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ОХОЛОДЖЕННЯ УФ СВІТЛОДІОДІВ 365 НМ 

ЕЛЕМЕНТОМ ПЕЛЬТЄ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ 
 

Анотація. На відміну від звичайних світлодіодів видимого діапазону спектру, 
світлодіоди ультрафіолетового випромінювання на довжинах хвиль від 365 до 405 нм мають 
широке коло застосувань: у промисловості, медицині, біології, науці тощо, та поступово 
витісняють джерела УФ-випромінювання на основі ламп. Але проблемою УФ світлодіодів є 
зменшення інтенсивності випромінювання та часу експлуатації по мірі переходу у більші 
потужності випромінювання, що в свою чергу призводить до термічних перевантажень 
структури. Виготовлено термостабілізаційну систему для підтримки робочої температури 
світлодіодної температури. 

Ключові слова: світлодіоди УФ випромінювання, електролюмінесценція елемент 
Пельтьє. 
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COOLING OF 365 NM UV LEDs BY PELTE ELEMENT TO AVOID THERMAL 
DEGRADATION 

 
Abstract. Unlike ordinary LEDs of the visible radiation, ultraviolet LEDs at λ from 365 to 405 

nm have a wide range of applications: in industry, medicine, biology, science, etc., and are replacing 
the UV sources – lamps. But the problem of UV LEDs is to reduce the radiation intensity and 
operating time as the transition to higher radiation power, which in turn leads to a thermal overload 
of the structure. A thermal stabilization system has been manufactured to maintain the operating 
temperature of the LED temperature. 

Keywords: UV LED, electroluminescence, Peltier element 
 
Вступ. Світлодіоди (СД) ультрафіолетового (УФ) випромінювання поступово 

витісняють газорозрядні джерела УФ-випромінювання за рахунок низки переваг - більша 
енергетична ефективність, підвищена надійність, простота зміни інтенсивності, вузький 
спектральний діапазон, компактність, миттєве включення. Актуальними є застосування, де 
необхідні високі потужності УФ випромінювання - полімеризація та затвердіння матеріалів, 
знезаражування тощо [1, 2]. 

Області застосування УФ світлодіодів наступні: полімеризація та затвердіння матеріалів 
(пластмас, полімерів, пломб тощо); фотокаталізатори; прискорена сушка чорнила у поліграфії 
(УФ-друк), лаку, фарб; оптичне зчитування; моніторинг вмісту речовин в заданій області. 
Безпека: детектор підробок, валют, сканери, сенсори і аналізатори різного роду, зокрема для 
судової експертизи або контролю доступу. Вироби для дезінфекції води, рідин, повітря, 
поверхонь – вбудовані УФ-фільтри. Пристрої для медицини та науки – стерилізатори, 
аналізатори (наприклад, крові, білків), флюорометрія, цитометрія, секвенування ДНК, 
фототерапія, виготовлення лікарських препаратів. Тепличне господарство - управління ростом 
рослин і синтезом речовин, та багато іншого [2]. 

Проте суттєвою проблемою УФ світлодіодів та особливо матриць світлодіодів 365 нм є 
перегрів та відповідно швидка деградація інтенсивності УФ випромінювання. Важливо мати 
на увазі, що вартість одиниці оптичної потужності УФ світлодіода 365 нм приблизно у сто 
разів більша у порівнянні з вартістю одиниці оптичної потужності світлодіода синього 
випромінювання 465 нм.  

Таким чином швидка деградація інтенсивності УФ випромінювання СД 365 нм означає 
значні економічні затрати при експлуатації УФ опромінювачів, тому актуальним є 
охолодження матриць УФ СД при роботі. 

Результати. На Рисунку 1 зображено спектри електролюмінесценції ультрафіолетового 
СД 365 нм при струмі навантаження 350 мА (а) та його вольт-амперна характеристика (b). 
Ширина спектрів на половині висоти становить 10 нм. Потужність корисного оптичного 
випромінювання при Іном становить 50 мВт.  

 

  
Рисунок 1 – Зображення Спектр електролюмінесценції при струмі 350 мА (а) 

та вольт-амперна характеристики УФ світлодіодів (б) 
 
В даній роботі для охолодження УФ СД використано елемент Пельтє власного 

виробництва (Рис.2). Експерименти показали, що деградація інтенсивності УФ СД 365 нм без 
елемента Пельтє відбувається приблизно до рівня 50% за 1 рік при неперервному 
напрацюванні при номінальному струмі (350 мА) та масивному тепловідводі. 
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Рисунок 2 – Зображення УФ світлодіоду 1,5 Вт на 

елементі Пельтє власного виробництва 
 
Показано, що незважаючи на додаткові затрати на охолодження (Елемент Пельтє з 

вентилятором + електроенергія), таке охолодження, наприклад, чотирьох УФ СД вигідно для 
тривалої експлуатації (більше року). Тому що досягнуте нами зниження температури p-n- 
переходу на 7 – 10 ºС у даних світлодіодах призводить до зростання часу їх експлуатації в 
1,8…2 рази. Тут за час експлуатації прийнято час спаду інтенсивності випромінювання до 
70 % [4, 5], а механізм деградації – термоактиваційні дифузійні процеси у InGaN/GaN 
структурі. 

Висновки. Світлодіоди ультрафіолетового випромінювання поступово витісняють 
традиційні джерела УФ-випромінювання (лампи) за рахунок численних переваг та мають 
перспективи для різноманітних застосувань у промисловості, медицині, біології, науці тощо.  

Виготовлено експериментальний зразок системи термостабілізації для УФ СД (365 нм). 
За допомогою даної системи досягнуто зниження температури p-n- переходу на 7 – 10 ºС, що 
першочергово призводить до зростання часу їх експлуатації. 
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