
Octrooiraad 

no] aTerir;;ageleggïng nu 7804655 

Nederland [19] NL 

[54] Onderzoeksrichting. 

[51] Int.CI8.: G01N23/0Q, G01D18/00. 

[71] Aanvrager: Bedford Engineering < orporation te Bedford, Massachusetts, Ver. St. 
v. Am. 

[74] Gem.: Dr. S. Rosenthal c.s. 
Vereenigde Octrooibureaux 
Nieuwe Parklaan 107 
's-Gravenhage. 

[21] AanvragB Nr. 7804655. 

[22] Ingediend 28 april 1978. 

[32] Voorrang vanaf 28 april 1977. 

[33] Land van voorrang: Ver, St. v. Am. (iJS). 

[31] Nummer van de voorrangsaanvrage- 792061. 

[23] - -

[61! -• 

[62] --

[43] Ter inzage gelegd 31 oktober 1978. 

De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele 
tekening(en) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 



VO 5031 

! • Bedford Engineering Corporation 
j Bedford, Massachusetts, Verenigde Staten ran Amerika. 
Standaardisering van een onderzoeksysteem met doordringende straling. 

De onderhavige uitvinding heeft in het algemeen be-
: trekking op onderzoeksystemen die gebruik maken van doordringende 
straling en meer in het bijzonder op een nieuw en verbeterd apparaat ! i 
en een methode voor het standaardiseren van dergelijke systemen. 

5 Onderzoek systemen die gebruik maken van doordringen- j 
de straling voor het bepalen van bepaalde eigenschappen zoals dikte, j 
dichtheid of massa van een in massa geproduceerd produktmonster zijn 
goed bekend. Kenmerkend worden de produktmonsters stuk voor stuk over-
gebracht naar een onderzoekpost en aan de doordringende straling bloot-

10 gesteld. Een detector is zo geplaatst dat deze kenmerkend hetzij niet 
geabsorbeerde hetzij verstrooide straling van het monster ontvangt. 
De aard van de straling hangt af van het soort meting dat gedaan wordt. 
De detector geeft een signaal af dat de straling vertegenwoordigt die 
door de detector ontvangen wordt waardoor dat signaal bewerkt of ver-

15 taald kan worden, afhankelijk van het soort meting dat wordt gedaan. 
Het uitgangssignaal van het systeem heeft af en toe de neiging om te 
veranderen ten gevolge van bronveranderingen en detector drift, die 
beide gewoonlijk worden veroorzaakt door veranderingen in temperatuur 
en tijd. Andere oorzaken van veranderingen van het uitgangssignaal ont-1 l 

20 staan door veranderingen van de versterking van signaalversterkingslus-
sen en het effect van voedingsspanningsvariaties met de tijd, tempera-
tuur en netspanning. Bij bepaalde toepassingen kunnen deze variaties 
in het uitgangssignaal ongeveer dezelfde ordegrootte hebben als het uit-
gangssignaal van het systeem voor de gemeten eigenschappen, waardoor 

25 een wezenlijke fout ontstaat. Om dit probleem op te lossen maken be-
staande inrichtingen gebruik van standaardiserings technieken waarbij 
het uitgangssignaal van het systeem van tijd tot tijd met standaard 
waarden vastgesteld wordt. Dergelijke technieken kunnen relatief tijd-
rovend zijn, aangezien standaardisering op een iteratieve wijze uit-
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gevoerd wordt door het systeem herhaaldelijk uit de testpositie te 

halen en hij te regelen voor 'bron en nul standaardisatie. Andere soor-

ten benadering van standaardisatie zijn hekend. Zie hiervoor hijvoor-

beeld het U.S. octrooi 3 729 622 waarin een lineariseringsnetwerk ge-

5 bruikt wordt om te voorzien in standaardisatie. 

Onderhavige u:.tvinding heeft tot doel om te voorzien 

in een systeem en een techniek voor het snel en automatisch standaardi-

seren van het uitgangssignaal van een dergelijk onderzoeksysteem. 

' Een verder doel van de onderhavige uitvinding is te 

10 voorzien in een systeem en een techniek voor het periodiek standaardi-

seren van het uitgangssignaal van systemen van het soort dat doordrin-

gende straling gebruiken om in massa geproduceerde produktmonsters te 

onderzoeken, zonder wezenlijk de onderzoekprocedure te onderbreken. 

Nog een ander doel van de onderhavige uitvinding is 

15 te voorzien in een verbeterd apparaat en een techniek voor het standaar-

diseren van het uitgangssignaal van massa metende onderzoeksystemen 

van het soort dat gebruik maakt van doordringende straling. 

Deze en andere doeleinden van de onderhavige uitvin-

ding worden bereikt door periodiek een referentie object op dezelfde 

20 wijze te onderzoeken als de produktmonsters om zo een stabilisatie 

signaal op te wekken dat vergeleken wordt met een referentiesignaal. 

Als er een verschil is tussen het stabilisatie signaal en het referen-

tie signaal, wordt dat bij voorkeur geïntegreerd en het geïntegreerde 

signaal wordt gebruikt om de versterking van het systeem te regelen. 

25 De uitvinding zal in het hiernavolgende aan de hand 

van een uitvoeringsvoorbeeld nader besproken worden onder verwijzing 

naar de tekeningen waarin: 

Figuur 1 een bovenaanzicht geeft van een uitvoerings-

vorm van een systeem voor het meten van massaprodukten met een de-

30 tector die een analoog uitgangssignaal afgeeft en de principes van 

de onderhavige uitvinding belichaamt; 

figuur 2 een doorsnede geeft van het apparaat langs 

de lijn II - II uit figuur 1 met een produktmonster dat voor onderzoek 

geplaatst isj 

35 figuur 3 een bovenaanzicht geeft van een uitvoerings-
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vorm van een meetsysteem voor massaprodukten met een detector die een 
digitaal uitgangssignaal geeft en de principes van de onderhavige uit-
vinding "belichaamt; 

figuur een gedeeltelijk aanzicht in perspectief 
5 geeft langs de lijn IV - IV uit figuur 2; 

figuur 5 een dwarsdoorsnede geeft van het apparaat 
langs de lijn II - II uit figuur 1; met een referentieobject dat 
voor onderzoek geplaatst is; 

figuur 6 een blokschema geeft van een compleet sys-
10 teem voor het analoge signaalsoort dat de principes van de onderhavige 

uitvinding belichaamt; en 
figuur 7 een blokschema geeft van een compleet sys-

teem voor het digitale signaalsoort dat de principes van de onderhavige 
uitvinding belichaamt. 

1? In de tekeningen zijn gelijke veinrijzingsnummers ge-
bruikt om gelijke onderdelen aan te duiden. 

Onder verwijzing naar de tekeningen wordt de onder-
havige uitvinding beschreven met verwijzing naar een uitvoeringsvorm 
van een onderzoekapparaat, dat bij voorkeur deel uitmaakt van een sys-

20 teem om te bepalen of de maBsa van de inhoud van een produktmonster 
zoals een munitiepatroon of een medicinale capsule, binnen van te voren 
bepaalde grenzen ligt. Het zal echter duidelijk zijn dat de uitvinding 
ook gebruikt kan worden bij andere onderzoeksystemen, zoals die welke 
gebruikt worden om de dikte van een materiaal te bepalen. 

25 Meer in het bijzonder omvat het apparaat dat in de 
figuren 1, 2 en h getoond wordt een behuizing 12, voor het dragen van 
een bron van electromagnetische straling een pulstransformator 16, 
die van energie voorzien wordt door de voedingsspanning 18 (die in 
blokschema in figuur 6 wordt getoond), voor het van energie voorzien 

30 van de bron 14 en een stralingsdetector 20. Behuizing 12 omvat een 
ondersteuningsopbouw 22 voor het dragen van transformator 16 een ka-
mer 2k waarin bron 1U ondersteund wordt en een opening 26 die zo ge-
plaatst is dat deze een bundel 28 van straling die uitgezonden wordt 
door de bron uit kamer 2k naar buiten laat gaan naar het onderzoek-

35 punt 10. 
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Bron 14 is "bij voorkeur een van de verschillende appa-
raten voor het produceren ran röntgenstralen met lage energie of gamma 
straling met lage energie, zoa.3 een rontgenstralingsbuis (zoals bij-
voorbeeld getoond in de McGrav/Hill Encyclopedia of Science and Techno-

5 logy, McGraw Hill Book Compan;/, Inc., (1960), vol. 1^, biz. 58? -
590), of een opslagkist gevuli met Americium 2h1, Gadolium 1̂ 3 of 
Cobalt 57. In de in de figur?n 1 en 2 getoonde uitvoeringsvorm, is 
bron lil een rontgenstralingsbuis die 'selectief gedurende een van te vo-
ren bepaalde hoeveelheid tijd aangeschakeld wordt, om het produkt aofi-

10 ster 8 op een punt 10 met eer. van te voren bepaalde hoeveelheid stra-
ling te bestralen. Zoals hier,ia echter meer gedetailleerd onder ver-
wijzing naar de figuren 3 en 7 beschreven zal worden, kan bron ook 
van het soort zijn dat de bundel 28 continu uitstraalt, waarbij het 
produktmonster 8 zich gedurence een van te voren bepaalde hoeveelheid 

15 tijd tot in de baan van de bur.del beweegt. Zoals vakmensen goed bekend 
is, kan kamer 2h gevuld zijn met olie om oververhitting van bron 1U 
te voorkomen. Een dun wandraam 30, dat bundel 28 doorlaat en ondoor-
laatbaar is voor de olie, is over de opening 26 geplaatst om olie 
lekkage te voorkomen. Een geschikt materiaal voor het raam is zwart 

20 nylon alhoewel andere materialen voor vakmensen duidelijk zullen zijn. 
De voorzijde van behuizing 12 is voorzien van een 

keerschot en collimator opbouw die bestaat uit twee tegenover elkaar 
staande platen 3^, die elk op een geschikte wijze langs een rand aan 
de behuizing 12 bevestigd zijn en aan de andere zijde zo gevormd en op 

25 een afstand van elkaar zijn aangebracht dat zij de sleufopening 36 
vormen. Deze laatste is in lijn gebracht met opening 26 en gevormd cm 
bundel 28 zo te vormen dat de bundel vrijwel overeenkomt met een van 
te voren bepaalde vorm van dwarsdoorsnede en het produktmonster 8 dat 
op punt 10 geplaatst is hetzij volledig of voor een van te voren be-

30 paald gedeelte belicht. De bundel heeft in het gebied van punt 10 bij 
voorkeur een breedte die de breedte van het produktmonster 8 niet aan-
zienlijk te boven gaat, zoals in figuur 1 gezien wordt. De platen 3^ 
van de keerplaatopbouw zijn niet doorlatend voor de straling van bun-
del 28. Derhalre zal alle straling die door opening 26 naar een van bei-

35 de platen uitgezonden wordt door die plaat geblokkeerd worden. 
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Detector 20 is zo geplaatst dat deze straling die 
door het produktmonster 8, dat geplaatst is op of gaat langs punt 10, 
verstrooid wordt vanneer het produkt monster bestraald wordt door bun-
del 28. Detector 20 is bij voorkeur zo dicht mogelijk bij behuizing 

5 12 geplaatst en misschien, alhoewel niet noodzakelijk, aan de behui-
zing bevestigd om een compacte opbouw te verschaffen. De speciale hoek-
positie van detector 20 ten opzichte van de bron 1U is in het geheel 
niet kritisch voor de meting van de massa van het produktmonster om-
dat de verstrooiing van straling over een brede hoek plaatsvindt. Het 

10 is echter gewenst om de detector zo te plaatsen dat deze vrijwel al-
leen door het produktmonster verstrooide straling ontvangt en geen 
straling rechtstreeks van de bron. Detector 20 is gevoelig voor de 
straling die door het produktmonster op punt 10 verstrooid wordt, en 
in het geval van gepulseerde röntgenstralen zet deze de ontvangen 

15 straling om in een analoog electrisch stroom- of spanningssignaal. Df< 
grootte van dit signaal is een functie van de hoeveelheid ontvangen 
verstrooide straling die weer een functie is van de massa van het be-
straalde produkt. Zoals meer gedetailleerd onder verwijzing naar de 
figuren 3 en 7 beschreven wordt, zet detector 20 in het geval vrm be-

20 paalde bronnen met lage activiteit de ontvangen straling om in een reels 
digitale pulsen, waarbij de pulsherhalingssnelheid afhankelijk is var. 
de hoeveelheid ontvangen straling. Dienovereenkomstig kan detector 20 
er een van verschillende inrichtingen zijn, zoals een ionisatie detec-
tor of een scintillatie teller, afhankelijk van de aard van de straling 

25 die door bron uitgezonden wordt. Bij voorkeur omvat detector 20 
een fotovermenigvuldiger buis (die niet specifiek getoond wordt) die 
op een stroomwijze werkt en geplaatst is achter een natriumjodide 
scintillatie kristal dat achter een venster k2 aan de fotovermenig-
vuldigerbuis bevestigd is. Dit venster is gemaakt uit een materiaal 

30 dat doorlatend is voor de verstrooide straling die ontvangen van het 
produktmonster 8 op punt 10. Bij voorkeur is venster k2 gemaakt uit 
zwart nylon of een ander dergelijk materiaal. Een collimator opbouw 
W die gemaakt is uit een materiaal zoals lood of tungsten dat de van 
punt 10 ontvangen straling niet zal aanslaan of versterken, is voor het 

35 venster h2 geplaatst en zo gevormd dat deze verstrooide straling van 

7 8 0 4 6 5 5 



6 

het produktmonster 8 op punt 10 doorlaat en ook dat deze verhinderd 

dat ook maar iets van de rechtstreekse straling van de bundel 28 di-

rect door het scintillate; kristal 4o gaat. De collimator opbouw HU 

is bij voorkeur, alhoewel niet noodzakelijk, zo gevormd dat deze een 

5 beperkte gezichtshoek heett op het produktmonster 8 dat op punt 10 

geplaatst is om zo alleen verstrooide straling van slechts een geko-

zen gedeelte van het prodvi-tmonster op punt 10 door te laten, zoals 

hierna verduidelijkt zal wjrden. 

Figuur 3 troont een wijziging van de uitvoeringsvor-

10 men van de onderhavige uitvinding en is wezenlijk hetzelfde als de in 

de figuren 1. en 2 getoonde uitvoeringsvorm, behalve dat een lage acti-

viteits gamma stralingsbro": 1UA zoals Cobalt 57 of Americium buis 41 

in de plaats is gesteld var. de rontgenstralingsbuis 14. Bron 

is binnen de behuizing 12A geplaatst, welke laatste voorzien is van 

15 een lange opening k6 om zo als een collimator te werken om de vorm 
van de gamma stralingsbundel 28A te bepalen. In een dergelijke situa-

tie wordt detector 20 voor een van te voren bepaalde tijdsperiode aan-

geschakeld, terwijl een produktmonster op het onderzoekspunt 10 er 

aan blootgesteld wordt of er kunnen andere middelen (zoals een sluiter) 

20 (niet getoond) gebruikt worden om de bundel 28A te onderbreken cm te 

verhinderen dat de bundel gedurende de gehele tijd door punt 10 gaat, 

en voor het gedurende een van te voren bepaalde tijdsperiode eraan 

blootstellen van elk produkt. 

Overeenkomstig êên meettechniek belicht de bundel 28 

25 van beide uitvoeringsvormen het op punt 10 geplaatste produktmonster 
> 

zodanig dat de gehele massa van het produkt of een uitgekozen gedeel-

te ervan vrijwel ogenblikkelijk aan de bundel blootgesteld wordt. De 

detector 20 ontvangt door het produkt verstrooide straling, wanneer 

dit door bundel 28 bestraald wordt en wekt een electrisch signaal op 

30 dat de hoeveelheid ontvangen verstrooide straling weergeeft. In het 

geval van de uitvoeringsvormen uit de figuren 1 en 6 waarin een hoge 

activiteitsbron gebruikt vordt zal dit signaal van nature analoog 

zijn. Wanneer de bron een lage activiteit heeft, zoals die welke ge-

bruikt vordt in de systemen die in figuren 3 en 7 getoond zijn, zal 

35 het signaal de vorm hebben van een reeks digitale pulsen. Door het 
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uitgangssignaal van öe detector 20 van beide systemen op juiste vijze 

te bewerken en ;e verwerken kan de massa van het produkt dat op punt 

10 geplaatst is gemakkelijk berekend worden. 

Elk van verschillende voor vakmensen bekende syste-

5 men kan gebruit; worden voor het achtereenvolgens naar punt 10 trans-

porteren van mesters 8 zodat de massa meting uitgevoerd kan worden. 

Verder kan ieda middel gebruikt worden voor het uitsorteren van de 

produkten overeeikomstig hun gemeten massa. 

In de figuren 1 en 2 wordt bij wijze van voorbeeld 

10 een transportsydeem getoond, dat de vorm heeft van een caroussel-

achtige transportiur 70 die bijzonder geschikt is voor het transpor-

teren van monster\ zoals munitiepatronen 8 naar het onderzoekspunt 10 

en vervolgens weg /an dit punt nadat de massa meting uitgevoerd is. 

In het kort omvat de caroussel-transporteur 70 een draaibare draaitafel, 

15 die schematisch b:j 72 getoond wordt, welke gedraaid wordt door middel 

van een motor 73 ep die is voorzien van middelen voor het op een van 

te voren bepaalde oatreksafstand van elkaar vasthouden van de patro-

nen zodat wanneer ce draaitafel draait, steeds slechts êên patroon aan 
de bundel 28 blootgesteld is. De middelen voor het vasthouden van de 

20 patronen kunnen een veelheid van half-cylindrische sleuven omvat-

ten, die gevormd zijn rond de omtrek van de draaitafel 72 en een buig-

zame, elastische vaschoudriem (niet getoond) om elke patroon in een 

sleuf op een vrijwel starre wijze vast te houden. Met deze inrichting 

kunnen de patronen af/.onderlijk, met de hand bij het laadpunt 76, dat 

25 vrij is van bundel 28, in elk van de sleuven 74 geplaatst worden en 

vervolgens bij het sorteerpunt J8, dat ook vrij is van bundel 28, ver-
wijderd worden nadat het onderzoek van de patroon uitgevoerd is. 

Anderzijds kunnen de middelen voor het vasthouden van 

elke patroon aan de draaitafel vacuummiddelen omvatten voor het aan de 

30 omtrek van de draaitafel J2 vasthouden van de produkten. Meer in het 
bijzonder is, onder verwijzing naar de figuren 1, 2 en 4 elke sleug 

voorzien van een patroon opneemhouder 80, die voorzien is van een veel-

heid kleine gaten 82 waardoor lucht naar de buis 84 getrokken kan wor-

den. Elke patroon 8 kan, door het vormen van een vacuum via de buis 84, 

35 door een overeenkomstige houder vastgehouden worden. Elke buis 84 is 
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•voorzien van een druk- jntspanJLep 86 die normaliter in een gesloten 
stand is. Elke klep 8f is op geschikte wijze verbonden met een hefboom 
88 die zich bij voorke.r in ei;n verticale richting weg van de draai-
tafel wanne.:1 klep 86 in de gesloten stand is, en die rond 

5 &s draaipen 90 met de 3 ep 86 draaibaar is, om zo de klep te openen. 
Elke buis 86 is op gesciikte wijze verbonden met een vacuumbron (niet 
getoond) die een voldoenle vacuum aan elk van de houders 80 verschaft, 
zodat deze laatsten een >atroon vast kunnen houden onafhankelijk van 
het feit of de andere hosiers gelijke patronen vasthouden, zolang de 

10 klep 86 die bij de afzonc«rlijke houder behoort maar gesloten is. Wan-
neer de bijbehorende klep open is, wordt er via een luchtgat 91 in de 
klep lucht in de leiding U getrokken hetgeen verhindert dat er vacuum 
aan de gaten 82 van de overeenkomstige houder toegevoerd wordt en 
hetgeen erin resulteert dti de patroon losgelaten wordt. Men zal be-

15 grijpen dat elke houder 8C buis 8*1, klep 86, hefboom 88 en de draai-
tafel 72 zelf allen op ge si likte wijze zo geplaatst zijn dat deze bui-
ten de bundel 28 zijn en er niet aan blootgesteld worden, waardoor er 
van hen geen noemenswaardige hoeveelheid verstrooide straling door 
detector 20 gedetecteerd Zi.L worden. 

20 < Andere soorten draaiende draaitafels met vacuummid-
delen, voor het vasthouden van produkten langs de omtrek zijn bijvoor-
beeld bekend uit de U.S. ocbrooischriften 3 366 236, 3 709 598 en 
3 838 766. Ook andere transportmiddelen zijn goed bekend. Bijvoorbeeld 
kan elk patroon getransporteerd worden door een kettingschakeltrans-

25 porteur. Dit laatste soort transportinrichting is in staat om meer 

dan 1200 patronen per minuut langs het onderzoekpunt 10 te voeren. Dit 
laatste soort inrichting heeft de voorkeur bij de röntgenstralings 
uitvoeringsvorm uit de figuren 1 en 2. Wanneer men met zo'n hoge onder-
zoeksnelheid werkt kan de transporteur zo bediend worden dat deze met 

30 een constante snelheid beweegt, waardoor de patronen met van te voren 
gekozen tijdsintervallen stuk voor stuk door het onderzoekpunt gaan. 
Anderzijds kan echter, wanneer er langzamer onderzoekstijden nodig 
zijn, zoals bij de lage activiteitsbronnen uit de uitvoeringsvorm uit 
figuur 3, het transportmiddel zo bediend worden dat het de afzonderlij-

35 ke patronen onderbroken beweegt, waarbij steeds een nieuwe patroon op 
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< 1 de plaats op punt 1(5 gezet vordt wanneer de transporteur bediend wordt t 
In deze laatste situatie is een fotor 73 bijvoorbeeld een stappen-
motor, welke motorei goed bekent zijn. 

Bij het laadpu:76 kunnen de patronen automatisch 
5 aan de draaitafel bevestigd vor.'en. Deze patronen kunnen bij voorkeur 

toegevoerd worden via een gesc'ii kt toevoermechanisme 90 (dat schema-
tisch in figuur 1 get oor. i wordt op punt 76 dat een onder veerdruk 
staand magazijn kan zijn dat mi; veerdruk patronen tegen de rand van 
de draaitafel drukt. Wanneer d; draaitafel draait, maakt elke sleuf 

10 7k contact met een patroon en (at vacuum wordt via de houder 80 toege-
voerd om de afzonderlijke patrmen aan de draaitafel vast te houden 
totdat de patroon onderzocht :;s. 

Er ia voorzie in een detectorsysteem (figuur 1) 
om te bepalen wanneer <;en pat.bon op punt 10 geplaatst is. Dit sys-

15 teem omvat een lichtbrcn 1+2 eh een lichtdetector 9^ die aan tegenover-
gestelde zijden van de ueg geplaatst zijn die de patronen 8 afleggen 
door het onderzoekpunt .0. De detector werkt op een manier die aan vak-
mensen goed bekend is. !e lichtbron 92 richt een lichtbundel 96 naar 
lichtdetector 9^. Wanneif* de patroon naar zijn plaats op punt 10 be-

20 weegt onderbreekt deze tindel 96, zodat de lichtdetector 9^ een sig-
naal afgeeft aan een re£i;lketen, bij voorbeeld eenheid 100 A uit 
figuur 6, die op zijn beirt de bron 1U in werking stelt. 

Iedere p! troon die door punt 10 heengaat en gemeten 
wordt kan vervolgens op d' volgende wijze in drie aparte groepen ver-

25 zameld worden: j 
(1) prod iktmonsters waarvan de massa binnen een van 

te voren bepaald gebied ligt; 
(2) monsrers waarvan de massa onder een van te voren 

bepaald gebied ligt; en 
30 (3) monsters waarvan de massa boven een van te voren 

bepaald gebied ligt. 
Wanneer de afzonderlijke monsters bijvoorbeeld met 

de hand op het transportsysteem geladen worden, kan het uitsorteren 
ook met de hand uitgevoerd worden. Men zal echter begrijpen dat het sor 

35 teersysteem ook automatisch kan zijn. Onder verwijzing naar figuur 1 
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zijn bijvoorbeeld automatisch sorteermiddelen in de vorm van twee 

verwerpingssolenoïden 102 A er 102 B en de acceptatieschacht 103 aan-

gebracht. Elke solenoïde is oiier de draaitafel k2 geplaatst en is 

naar keuze te bekrachtigen zod;.̂  de beweegbare schacht of het anker 

5 zich tot in het pad van de afz. aderlijke hefbomen 88 uitstrekt wan-

neer deze laatsten met de draa'.;afel 72 draaien. De schacht 103 is 

zo bevestigd en geplaatst dat :'eze de afzonderlijke hefbomen 88 wan-

neer zij de solenoïden gepasserd zijn onderschept. De hefbomen draai-

en wanneer zij contact maken mit een van de schachten 102 van een be-

10 krachtigde solenoïde of de vasi? schacht 103» waardoor de overeenkom-

stige klep 86 geopend wordt, wt.irbij de patroon losgelaten wordt. Er 

is voorzien in twee aparte valpten 10̂  A en 10U B voor het opnemen 

van de patronen die losgelaten morden door het bekrachtigen van de 

overeenkomstige solenoïden 10?.l en 102B en een derde valgoot TOhC 

15 neemt de patronen op die door -chacht 103 losgelaten worden wanneer 

geen van de solenoïden bekrachtigd is. De valgoten leiden respectie-

velijk naar drie bakken, die orereenkomen met drie klassificatiegroepen. 

Het zo beschi ïven onderzoeksysteem is bruikbaar voor 

het bepalen van de massa van «Ik produktmonster 8 dat op zijn plaats 

20 bij het onderzoekpunt 10 gebracht wordt, zolang het uitgangssignaal 

van detector 20 nauwkeurig overeenkomt met de massa van het blootge-

stelde monster. Voor dezelfde massa kan echter het uitgangssignaal 

van detector variëren tengevolge van verschillende variabelen zoals 

(1) veranderingen in de hoeveelheid straling die afgegeven wordt door 

25 bron 14, tengevolge van tijds- en temperatuurvariaties; (2) detector 

drift die veroorzaakt wordt door het niet gelijkvormig zijn van de in-

gangs-uitgangskarakteristieken van detector 20 tengevolge van tijds-

en temperatuurvariaties; (3) veranderingen in de versterking van sig-

naalversterkings-lussen; en (4) variaties in de spanning die toegevoerd 

30 wordt aan de stralingsbron 14 en de detector 20 tengevolge van tijds-, 

temperatuur- en netspanningsvariaties. 

Verwijzend naar figuur 1 en meer in het bijzonder 

figuur 5 wordt overeenkomstig de onderhavige uitvinding een referentie-

object 110 periodiek op dezelfde wijze als produktmonster 8 onderzocht. 

35 Omdat het beschreven systeem ontworpen is om de massa van elk monster 8 
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te meten, is onject 110 zo ontworpen dat het gedeelte van het object 

dat blootgesteld is aan bundel 28 en verstrooide straling afgeeft 

aan detector 20 een var te voren bepaalde massa heeft. Zoals getoond 

is object 110 op een of and;re bekende wijze aan de draaitafel 72 

5 van de transporteur 70 levê tigd in een van de sleuven "jk tussen twee 

produktmonsters 8, Het project kan bijvoorbeeld in een van de houders 

80 vast gehouden worden door een vacuum in welk geval de ontspanklep 

86 onwerkzaam gemaakt i; door hetzij de klep hetzij het gedeelte van 

hefboom 88 dat zich uitstrekt tot in de weg van schachten van de be-

10 kraehtigde solenoïde of le schacht 103 weg te laten. Het object kan 

een uitgekozen produktmci ster 8 met een bekende massa zijn of het kan 

een ander soort object z:'jn, gemaakt uit een verschillend materiaal. 

Wanneer bijvoorbeeld muni'viepatronen met lage energie röntgenstralen 

of een gamma stralingsbron;onderzocht worden, zal object 110 gemaakt 

15 moeten zijn uit een material met lage dichtheid, zoals aluminium of 

een plastic, zoals een van :e methacrylaat ester polymeren die gefa-

briceerd worden onder het htadelsmerk Lucite. 

Zoals getocM in de figuren 2 en 5 is een referentie 

object-detectorsysteem aangebracht, om te bepalen wanneer een referen-
\ 

20 tieobject 110 op punt 10 geplaatst is, om het zo te onderscheiden van 
een produktmonster 8. Dit syst-em omvat een referentieobject-lichtbron 

112 en een referentieobject-licht detector 114 die geplaatst zijn aan 

tegenovergestelde zijden van de weg die het referentie object 110 door 

het onderzoekpunt 10 aflegt. De bron 112 en detector 114 werken op 

25 dezelfde wijze als de lichtbron 92 en detector waarbij bron 112 

een lichtbundel 116 naar de detector 114 richt. De bundel 116 is echter 

in een vlak geplaatst waar de produktmonsters 8 niet doorheengaan, zo-

dat de monsters de bundel 116 niet zullen onderbreken wanneer zij door 

het onderzoekpunt 10 gaan. Er zijn derhalve middelen aangebracht om 

30 de bundel 116 alleen te onderbreken wanneer het object 110 op het punt 

10 geplaatst is. Dit middel kan bijvoorbeeld een gedeelte van een ob-

ject 110 zelf zijn, dat zich uitstrekt door het vlak waar de bundel 

116 doorgeen gaat (zoals getoond in figuur 5» of anderzijds kan het 

een object zijn dat aangebracht is aan de draaitafel 72, zoals een 

35 vooruitstekende pen of iets dergelijks. In ieder geval wordt de bun-
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del 116 onderbroken, vanneer at object 110 naar de plaats bij punt 

10 "beweegt zodat de detector t een signaal afgeeft aan de regel-

keten 100 (zie figuren 6 en 7' aan om aan de keten de aanwezigheid van 

het referentieobject 110 door te geven. Object 110 onderbreekt ook 

5 bundel 96 zodat de lichtdetector 9^ een signaal afgeeft aan de regel-

keten 100 die op zijn beurt de >rcn in werking stelt. 

Het blootste"..en van het referentieobject 110 en de 

detectie van de verstrooide svaling van het object door detector 20 

vindt op dezelfde wijze plaat;-als bij elk monster 8 wanneer dit op 

10 punt 10 geplaatst is. Het uityixtgssignaal dat door de detector 20 

afgegeven wordt, hierna het stabilisatie signaal genoemd, vertegen-

woordigt de massa van het bloc .-gestelde gedeelte van onject 110. In 

tegenstelling tot signalen dit- afgegeven worden door het blootstel-

len van elk van de monsters 8 rordt het stabilisatie signaal vergele-

15 ken met een referentiesignaal met een van te voren bepaalde waarde. 

Wanneer de versterking van het systeem constant blijft, zal het stabili-

satiesignaal vrijwel conste.at ten opzichte van dit referentiesignaal 

blijven. Wanneer de versterking van het syéteem echter varieert, kan 

de vergelijking van de stabilisatie en referentie signalen gebruikt 

20 worden om de versterking va:, het systeem te regelen. Deze systeem ver-

sterkingsregeling wordt tussen de stabilisatiemetingen in constant 

gehouden door het toepassen \m integratietechnieken. 

Het voorgaanïe wordt duidelijker wanneer men de re-

gelketens 1Q0A (figuur 6) en '00B (figuur J) en hun werking begrijpt. 

25 In figuur 6 vordt een regelketen 100A die bruikbaar 

is bij een detector die een analoog uitgangssignaal geeft, getoond. 

Het systeem omvat middelen voer het meten van de massa van elk pro-

duktmonster 8 en klassificeert vervolgens elk monster overeenkomstig de 

gemeten massa ervan en middelen 106A voor het stabiliseren van de sys-

30 teemversterking. Meer in het bijzonder is de voedingsbron 18 verbon-

den met de pulstransformator 16, stralingsdetector 20 en lichtbronnen 

92 en 112. Lichtdetector die door de bundel 96 gekoppeld is aan 

de lichtbron 92, voorziet in een uitgangssignaal voor de trekkerketen 

11(6. De uitgang van trekkerketen 1k6 is verbonden met pulstransfor-
35 mator 16 die op zijn beurt verbonden is met stralingsbron Trekker-
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ketens zijn vakmensen velbekiid. Trekkerketen 1̂ 6 werkt zo, dat wan-

neer lichtbron 96 onderbroker wordt en de detector een uitgangs-

signaal aan de trekkerketen iifgeeft, deze laatste een uitgangspuls 

af aal geven aan de transformator 16. Dit bekrachtigt bron ik waar-

5 door een bundel 28 voor korte'tijd, bijvoorbeeld 5 milliseconden, 

door de röntgenstraalbuis opgewekt wordt. Detector 20 detecteert stra-

ling die door het produktmons jer dat op punt 10 geplaatst is verstrooid 

wordt. De detector 20 werkt b:.j voorkeur op een stroomwijze en zal 

derhalve een analoog stroomuit^angssignaal geven die een energie bevat, 

10 waarvan de grootte een aanduiding is van de massa van het op punt 10 

geplaatste produktmonster. Op een voor vakmensen goed bekende wijze 

wordt dit stroomuitgangssignaal door integrator 148 geïntegreerd om 

een signaal af te geven waarvan de grootte de hoeveelheid stralings-

energie vertegenwoordigt die ontvangen is door detector 20 en derhal-

15 ve een maat is voor de massa van het produkt monster bij punt 10. In-

tegratoren zijn op het vakgebied goed bekend en zullen derhalve niet 

gedetailleerd beschreven worden. De integrator kan bijvoorbeeld een 

RC keten omvatten, waarin de hoeveelheid energie in het uitgangssignaal 

van detector 20 in een condensator opgeslagen wordt en deze hoeveel-

20 heid energie wordt gemeten in de vorm van een spanning. Het uitgangs-

signaal van integrator 148 is aangesloten op de ingang van versterker 

150, die op zijn beurt via de schakelketen 152 een signaal afgeeft 

aan de eerste en tweede comparator respectievelijk 15̂  en 160. De 

schakelketen 152 is normaliter gesloten, dat vil zeggen dat de uitgang 

25 van versterker 150 verbonden is met de ingang van de eerste en tweede 

comparator, behalve wanneer de massa van het referentieobject gemeten 

wordt. In het laatste geval wordt er een signaal ontvangen van EN-poort 

172 van het stabilisatiemiddel 106A (dat hierna meer gedetailleerd be-

sproken zal worden) waardoor schakelaar 152 geopend wordt zodat het uit-

30 gangssignaal van versterker 150 aan geen van beide eomparatoren toe-

gevoerd wordt. Wanneer de schakelketen 152 gesloten is, wordt het ver-

sterkte signaal van versterker 150 vergeleken met een onder-referentie-

signaal, dat afgegeven wordt door een onder-referentiebron 156. Het 

onder-referentiesignaal vertegenwoordigt de ondergrens van het gebied 

35 van te accepteren massa's plus de massa van een of andere omtreksop-
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bow die blootgesteld is ae? bundel 28 en de gemiddelde massa van elke 

behuizing, indien van toep? «sing, waarin de produktmassa die gemten 

wordt opgenomen is (bijvoor ?eld de produktmassa in lege toestand). 

Dit onder-referentiesignaal <ordt op een geschikte wijze afgeleid, bij-

5 voorbeeld door het aftakken "an een geschikte spanning of stroom van 

een variabel spannings- of utroomdeelnetwerk, waarvan het uiteinde 

wordt ingesteld om overeen t<> komen met het uitgangssignaal van inte-

grator 1̂ 8 dat voorkomt uit li;t bestralen van een lege produktbehui-

zing met bundel 28 op punt 1C: 

10 Als de groot1 > van het signaal dat afgegeven wordt 

door integrator 1U8 en verstereer 150 kleiner is dan het onder-

referentiesignaal, is het uitgangssignaal van de eerste comparator 

15*t een verwerkingssignaal. E>b verwerpingssignaal kan aan de opera-

teur aangegeven worden in de van een afzonderlijk indicatielicht 

15 (niet getoond) of op geschikte wijze vertraagd worden door tijdver» 

traging 158 om zo solenoïde 10;A te bekrachtigen om het produktmonster 

van de caroussel los te laten wanneer dit produktmonster naast de val-

goot 10HA is, welke naar de b..k leidt die de patronen opvangt met een 

onvoldoende hoeveelheid poedel. Als echter het signaal dat afgegeven 

wordt door versterker 150 gel;'.jk is aan of groter is dan het onder-

referentiesignaal dat gevormd wordt door de lagere referentiebron 156, 

zal de comparator 15^ geen verwerpingssignaal verschaffen en de sole-

noïde 102A zal niet bekrachtig! worden. 

De uitgang van de versterker 150 wordt ook toegevoerd 

aan de tweede comparator 160 waar het uitgangssignaal van de verster-

ker vergeleken wordt met een boven-referentiesignaal van een boven-

referentiesignaalbron 162. Het boven-referentiesignaal dat afgegeven 

wordt door bron 162 vertegenwoordigt de maximaal te accepteren hoe-

veelheid materiaal massa die door een produktmonster bevat wordt samen 

met de gemiddelde massa van een of andere omtreksopbouw en de behui-

zing (indien van toepassing). Als de grootte van het acceptatie in-

gangssignaal naar de tweede comparator 160 boven het bovenreferentie-

signaal ligt zal comparator 160 een verwerpingsuitgangssignaal geven 

voor een geschikte visuele indicator (niet getoond) voor de operateur 

of voor tijdsvertraging 16k welke op zijn beurt solenoïde 102B be-
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krachtigt om zo het monste:? los te laten wanneer het naast de valgoot 

10i»B is die naar de "bak leai't die de monsters opneemt met een te 

grote hoeveelheid materiaal, Als echter het signaal dat afgegeven 

vordt door de versterker 15C gelijk is aan of kleiner i.B dan het boven-

5 referentiesignaal dat gevormt wordt door de hoven-referentiebron 162, 

zal de comparator 160 geen vei;erpingssignaal afgeven en de solenoïde 
] 

102B zal niet bekrachtigd word|n. 

Als anderzijdi het versterkte ingangssignaal naar 

de tveede comparator 160 benedfn het bovenreferentiesignaal dat gege-

10 ven wordt door de bron 162 is, kan dit aan de operateur als een accep-

tabel monster aangegeven worde: door een geschikte indicator (niet 

getoond) die bediend wordt dooA een signaal dat gevormd vordt door de 

uitgang van de twee comparator.'n. Bij voorkeur wordt, zoals getoond, 

vanneer het signaal boven of gilijk aan het onder-referentiesignaal, 

15 dat vastgesteld wordt door de bron 156, en beneden of gelijk aan het 

boven-referentiesignaal, dat vastgesteld wordt door de bron l62 is, 

geen van beide solenoïden 10* A en 102B bekrachtigt, en hefboom 88 

wordt door de schacht 103 aangeraakt en gedraaid wanneer er deze voor-

bij de solenoïde 102A en 102B gedraaid is, om zo het monster los te 

20 laten wanneer het naast valgoot 10^0 is die leidt naar de bak die accep-

tabele monsters opneemt. Men zal begrijpen, dat wanneer voorzien is 

in een automatisch sorteersysteem en verscheidene monsters geplaatst 

zijn tussen het momentele onderzochte monster en het monster dat ge-

sorteerd moet worden, er andere geschikte middelen dan de vertragin-

25 gen 158 en 162 gebruikt kunnen worden. Er kunnen bijvoorbeeld elec-

trische opslagmiddelen zoals een opslag register gebruikt worden om 

de klassificatie van een afzonderlijk monster op te slaan totdat het 

gesorteerd kan worden. Het aantal signalen dat in een dergelijk schuif-

register opgeslagen is zal gelijk zijn aan het aantal monsters tussen 

30 het monster dat onderzocht wordt en het te sorteren monster. Deze sig-

nalen worden een voor een opgeslagen en verschoven zodat het monster 

bij het sorteerpunt 78 op de juiste wijze gesorteerd kan worden. An-

derzijds kan voorzien zijn in mechanische middelen zoals een kamme-

chanisme dat aangepast is om elk monster te volgen en het monster in 

35 de juiste valgoot los te laten. 

Nu zullen de middelen 106A voor het stabiliseren van 
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de systeemversterking besc.-even worden, De uitgang van trekkerketen 
1 k6 is verbonden met de rtrang van OF-poort 170 en met een ingang van 
een een-stapsketen 168» ter rij .1 de uitgang van deze laatste verbonden 
is met een tweede ingang VM OF-keten 170. Een-stapsketens zijn aan vak-

5 mensen goed bekend en voori en in het algemeen in een puls met een van 
te voren bepaalde tijdsduur wanneer er een puls aan de ingang ervan 
afgegeven wordt. Eenstapskev »n 168 verschaft dus een positieve puls 
met een van te voren bepaalde, tijdsduur wanneer door de trekkerketen 
1h6 een puls wordt afgegeven. OF-poorten zijn ook aan vakmensen goed 

10 bekend en geven in het algemeen een hoog logisch signaal aan de uitgang 
wanneer een van de ingangen o." alle ingangen hoog zijn en alleen een 
laag logisch signaal wanneer i.Lle ingangen op een laag logische 
niveau zijn. De uitgang van d<; OF-poort 170 is verbonden met een twee-
de schakelketen 176, welke lavtste aangesloten is tussen de uitgang 

15 van integrator 148 en aarde o.i zo de integrator 1^5 schoon te maken 
nadat elk produktmonster 8 bij punt 10 onderzocht is en voordat het 
volgende monster getest word;. De schakelketen 176 is in het algemeen 
gesloten (waarbij de uitgang ran integrator 148 in verbinding staat 
met aarde) wanneer de invoer r:aar de schakelketen vanuit de OF-poort 

20 170 laag is, en geopend (zódat het uitgangssignaal van dé integrator 
148 afgegeven wordt aan de ingang van versterker 150) wanneer de uit-
gang van de OF-poort 170 hoog is. 

De uitgang van de eenstapsketen 168 is bovendien aan-
gesloten op een ingang van een EN-poort 172 (waarvan de uitgang weer 

25 verbonden is met een derde schakelketen 178) en met de terugzetingang 
van de RS flip-flop 17^, (waarbij de uitgang van deze laatste verbon-
den is met een tweede ingang van de EN-poort 172). De zetingang van 
de RS flip-flop 17^ is zo aangesloten dat deze het uitgangssignaal ont-
vangt van de referentieobject detector 114 welke laatste door de bundel 

30 116 gekoppeld is aan de lichtbron 112. De uitgang van de flip-flop 17^ 
gaat omhoog wanneer het begin (positief gaande overgang) van het uit-
gangssignaal van de referentieobject detector ontvangen wordt aan de 
zet-ingang van de flip-flop en zal hoog blijven tot het einde (nega-
tief gaande overgang) van de pulsuitvoer van de een-stapsketen 168 ont-

35 vangen is aan de terugzet-ingang, waarna de uitgang van de flip-flop om-
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laag zal gaan. 
De uitgang \an versterker 150 is verbonden mst een 

ingang van de verschilverster.-.er 180. De andere ingang van versterker 
l80 is verbonden met een refers/tiespanningsniveau V^, welk spannings-

5 niveau de massa van het refere wieobject vertegenwoordigt wanneer het 
systeem vrijwel in stabiéle toutand is. Versterker 180 vergelijkt de 
twee spanningssignalen die aan le ingangen toegevoerd worden en geeft 
een foutsignaal aan de uitgang dat het verschil weergeeft tussen de 
twee ingangen. De uitgang van versterker 100 is aangesloten op de in-

10 gang van de schakelketen 178 niarvan de uitgang weer aangesloten is 
op het integrator tijd constar ,e netwerk 182. De integrator tijdcon-
stante wordt geregeld door de 'oiddenweerstand 1Ö3 alleen niet geduren-
de de stabilisatie van het systeem in het begin (wanneer de diodes 
186a en 186b aangeschakeld zijn, hetgeen resulteert in een verklei-

15 ning van de integrator tijdconstante. De schakelketen 178 voorziet in 
een gesloten weg tussen de u: tgang van versterker 180 en het netwerk 
182 wanneer de uitgang van d: EN-poort 172 hoog is. Wanneer echter de 
uitgang van Elf-poort 172 laa,t is, vormt de schakelketen 178 een open ke-
ten tussen de versterker 180 en netwerk 182. De uitgang van netwerk 

20 182 is verbonden met de ingang van een integrator 184, en dient er-
voor om het integratieproces "-e versnellen wanneer het foutsignaal dat 
afgegeven wordt door de verstvrker 180 relatief groot is. De integra-
tor 184 dient om de foutsignalen die afgegeven worden door de verster-
ker 180 voor elke meting van het referentieobject wezenlijk uit te 

25 middelen om hoog-frequente transient fluctuaties met zeer kleine sig-
naal-energie inhoud wezenlijk uit het foutsignaal te verwijderen. Het 
uitgangssignaal van integrator 18H wordt toegevoerd aan de hoogspan-
ning gelijkstroom-naar-gelijkstroom omzetter 188. De uitvoer van omzet-
ter 188 wordt bij voorkeur toegevoerd aan de anode van de detector 20 

30 om zo de versterking van detector 20 te regelen. 
Keten 106A bevat bij voorkeur ook een monitor 190 

voor het buiten calibratie zijn, om een aanduiding aan de operateur 
te geven vanneer de keten 106A de versterking van het systeem, niet 
stabiliseert. Kenmerkend is de uitgang van versterker 150 verbonden 

35 met een ingang van elk van de comparatoren 192 en 19^. De referentie 
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ingangssignalen van compan ;>ren 192 en 19^ zijn zo ingesteld dat him 
verschil de totale hoeveel >*".d acceptabele drift bedraagt. Het onder-
referentie ingangssignaal ia comparator 192 is dus het minimum 
acceptabele niveau •van de s: ;naaluitvoer van versterker 150 wanneer de 

5 massa van het referentieobjf vt gemeten wordt, terwijl het boven-refe-
rentie-ingangssignaal van onparator 19^ de bovengrens is van de uit-
voer van versterker 150 waneer de massa van het referentieobject ge-
meten wordt. Wanneer men bi voorbeeld alleen belang stelt in grote 
fouten, bijvoorbeeld een fo:, van 3%, zijn de referentie3pannings-

10 niveaus van de ingangen van :omparatoren 192 en 19̂ 4 zo uit elkaar ge-
plaatst, dat zij 3% drift i.ide systeem-versterking toestaan. De uit-
gangen van de comparatoren 2 en 19^ zijn verbonden met twee respec-
tieve ingangen van EN-poort 196, waarvan de uitgang verbonden is met 
een ingang van een EN-poort 198. De uitgang van EN-poort 198 is ver-

15 bonden met de schoonmaak (cltar) ingang van het schuifregister 200. De 
andere ingang van EN-poort <8 is aangesloten om het uitgangssignaal 
van EN-pöort 202 te ontvangt:. Deze laatste is aan een ingang verbon-
den wet een positieve spanni:^ zodat deze ingang altijd hoog is, ter-
wijl de andere ingang aangeg oten is op de uitgang van een EN-poort 

20 172. De uitgang van M-poor: 202 is ook verbonden met de ingangsklem 
van schuifregister 200, teru.jl de uitgang van het schuifregister aan-
gesloten is op een geschikte monitor-signaalinrichting, zoals een 
licht of geluidsalarm. Schuit'registers zijn aan vakmensen goed bekend 
en in het algemeen geeft register 200 een nul volts uitgangssignaal 

25 zolang het register niet vol is. Het register bevat een van tevoren 
bepaald aantal opslagbits en .edere keer dat een puls aan de ingang 
van het register ontvangen wo::dt schuift dit de pulsen een bit vooruit 
naar het volgende aangrenzende bit totdat het register vol is. Wan-
neer het vol is, geeft de uitgang van het register een signaal aan de 

30 operateur. Alle bits van het register worden echter schoongemaakt wan-
neer e r een hoog logische signaal door de uitgang van EN-poort 198 

aan de schoonmaak ingang van het register afgegeven wordt. Als bij wij-
ze van voorbeeld het systeem ontworpen is om 3% drift in de systeemver-
sterking toe te staan en het schuifregister zou een capaciteit hebben 

35 van 3 bits, dan wordt er een uit-kalibratie signaal afgegeven wanneer 
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er drie opeenvolgende metin^n gedaan zijn vaaarin de fout groter is 

dan 3%. Het kan echter voor grotere fouten gewenst zijn om de capa-

citeit van het schuifregisteA te verkleinen (naar een of twee hits) ter-

wijl het voor kleinere fout ei; gewenst kan zijn om de capaciteit van 

5 hat schuif.register te vergroten. 

Bij het werki n wordt elk produktmonster naar het on-

derzoekpunt; 10 getransporteer: waar het de lichtbundel 96 onderbreekt, 

waardoor de- lichtdetector 9^ ?en uitgangssignaal afgeeft. Er zal op-

gemerkt worden dat geen enkel ̂monster de bundel 116 onderbreekt en er 

10 geen signaal afgegeven wordt aoor de referentieobject lichtdetector 11 -U 

aangezien de bundel in een aider vlak dan de monsters ligt. Het uit-

gangssignaal van detector 95 ifordt toegevoerd aan de trekkerketen 1U6„ 

die op zijn beurt een pulssig-aal afgeeft aan de pulstransformator 16 

waardoor bron Ut kort bekrachtigd wordt. Daardoor wordt de bundel 28 

15 gedurende een korte tijd opgevekt om het monster te belichten, en de 

verstrooide straling wordt docr de detector 20 gedetecteerd. Het uit-

gangssignaal wordt naar de integrator 1W doorgelaten, geïntegreerd en 

vervolgens versterkt door versterker 150. Zoals hierna duidelijk 

zal worden zal, wanneer een produktmonster en niet het referentie-

20 object 110 onderzocht wordt, het uitgangssignaal van EN-poort 172 

laag zijn zodat (1) de schakelketen 152 gesloten is, (2) de schakel-

keten 178 open is en (3) EN-poort 202 geen puls zal verschaffen aan het 

s^huifregister 200. Het uitgangssignaal van versterker 150 wordt dus 

alleen toegevoerd aan de eerste en tweede comparatoren 15^ en 160. De 

25 vergelijkingen worden uitgevoerd om te bepalen of het aan de compara-

toren toegevoerde signaal onder het onder-referentiesignaal, dat toege-

voerd door bron 156, of boven het boven-referentiesignaal, dat toege-

voerd wordt door bron 162, of er tussen in op een of ander acceptabel 

niveau ligt. Als het verworpen wordt, wordt het juiste signaal opge-

30 wekt en toegevoerd aan een van de overeenkomstige vertragingen 158 en 

16!i en vervolgens gebruikt om de respectieve solenoïden 102A en 102B 

te bekrachtigen. Indien bekrachtigd zal de schacht van de afzonderlijke 

solenoïde zich in de weg van de afzonderlijke hefboom 88 van de schuif 

86 uitstrekken zodat wanneer de caroussel op de plaats ervan schuift, 

35 de klep geopend wordt waardoor lucht door de poort 91 binnen kan tre-
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den en het monstei 'n de juiste valgoot 104A of 10UB losgelaten wordt. 

Als het monster aceotabel is, wordt geen van heide solenoïden be-

krachtigd en de herkom zal rond schacht 103 draaien waardoor het mon-

ster in de juiste \i goot 10Uc losgelaten wordt. 

5 Wav-aer er een puls afgegeven wordt door trekker-

keten 146 wordt deae toegevoerd aan een ingang van een OF-poort 170 

en aan de ingang van .e een-staps keten 168. Het uitgangssignaal van 

deze laatste wordt on toegevoerd aan de OF-poort 170. De uitgang van 

de OF-poort 170 zal zuang hoog blijven als een of beide pulsen aan de 

10 ingang van de poort a'egeven wordt. Het hoge uitgangsniveau van de 

OF-poort 170 houdt de iihakelketen 176 gedurende deze tijdsperiode 

open. Aan het 'einde vai de tijdsduur van beide pulsen, nadat er een 

gemeten signaal, dat af'egeven wordt aan de uitgang van versterker 150, 

toegevoerd is aan de coi>.aratoren 15^ of 160, gaat de uitgang van 

15 poort 170 omlaag en de uhakelketen sluit waarbij de uitgang van inte-

grator 148 kortgesloten .irdt naar aarde. Dit maakt de integrator voor 

het volgende signaal schcm. 

Het mons '. ;r 8 onderbreekt de lichtbundel 116 niet 

zodat detector 11H geen sim aal zal afgeven aan de zet-ingang van 

20 RS flip-flop 17^. De uitga;!; van de RS flip-flop zal dus laag blijven. 

De uitgang van EN-poort 17? zal laag blijven onafhankelijk van de puls 

die afgegeven wordt door dt uitgang van de een-stapsketen 168 en die 

toegevoerd wordt aan de anctre ingang van de EN-poort. Omdat de uit-

gang van EN-poort 172 laag .-..lijft, blijft de schakelketen 178 open 

25 zodat de stabilisatieketen laiten werking wordt gesteld. Op gelijke 

wijze blijft EN-poort 202 b.iten werking zodat het schuifregister 200 

geen puls zal tellen. 

Wanneer ec.iter het referentieobject 110 naar het onder-

zoekpunt 10 getransporteerd wordt, worden beide bundels 96 en 116 

30 onderbroken, zodat de beide ietectoren 9^ en 114 uitgangssignalen af-

geven. Op dezelfde wijze als eerder beschreven is, wordt het uitgangs-

signaal van detector 9k toegevoerd aan de trekkerketen 146. De uitgang 

van deze laatste verschaft een pulssignaal voor de pulstransformator 

116 waardoor de bron 14 bekrachtigd wordt en bundel 28 opwekt. Het 

35 referentieobject 110 wordt dus bij punt 10 belicht en de verstrooide 
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straling van het object wordt ontvangen door detector 20, die een uit-

gangssignaal produceert dat tïegevoerd wordt aan de integrator 1W. 

Het uitgangssignaal van de integrator wordt vervolgens toegevoerd aan 

de versterker 150. 

5 De uitgang \im lichtdetector 1verschaft een puls 

aan de zet-ingang van RS flipflop 17^, waardoor de uitgang van deze 

laatste omlaag gaat. Gedurend- deze periode, als zowel de pulsuitgang 

van een-stapsketens 168 en de uitgang van RS flip-flop hoog zijn, 

zal ook de uitgang van de EN-joort 172 hoog zijn. Het hoge uitgangs-

10 signaal van poort 172 wordt tovgevoerd aan (1) de schakelketen 152 

zodat het uitgangssignaal van c» versterker 150 niet toegevoerd zal 

worden aan de ingangen van de eurste en tweede comparator 15̂  en 160; 

aan (2) schakelketen 178 zodat cteze laatste gesloten wordt en aan (3) 

de ingang naar de EN-poort 202 van de monitor 190. 

15 Het uitgangssignaal van versterker 150 wordt ver-

geleken met het referentie-ingangssignaal van de verschil-versterker 

18Ö. Als er een verschil bestaat geeft de versterker 180 een uitgangs-
signaal af dat evenredig is met het verschil. Het uitgangssignaal van 

versterker 1Ö0 wordt via de gesloten schakelketen 178, via netwerk 

20 182 toegevoerd aan de ingang van de integrator 181+. De integrator 

184 integreert het foutsignaal en dat wordt overgedragen naar de hoog-

spanningsomzetter 188, waar het versterkt wordt en vervolgens toege-

voerd wordt aan de detector 20 om zo de systeemversterking te regelen. 

Gelijktijdig met deze bijregeling van de systeemversterking wordt het 

25 uitgangssignaal van versterker 150 toegevoerd aan de ingangen van de 

comparatoren 192 en 19^, van de monitor 190. Wanneer het signaal dat 

aan de comparatoren toegevoerd is binnen een toegestane foutgebied 

ligt, dat vastgesteld wordt door de referentiesignalen, zullen beide 

uitgangen van de comparatoren 192 en 19^ hoog zijn en de EN-poort 196 

30 '/.'tl bekrachtigd worden. De uitgang van de poort 196 zal derhalve hoog 

zijn, waardoor een hoog signaal toegevoerd wordt aan de ingang van 

EN-poort 198. Vrijwel tegelijkertijd bekrachtigt het uitgangssignaal 

van poort 172 poort 202. Het uitgangssignaal van deze laatste is in 

wezen een puls waarvan de tijdsduur ongeveer gelijk is aan de tijds-

35 duur van de puls die afgegeven wordt door de een-stapsketen 168. De 
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puls die verschaft wordt door de uitgang van poort 202 wordt toegevoerd 
aan de ingang van schuif gister 200, waar deze geregistreerd wordt. 
De puls wordt ook toegevovd aan de poort 198 waardoor deze laatste 
•bekrachtigd wordt, Warmee1 de uitgang van poort 196 hoog is, waardoor 

5 aangegeven wordt dat het iltgangssignaal van versterker 150 binnen de 
toegestane drift ligt die •astgesteld wordt door de referentie ingangs-
signalen voor de eomparatc.en, zullen beide ingangssignalen naar poort 
198 hoog zijn en de uitgan-spuls zal toegevoerd worden aan de schoon-
maakingang van het register 200, zodat dit laatste schoongemaakt wordt, 

10 waardoor de puls die van de r.tgang van poort 202 toegevoerd werd aan 
de ingang van het register opeheven wordt. 

Als echter h.t toegevoerde signaal van de uitgang van 
versterker 150 naar de ingang van de comparatoren 192 en 19*+ buiten 
de referentiegrenzen ligt zal een van de uitgangssignalen van de com-

15 paratoren laag zijn zodat de ^I-poort 196 niet bekrachtigd zal zijn. 
Wanneer dit plaats vindt blijf; de uitgang van EN-poort 196 laag, 
zodat de uitgang van EN-poort 198 laag zal blijven. Er wordt dan dus 
geen schoonmaakpuls afgegeven aan het schuifregister 200. De puls-
uitvoer van EN-poort 202 wore':; daardoor in het schuifregister 200 ge-

20 schoven. Het zal duidelijk zijn dat indien bijvoorbeeld register 200 
een drie-bits register is, en er drie opeenvolgende signalen aan de 
uitgang van de versterker 1*0 afgegeven worden die boven of beneden 
de toelaatbare grenzen zijn, die ingesteld worden door de referentie 
ingangssignalen voor de comparatoren 192 en 19^, het schuifregister 

25 zal overstromen, waardoor een monitor signaal voor de operateur af-
gegeven wordt dat aangeeft dat de systeemversterkingsdrift niet op 
juiste wijze gecompenseerd wordt. 

Uiteindelijk zal net als bij de meting van produkt- . 
monsters de uitgang van OF-poort 170 omhoog gaan gedurende de tijdsduur 

30 van de pulsuitvoeren van trekkerketen 1^6 en een-stapsketen 168, waar-
door de schakelketen 176 zal openen en waardoor het mogelijk wordt dat 
het signaal toegevoerd wordt aan de ingang van comparator 180 en de 
ingangen van de comparatoren 192 en 19^. Aan het einde van de tijds-
duur van de pulsen gaat de uitgang van OF-poort 170 omlaag en schakel-

35 keten 176 sluit, waardoor de uitgang van integrator 148 kort gesloten 
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wordt naar aarde. Aan het eiide van de pulsuitvoer van de een-staps 

keten 168 wordt de RS flip-fljp 171* teruggezet, zodat de uitgang van 

deze laatste omlaag gaat waaï'loir de EN-poort 172 huiten werking wordt 

gesteld en schakelketen 178 gechend wordt. Dit vindt plaats nadat het 

5 uitgangssignaal van de comparator 180 toegevoerd is aan integrator 

184. 

In figuur 7 wo::dt een regelsysteem 100B beschreven 

dat bruikbaar is bij ee.:i detector van het systeem met een lage activi-

teitsbron uit figuur 3. ;De detector 20A geeft een uitgangssignaal in 

10 de vorm van een reeks digitale pulsen waarbij de amplitude van elke 

puls afhankelijk is van :e specifieke isotoop die gebruikt wordt voor 

de bron ikA en de pulsherhalingssnelheid evenredig is met de massa van 

het afzonderlijke monster of object dat onderzocht wordt. In het alge-

meen is het systeem 100B ontworpen om de pulsherhalingssnelheid te 

15 bepalen, en derhalve een indicatie te geven van de massa van het af-

zonderlijke monster of object dat onderzocht wordt, en het maakt ge-

bruik van een pulsamplitude discriminatie techniek die relatief onge-

voelig is voor de effecten van component-drift met de tijd, temperatuur 

en spanning. Verder kan er voorzien worden in extra stabilisatie door 

20 de middelen 106B voor het wijzigen van systeemversterking. 

Meer in het bijzonder wordt de stralingsbron IbA 

getoond, terwijl deze voortdurend de lage energiebundel 28A afgeeft, 

zodat wanneer een monster 8 of het object 110 blootgesteld wordt aan 

de bundel, er verstrooide straling afgegeven wordt aan de stralings-

25 detector 20A. Het uitgangssignaal van de detector 20A wordt toegevoerd 

aan de ingang van zowel een onder- als boven-discriminator respectie-

velijk 220 en 222, die elk op hun beurt verbonden zijn met de venster-

poort 22b. De discriminatoren stellen in het algemeen het gebied van 

amplitudes van de pulsen van het uitgangssignaal van de detector 20A 

30 in, die door de vensterpoort 22k naar de tijdpoort 226 door zullen 

gaan. Meer in het bijzonder is de onder-discriminator 220 zo ingesteld 

dat deze alleen die pulsen naar de vensterpoort 22b door zal laten 

, waarvan de amplitude een van te voren bepaald niveau te boven gaat, 

deze helpt derhalve bij het verkleinen van de systeemruis door die 

35 pulsen te verwerpen waarvan de amplitudes onder een minimum niveau lig-

7 8 0 4 6 5 5 



2k 

gen. Be boven-discrimina+ór 222 is zo ingesteld dat deze alleen die 

pulsen naar de vensterpooït 22k door zal laten waarvan de amplitudes 

beneden een van te voren lepaald maximum niveau zijn en deze verwerpt 

dus pulsen die een hogere stralingsenergie vertegenwoordigen (dan die 

5 welke verstrooid wordt doe»- een monster 8 of object 110) die ontvangen 

zouden kunnen worden door A^tector 20A, zoals energie die ongewenst 

rechtstreeks van de bron 11?k zou zijn ontvangen. Wanneer een amplitude 

van een puls binnen de van te voren bepaalde grenzen ligt, die gesteld 

worden door deze dis criminal :>ren 220 en 222, wordt de vensterpoort 

10 22b bekrachtigd om zo de puls over te dragen naar de tijdpoort 226. 

Deze laatste is ontworpen om gedurende een van te voren bepaalde tijds-

periode, gedurende welke de uitgang van de vensterpoort 22^ verbonden 

is met de ingang van de digitale pulsteller 230, gesloten te blijven. 

De tijdsperiode gedurende velks de tijdspoort 226 gesloten is, is af-

15 hankelijk van de tijdsduur van het bekrachtigings-tijdssignaal dat 

door de tijdspoort ontvangen vordt van de uitgang van tempeerinrich-

ting 228. Tempeerinrxchting 228 wordt in werking gesteld door een sig-

naal dat ontvangen wordt van de uitgang van een lichtdetector , 

terwijl deze laatste geactiveerd wordt wanneer de lichtbundel 96» die 

20 opgewekt wordt door de lichtbron 92 onderbroken wordt. 

Gedurende de periode waarin de tijdspoort 226 geslo-

ten is, worden de pulsen die daardoorheen overgedragen worden, ge-

teld in teller 230. Het uitgangssignaal van teller 230 is een signaal 

dat de telling in de teller weergeeft en het wordt overgebracht naar 

25 de vergrendelketen 232 wanneer de teller aan de overdrachtsingang ervan 

een puls ontvangt en de uitgang wordt schoongemaakt wanneer de teller 

een puls aan de schoonmaakingang ervan ontvangt. Om een overdrachts-

signaal af te geven, trekt het einde van elk signaal (de negatief gaan-

de overgang), dat afgegeven wordt door de tempeerinrichting 222, een-

30 stapsketen 23b die op zijn beurt aan het einde van de maasameting een 

overdrachtspuls afgeeft aan de teller 230 (nadat de tijdspoort geopend 

is). Het einde van de puls die afgegeven wordt door de een-stapsketen 

23^ trekt een-staps keten 236 die op zijn beurt het schoonmaaksignaal 

afgeeft aan de teller 230, nadat de overdracht naar de vergrendelin-

35 richting 232 uitgevoerd is. 
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Wanneer e«n nonster 8 onderzocht vordt, vordt het 1 * 
uitgangssignaal van vergrenóflinriehting 232 via de schakelaar 238 

toegevoerd aan ofwel de eers ;e en tweede comparator 154 en 160 waar 
i 

het signaal gemeten wordt omite bepalen of het onder, tussen of boven 

5 de grenzen is die ingesteld jijn door de boven- en onder-referentie-

bronnen 156 en 162 en indien/zij buiten de gestelde grenzen zijn 

wordt vervolgens zoals eerdej beschreven, de juiste solenoïde bekrach-

tigd. De schakelaar 238 is gllijk aan de schakelaar 152 uit figuur 6, 
! 

zodat deze uitsluitend open :s wanneer het referentieobject 110 onder-

10 zocht wordt en het systeem gestabiliseerd wordt. De meting van de massa 

van onject 110 zal dus geen :jnvloed hebben op het sorteersysteem dat 

de eerste en tweede comparator 154'en 160 omvat. 

De uitgang vm vergrendelketen 232 is aangesloten op 

de middelen 106B voor het stabiliseren van systeemversterking. Meer in 

15 het bijzonder is de uitgang ran vergrendelketen 232 verbonden met af-

trekker 240. Deze laatste is in wezen een comparator voor het vergelij-

ken van de digitale telling die afgegeven wordt door de uitgang van 

vergrendelketen 232 en de stabilisatie referentietelling die door de 

operateur in de referentiebron 241 ingesteld wordt. De aftrekker is 

20 alleen werkzaam vanneer deze bekrachtigd is door een uitgangssignaal 

van de referentieobject-lichtdetector 114, welk signaal afgegeven 

wordt wanneer de bundel 116 onderbroken wordt. Indien bekrachtigd en 

indien er een verschil bestaat tussen de uitgang van vergrendelketen 

232 en bron 242, wordt er een verschilsignaal toegevoerd aan de digi-

25 tale integrator 2M. Deze laatste integreert de foutsignalen in de tijd 

om een correctie signaal voor de tempeerinrichting 228 te verschaffen 

om het tempeersignaal dat afgegeven wordt door de tempeerinrichting 

zo bij te regelene, dat de tijdsduur gedurende velke de tijdspoort 

226 bekrachtigd is dienovereenkomstig hetzij verlengd of verkort wordt. 

30 Het correctiesignaal verkleint dus, iedere keer dat de massa van het 

referentieonjeet 110 gemeten wordt, de fout tussen de digitale uitgang 

van de vergrendelinrichting 232 en de stabilisatie referentietelling. 

Bij de werking wordt elk produktmonster 8 overgebracht 

naar het onderzoekpunt 10 vaar het de lichtbundel 96 onderbreekt, 

35 waardoor de lichtdetector 94 een uitgangssignaal afgeeft. Er wordt weer 
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opgemerkt dat geen enk? monster de lichtbundel 116 onderbreekt om-
dat deze laatste in ee, aider vlak ligt dan het monster zodat er geen 
signaal afgegeven word; oor de referentie-object lichtdetector 11^. 
Tegelijkertijd wordt m l monster blootgesteld aan de stralingsbundel 

5 28A zodat het monster v3 3trooide straling afgeeft aan de stralings-
detector 20A. Het uitganj isignaal van de detector 20A is een reeks 
pulsen waarvan elke toejfoerd wordt aan de boven en onder discrimina-
toren 220 en 222. Die pi'...en waarvan de amplitudes binnen de van te vo-
ren bepaalde grenzen li{; ?n, die gesteld zijn door de discriminatoren, 

10 zullen doorgelaten worde naar de tijdspoort 226, Omdat de uitgang van 
lichtdetector 91* tempeerarichting 228 bekrachtigt, is de tijdspoort 
226 gedurende de van te v:en bepaalde tijdsperiode, die ingesteld wordt 
door het tempeersignaal du afgegeven wordt door de tempeerinrichting 
228, open. Gedurende deze jdaperiode worden de pulsen die afgegeven 

15 worden door vensterpoort 221geteld in teller 230. Aan het einde van 
een telperiode wanneer het tmpeersignaal van tempeerinrichting 228 
eindigt en de tijdspoort 22> gesloten raakt, wordt een-stapsketen 23*+ 
bekrachtigd waardoor deze e«r overdrachtspuls afgeeft aan teller 230 
om de telling over te breng, i naar een vergrendelinrichting 232. Een 

20 volgende puls, die afgegevei. wordt door een-stapsketen 236, maakt tel-
ler 230 schoon. Omdat de reürentie-object lichtdetector 11^ niet be-
krachtigd is zal schakelaar 238 gesloten blijven terwijl de aftrekker 
2k0 van de stabilisatieketf: 106B buiten werking zal blijven. Het uit-
gangssignaal van vergrendel :et en 232 dat de telling van teller 230 

25 weergeeft, wordt toegevoerd aan eerste en tweede comparator 1 e n 
160 waarna het sorteren vai de monsters, overeenkomstig hun gemeten 
massa, zoals eerder beschrf7en is, uitgevoerd wordt. 

Wanneer erhter het referentieobject 110 naar het on-
derzoekspunt 10 getransporteerd wordt, worden beide bundels 96 en 116 

30 onderbroken zodat beide detectoren 19^ en 11^ uitgangssignalen afge-
ven. Op dezelfde wijze als eerder beschreven is, wordt het uitgangs-
signaal van detector 9^ tovgevoerd aan de tempeerinrichting 228 die 
op zijn beurt een tempeersignaal afgeeft aan de tijdspoort 226, zodat 
deze laatste gedurende een van te voren bepaalde tijdsperiode gesloten 

35 wordt. Gedurende deze tijd vordt de reeks pulsen die afgegeven wordt 
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door stralingsdetector 20A die binnen de door de boven- en onder-

discriminator gestelde grei '.en liggen toegevoerd aan de vensterpoort 

22ii. Aan het einde van de meettijd wanneer het tempeersignaal, dat 

afgegeven wordt door tempeei-Inrichting 228, eindigt, opent tijdpoort 

5 226 en een-stapsketen 23^ wo\dt geactiveerd can een overdrachtspuls af 

te geven aan teller 230. De tilling wordt dan overgebracht naar ver-

grendelketen 232 en een-stapsleten 236 wordt bekrachtigd om vervolgens 

de teller 230 schoon te maket. 

Omdat de refisrentieobject lichtdetector 114 bekrach-

10 tigd is, is de schakelaar 236' open en het uitgangssignaal van vergren-

delketen 232 zal niet toegevc ard worden aan de eerste en tweede compa-

ratoren 15^ en 160. Het uitgangssignaal van detector 11̂  zal echter 

de aftrekker 2*+0,bekrachtigen, zodat het uitgangssignaal van vergren-

delketen 232 vergeleken kan worden met de stabilisatie referentie-tel-

15 ling van bron 2k2. Iedere fo.t tussen de twee signalen die signaal-

drift aangeeft wordt door de ligitale integrator 2kk geïntegreerd en 

vervolgens toegevoerd aan de tempeerinrichting 228. De tijdsduur gedu-

rende welke het tempeersignaal, dat afgegeven wordt door tempeerin-

richting 228, afgegeven vordt zal dienovereenkomstig bijgeregeld wor-

20 den. 

Zoals uit de voorgaande beschrijving voor een vakman 

duidelijk is, is de onderhavige uitvinding geschikt om snel en nauw-

keurig de massa van verschillende produkten te meten terwijl periodiek 

het uitgangssignaal van het systeem gestandaardiseerd wordt. Verder 

25 zullen door het integreren van de foutsignalen die door signaaldrift 

ontstaan alle statistische fluctuaties in het signaal vrijwel opgehe-

ven worden. Bovendien corrigeert de techniek het slechter worden van 

de stralingsbron in het bijzonder gamma stralingsbronnen, over lange 

tijdsperioden. 

30 Andere voordelen en mogelijke wijzigingen van de uit-

vinding kunnen uitgevoerd worden zonder de strekking van de uitvinding 

te verlaten. De uitvinding is bijvoorbeeld beschreven als een techniek 

waarbij het referentieobject 110 in de plaats van een produktmonster 

8 op caroussel 72 geplaatst is. Anderzijds kan iedere sleuf 7^ voor-

35 zien worden van een produktmonster 8 en het referentieobject 110 kan 

tussen twee aangrenzende monsters geplaatst worden, zolang er voldoende 
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meettijd aanwezig is tussen <e meting van de monsters en het referen-
tieohject. Een ander alternatief is het plaatsen van het referentie-
ohjeet 110 tegenover de straiingsbron 20 aan de zijde van het monster 
8, wanneer het monster op het onderzoekspunt 10 is. Wanneer een pro-

5 duktmonster blootgesteld wore ; aan de bundel 28 zal vrijwel alle ver-
strooide straling, die door d; detector wordt ontvangen, van het mon-
ster zijn. Als er echter geen'produktmonster op onderzoekspunt 10 
aanwezig is, en er een stabilf.satiesignaal gewenst is, doordringt de 

. bundel 28 het referentieobjecifc en vrijwel alle verstrooide straling 
10 die door de detector ontvangen wordt zal van het referentie-object 

zijn. Uiteindelijk is het systeem uit figuur 6 in een voorkeursuit-
voeringsvorm beschreven waarbij de systeemversterking gestabiliseerd 
wordt door het bijregelen var: de voedingsspanning naar detector 20, 
aangezien deze techniek een vrij grote variatie van het dynamische 

15 gebied mogelijk maakt. Op gelijke wijze wordt in het systeem volgens 
figuur 7 het bijregelen van de systeemversterking verkregen door het 
regelen van de tijdsduur gedurende welke de tijdspoort gesloten is. 
Men zal begrijpen dat het correctie-signaal dat afgegeven wordt om het 
uitgangssignaal van het systeem te stabiliseren ook op andere wijzen 

20 verkregen kan worden, zoals door het uitgangssignaal van omzetter 188 
uit figuur 6, te gebruiken om de versterkingsfactor 150 bij te regelen, 
of door de tempeeruitgang van tempeerinrichting 228 uit figuur 7 te 
gebruiken om een opening van een sluiter te regelen om zo de hoeveel-
heid tijd te regelen gedurende welke het produktmonster of het referen-

25 tieobject blootgesteld wordt aan bundel 28A. 

Omdat bepaalde andere veranderingen in het hierboven 
beschreven apparaat en in de methode uitgevoerd kunnen worden zonder 
de strekking van de hierin opgenomen uitvinding te verlaten, is het de 
bedoeling dat alle zaken die opgenomen zijn in de voorgaande beschrij-

30 ving of die getoond worden in de bijgaande tekeningen begrepen zullen 
worden als zijnde illustratief en niet begrenzend. 
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C O N C L U S I E S 

SSSSSKSSSSSSSSSSS SSBSSS 

1. Apparaat voor het onderzoeken van produktmonsters can 

te bepalen of elk van de i unsters een gemeten hoeveelheid van een 

fysische eigenschap binner van te voren bepaalde grenzen heeft, ge-

kenmerkt door middelen voor het transporteren van de monsters langs 

5 een van te voren bepaalde veg doör een onderzoekstation; bestralings-

middelen die aangrenzend aan hAt onderzoekstation geplaatst zijn om 

een bundel doordringende straling dwars op die weg te richten zodat 

elk van de monsters aan de buncjjl blootgesteld wordt; 

detectormiddelen die aangepast 'sijn om straling te ontvangen die door 

10 elk door de bundel bestraald meister verstrooid worden; 

middelen die reageren op de detï'Ctormiddelen voor het opwekken van 

een electrisch signaal dat de hoeveelheid door de detector ontvangen 
i 

straling weergeeft; 

middelen die overeenkomen met een van te voren bepaalde signaalverster-

15 ker; 

middelen voor het bepalen van de hoeveelheid van de fysische eigen-

schap van elk door de bundel bestraald monster als functie van het 

electrische signaal; 

middelen voor het periodiek blootstellen van tenminste een gedeelte 

20 van een referentieobject met een van te voren bepaalde hoeveelheid van 

de fysische eigenschap aan de bundel doordringende straling, zodat de 

detector'straling ontvangt van het referentieobject, en door de midde-

len, die op de detectormiddelen reageren voor het opwekken van een sta-

bilisatie signaal, dat de hoeveelheid door de detector ontvangen stra-

25 ling vertegenwoordigt; 

middelen voor het verschaffen van een van te voren bepaald referentie-

signaal; 

vergelijkingsmiddelen voor het vergelijken van het stabilisatie-sig-

naal met het referentiesignaal; 

30 middelen die kunnen reageren op de vergelijkingsmiddelen voor het op-

wekken van een verschilsignaal dat het verschil tussen de stabilisatie-

en referentie-signalen vertegenwoordigt; 
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middelen voxr het bijregelen van de signaalverster-

king in reactie op het vers<nilsignaal. 

2. Apparaat < rereenkomstig conclusie 1, met het kenmerk, 

dat de middelen voor het transporteren van de produkten middelen om» 

5 vatten voor het transporters door het onderzoekstation van het refe-

rentieobject. 

3. Apparaat overeenkomstig conclusie 2, met het kenmerk, 

dat het referentieobject periodiek tussen twee van de monsters in 

door het onderzoekstation ge-) .-ansporteerd wordt. 

10 H. Apparaat overeenkomstig conclusie 1, verder gekenmerkt 

door middelen voor het integreren van het verschilsignaal om zo een 

geïntegreerd signaal te verschaffen, waarbij de middelen voor het bij-

regelen van de systeemversterking op het geïntegreerde signaal rea-

geren. 

15 5« Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

de detectormiddelen zo gepla.vtst zijn dat zij verstrooide straling 

van elk van de monsters of hst referentieobject, die door de bundel 

bestraald worden, ontvangen «n dat de electrische en stabilisatie-sig-

nalen de massa van het gedeelte van respectievelijk het monster en het 

20 referentieobject waarvan door de detectormiddelen verstrooide straling 

ontvangen wordt, vertegenwoordigen. 

6. Apparaat overeenkomstig conclusie 1, verder gekenmerkt 

door middelen voor het bepalen van de hoeveelheid van de fysische eigen-

schap van elk van de monsters. 

25 7. Apparaat overeenkomstig conclusie 6, met het kenmerk, 

dat de middelen voor het bepalen van de hoeveelheid van de fysische 

eigenschap van elk van de monsters middelen omvatten om te bepalen of 

de hoeveelheid binnen een van te voren bepaald gebied ligt. 

8. Apparaat overeenkomstig conclusie 7, verder gekenmerkt 

30 door sorteermiddelen voor het sorteren van de monsters waarvan de ge-

meten hoeveelheid van de fysische eigenschap binnen een van te voren 

bepaald gebied ligt en van de monsters waarvan de gemeten hoeveelheid 

van de fysische eigenschap buiten het van te voren bepaalde gebied 

ligt. 

35 9. Apparaat overeenkomstig conclusie 7, met het kenmerk, 
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dat de middelen voor het bepéi.en van de hoeveelheid fysische eigen-
schap alleen werkzaam zijn warneer een monster in het onderzoekstation 
geplaatst is en dat de vergel.'jkingsmiddelen alleen werkzaam zijn wan-
neer het referentieobject in ;et onderzoekstation geplaatst is. 

3 10, Apparaat volgens conclusie 9, verder gekenmerkt door 
detectormiddelen voor het, uitsluitend wanneer hetzij het referentie-
object in het onderzoekstation is, of elk van de produktmonsters in het 
onderzoekstation is, opwekten van een tweede electrisch signaal en 
schakelmiddelen die op het treede electrische signaal reageren om we~ 

10 derzijds uitsluitend (1) het eerstgenoemde electrische signaal dat de 
hoeveelheid straling vertegenwoordigt die door de detectormiddelen ont-
vangen vordt naar middelen te leiden voor het bepalen van de hoeveel-
heid van de fysische eigenschap, wanneer elk produktmonster bestraald 
wordt door de doordringende 'aundel en (2) het stabilisatiesignaal naar 

15 de vergelijkingsmiddelen te leiden wanneer het referentieobject be-
straald wordt door de doordringende bundel. 
11. Apparaat overeenkomstig conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de electrische- en stabilisatie-signalen digitale signalen zijn. 
12. Apparaat overeenkomstig conclusie 11, met het kenmerk, 

20 dat het electrische signaal en het stabilisatiesignaal elk een reeks 
van pulsen zijn, waarbij de pulsherhalingssnelheid van elk van de 
reeksen afhankelijk is van de hoeveelheid straling die door de detec-
tor ontvangen wordt. 
13. Apparaat overeenkomstig conclusie 12, verder geken-

25 * merkt door een teller voor het tellen van de pulsen van de pulsreeksen 
en een tijdspoort voor het vanuit de detector gedurende de van te vo-
ren bepaalde tijdsperiode overdragen van elk van de pulsreeksen, 
waarbij de middelen voor het bijregelen van de signaalversterking mid-
delen omvatten voor het toevoeren van het verschilsignaal aan de tijd-

30 poort, om zo de van te voren bepaalde tijdsperiode bij te regelen zo-
dat elke keer wanneer het referentieobject blootgesteld wordt aan de 
bundel vrijwel hetzelfde aantal pulsen door de tijdspoort overgedra-
gen wordt. 
1b. Apparaat overeenkomstig conclusie 12, verder geken-

35 merkt door amplitude discriminatiemiddelen om uit de pulsreeksen die 
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pulsen uit te sluiten, waarvan ih amplitudes buiten een van te voren 
bepaalde grens liggen. 
15. Apparaat overeenkomstig conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de electrische- en stabilisibie-slgnalen analoog-signalen zijn. 

5 16. Apparaat overeenkomstig conclusie 1, verder gekenmerkt 
door monitormiddelen om aan te jjeven wanneer de systeemversterking 
niet op juiste wijze bijgerege*i wordt. 
1J. Apparaat overt inkomstig conclusie 1, verder gekenmerkt 
door middelen voor het ver scha: Ten van een voedingsspanning voor de 

10 detectormiddelen, waarbij de m ddelen voor het bijregelen van de sig-
naalversterking middelen omvatten voor het bijregelen van het voedinga-
spanningsniveau. 
18. Methode voor -et stabiliseren van hëtuitgangssignaal 
van een apparaat voor het onderzoeken van produktmonsters om te bepa-

15 len of elk van de monsters een vemeten hoeveelheid van een fysische 
eigenschap binnen van te voren hapaalde grenzen heeft, gekenmerkt 
door, het transporteren van de ir.snsters langs een van te voren bepaal-
de weg door een onderzoekstatior, heen; het dwars op die weg richten 
van een bundel doordringende straling zodat elk van de monsters bloot-

20 gesteld wordt aan de bundel; het detecteren van de straling die door 
elk door de bundel bestraald monster verstrooid wordt; het opwekken 
van een electrisch signaal dat de hoeveelheid verstrooide straling, 
die overeenkomstig een van te voren bepaalde signaalversterking gede-
tecteerd wordt, vertegenwoordigt, doordat periodiek tenminste een ge-

25 deelte van een referentieobject met een van te voren bepaalde hoeveel-
heid van de fysische eigenschap aan de bundel doordringende straling 
blootgesteld wordt; de straling van het referentieobject, dat bestraald 
wox-dt door de bundel, gedetecteerd wordt; een stabilisatiesignaal opge-
wekt wordt in reactie op de gedetecteerde straling van het referentie-

30 object; een van te voren bepaald referentiesignaal verschaft wordt; het 
stabilisatiesignaal met het referentiesignaal vergeleken wordt; een 
verschilsignaal opgewekt wordt dat het verschil tussen het stabilisa-
tie- en het referentiesignaal vertegenwoordigt; en doordat de signaal-
versterking in reactie op het verschilsignaal bijgeregeld wordt. 

35 19. Methode overeenkomstig conclusie 18, met het kenmerk, 
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dat het referentieobject periodiek tussen twee van de monsters in door 

het onderzoekstation getransporteerd wordt. 

20. Methode overeenkomstig conclusie 18, verder gekenmerkt 

door het integreren van het versehilsignaal om een geïntegreerd sig-

5 naai te verschaffen en door het gebruiken van het geïntegreerde sig-

naal om de signaalversterking bij te regelen. 

21. Methode overeenkomstig conclusie 18 met het kenmerk, 

dat de straling die van elk van de monsters en het referentieobject 

gedetecteerd wordt, wanneer deze bestraald vorden door de bundel, ver-

10 strooide straling is en dat de electrische en stabilisatiesignalen 

de massa van het gedeelte van respectievelijk het monster en het refe-

rentieobject, waarvan verstrooide straling gedetecteerd wordt, verte-

genwoordigen. 

22. Methode overeenkomstig conclusie 18, verder gekenmerkt 

15 door het bepalen van de hoeveelheid van de fysische eigenschap van elk 

van de monsters. 

23. Methode overeenkomstig conclusie 22, gekenmerkt door-

dat het bepalen van de hoeveelheid van de fysische eigenschap het 

vaststellen omvat of de hoeveelheid binnen een van te voren bepaald 

20 gebied is. 

2b. Methode overeenkomstig conclusie 23, verder gekenmerkt 

door het sorteren van de monsters waarvan de gemeten hoeveelheid van 

de fysische eigenschap binnen het van te voren bepaalde gebied ligt 

en van de monsters waarvan de gemeten hoeveelheid van de fysische eigen-

25 schap buiten het van te voren bepaalde gebied ligt. 

25. Methode overeenkomstig conclusie 8, met het kenmerk, 

dat de electrische- en stabilisatie-signalen elk een reeks van pulsen 

zijn, waarbij de pulsherhalingssnelheid van elk van de reeksen afhanke-

lijk is van de hoeveelheid gedetecteerde straling. 

30 26. Methode overeenkomstig conclusie 25, verder gekenmerkt 

door het gedurende een van te voren bepaalde tijdsperiode tellen van 

de pulsen van de reeksen en door het wijzigen van de van te voren be-

paalde tijdsperiode in reactie op het versehilsignaal. 

7 8 0 4 6 5 5 



o,a, 76.04055 

78 0 4 6 5 5 
Bedford Engineering Corporation 



o.a. 70.04655 

Bedford Engineering Corporation 



78 0 4 6 5 5 



o.a, 78,04655 

•f gn if f- » r* 
i q y ^ ü o i) Bedford Enp? r>«e?1 »)«• nn^nrs+^n 



73.04655 

CD 
O 
O 


