودن المپ برابر يا بيشتر از عمر  اگر -7-4
 هه قبالً توسط پرستار به دستگاه داده شد(كالمپ 

سيستم به صورت اتوماتيك و هوشمند  ،شود )است
تشخيص داده و با روشن و خاموش نمودن ال اي دي 

دهد  نوراني مربوط به همان المپ به پرستار هشدار مي
در صورتي است كه  اين د.كه المپ بايد تعويض گرد

نمود تا مدت  ها را محاسبه مي قبالً پرستار بايد زمان
زمان روشن بودن و نياز به تعويض داشتن هر المپ را 

وقت گير و  ،بسيار كسل كننده يكار كه دتشخيص ده
 ت.غير دقيق اسگاهي 

هاي فرابنفش، كيفيت  عالوه بر تشخيص كيفيت المپ -7-5
 گردد. تر مي صضدعفوني محل نيز نسبت به قبل مشخ

هاي پرتو دهي  نصب سريع و آسان بر روي كليه سيستم -7-6
  فرابنفش

هاي صنعتي و  قابليت استفاده بر روي تمامي سيستم -7-7
هاي  پزشكي داراي پرتو دهي فرابنفش و حتي سيستم

  پرتو دهي غير فرابنفش تنها با تغيير سنسور

 نتيجه گيري  -8

هاي  اي دستگاهها و مزاي در اين مقاله پس از مرور محدوديت
ئه شد كه از  موجود ضدعفوني با اشعه فرابنفش، طرح جديدي ارا

هاي مولد اشعه  سنسور فرابنفش جهت تشخيص كيفيت المپ
فرابنفش، اطمينان بخشي از وضعيت (روشن يا خاموش بودن) 

ها و همچنين تشخيص بهتر كيفيت ضدعفوني محل  المپ
 .كرد استفاده مي

سيستم عبارت بودند از : حفاظت از ترين مزاياي اين  مهم
پرستار در برابر اشعه خطرناك فرابنفش، جلوگيري از اتالف وقت 
و انرژي و همچنين تشخيص بهتر پرستار نسبت به قبل از 

ها  كيفيت ضدعفوني محل، زيرا با سيستم جديد از كيفيت المپ
 با خبر است.

 مراجع  -9
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