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Vynález se týká zobrazovací kamery s 
innohodrátovou proporcionálni komorou, 
vhodné například pro zobrazování disloka-
ce radioizotopů v nukleární medicíně nebo 
v obdobných aplikacích. 

Základním známým přístrojem pro radio-
izotopové zobrazování značkovaných orgánů 
v nukleární medicíně je Angerova scintilač-
ní fotonová kamera, širšímu rozšíření to-
hoto typu kamery však brání její vysoká ce-
na. 

Dále byly popsány fotonové kamery na 
principu mnohodrátových proporcionálních 
komor, které jsou nepoměrně levnější a tu-
díž dostupné pro běžnou diagnostickou pra-
xi. Mnohodrátová proporcionální komora 
těchto kamer sestává z jedné plošné elektro-
dy ve tvaru sítě z jemných vodičů a dvou 
dalších elektrod ve tvaru mříže z rovnoběž-
ných vodičů. Tyto další elektrody jsou u-
místěny rovnoběžně s plošnou elektrodou a 
mají vůči této elektrodě opačnou polaritu. 
Tyto další elektrody jsou přitom navzájem 
orientovány tak, že směr vodičů v jedné z 
těchto elektrod je kolmý ke směru vodičů 
v druhé z těchto elektrod. Jednotlivé vodiče 
těchto dalších elektrod jsou spojeny kapa-
citní vazbou se zpožďovacími linkami přilo-
ženými k okrajům těchto dalších elektrod. 
Výstupy zpožďovacích linek jsou pak při-

2 
pojeny ke vstupům elektronického sníma-
cího zařízení. 

Nevýhodou tohoto typu kamer je třeba po-
užití předřazeného kolimátoru, který je do 

5 vlastní mnohodrátové proporcionální kame-
ry propouští pouze ty paprsky, jejichž směr 
se se zvolenou předností kolimace blíží kol-
mici na vstupní plochu komory. Tento ko-
limátor je výrobně náročný a jeho náklad-

„ nost vzrůstá se zvyšujícími se nároky na 
přesnost kolimace. Kromě toho vnáší do ces-
ty mezi konvertor a vlastní komoru značný 
útlum, což má za následek potřebu použití 
delší doby měření nebo naopak potřebu po-

„ užití vyšších intenzit záření, což je nevýho-
dou například z medicínského hlediska. 

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod 
známých kamer na principu mnohodráto-
vých proporcionálních komor, to jest po-

io třeby použití kolimátoru a s tím spojených 
výše popsaných dalších nevýhod. 

Podstata vynálezu spočívá v tom, že para-
lelně k prvé mnohodrátové mříži pro sou-
řadnici x je uložena druhá mnohodrátová 

" mříž pro souřadnici y a paralelně k prvé 
mnohodrátové mříži pro souřadnici y je u-
ložena druhá mnohodrátová mříž pro sou-
řadnici x. Výstupy zpožďovacích linek mno-
hodrátových mříží pro souřadnici x jsou při-

10 pojeny ke vstupům prvého koincidenčního 
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obvodu a výstup zpožďovacích linek mnoho-
drátových mříží pro souřadnici y jsou pri-
pojený ko vstupům druhého koincidenčního 
obvodu. 

Nový a vyšší účinek uspořádání zobrazo-
vací kamery potlle vynálezu spočívá v od-
stranění potřeby použití kolimátoru, a tedy 
zvýšení citlivosti kamery při současném sní-
žení výrobních nákladů. Nutnost použití ko-
limátoru odpadá v důsledku směrovosti ka-
mery, jejíž dosažení bude podrobně popsá-
no. 

Podstata vynálezu bude v dalším objasně-
na na příkladu jeho provedení, který jo po-
psán pomocí připojených výkresů, na nichž 
je znázorněno: 

na obr. 1 konstrukční uspořádání mnoho-
drátové proporcionální komory podle vy-
nálezu a 

na obr. 2 zapojení napájecích obvodů ko-
mory a zapojení elektronického snímacího 
zařízení. 

Na obr. 1 je znázorněno konstrukční u-
spořádání mnohodrátové proporcionální ko-
mory podle vynálezu. Ve znázorněném uspo-
řádání jsou navzájem rovnoběžně umístě-
ny tyto elektrody (ve směru 4 vstupu záře-
ní]: 

Prvá plošná elektroda 31 (napríklad ka-
toda], sestávající ze sítě jemných vodičů, 
druhá mnohodrútová mříž 22 pro souřad-
nici y (například anoda), druhá plošná e-
lektroda 32 (katoda), prvá mnohodrátová 
mříž 11 pro souřadnici x (anoda), třetí ploš-
ná elektroda 33 (katoda), prvá mnohodrá-
tová mříž 21 pro souřadnici y (anoda), čtvr-
tá plošná elektroda 34 (katoda), clruhá 
mnohodrátová mříž 12 pro souřadnici x 
(anoda) a konečně pátá plošná elektroda 
35 (katoda), která již může být provedena 
jako nepropustná, například jako vrstva ko-
vu či kovová fólie. Na konci jednotlivých 
vodičů mnahadrátových mříží 22, 11, 21 a 
12 jsou přiloženy zpožďovací linky 221, 
111, 211 a 121, které jsou tedy s jednotlivý-
mi vodiči spojeny kapacitní vazbou. 

No obr. 2 je znázorněno zapojení napáje-
cích obvodů komory a zapojení elektronic-
kého snímacího zařízení. Elektrody 31, 22, 
32, 11, 33, 21, 34, 12, 35 a zpožďovací linky 
221, 111, 211 a 121 z obr. 1 jsou zde za-
kresleny v bočním pohledu. Vysokonapěťo-
vú napájecí obvody komory zakreslené v le-
vé části obr. 2 sestávají z odporů 314, 324, 
334, 344 a 354, přes které jsou plošné elek-
trody 31, 32, 33, 34 a 35, jejichž vodiče jsou 
navzájem - propojeny, připojeny k jednomu 
pólu napájecího napětí. Napájecí obvody se-
stávají dále z odporů 224, 114, 214 a 124, 
přes které jsou k druhému pólu napájecího 
napětí připojeny mnohodrátové mříže 22, 
11, 21, 12. Je třeba zdůraznit, že každý z vo-
dičů kterékoli z mnohodrátových mříží 22, 
11, 21, 12 má svůj odpor 224, 114, 214, 124, 

takže například nočot odporů 224 je roven 
počtu vodičů mnohodrátové mříže 22, 

Elektronické snímací zařízení zakreslené 
převážně v pravé části obr. 2 sestává ze 

, zesilovačů 222, 112, 212, 122, k jejichž vstu-
pům jsou připojeny výstupy zpožďovacích 
linek 221, 111, 211, 121, a k jejichž výstu-
pům jsou připojeny tvarovací obvody 223, 
113, 213, 123. Výstupy tvarovacích obvodů 

l0 223, 213 jsou připojeny ke vstupům druhé-
ho koincldenčního obvodu 52, jehož výstup 
jo připojen ke „Stop" vstupu 621 časově 
napěťového konvertoru 62, jehož „Start" 
vstup 622 jo pres zesilovač 312 a vazební 

u kondenzátor 316 spojen s jednou plošnou 
elektrodou, například prvou plošnou elek-
trodou 31. Vstup zesilovače 312 je přes při-
způsobovací odpor 315 spojen rovněž s tím 
pólem napájecího napětí, se kterým jsou 

K přes příslušné odpory 314, 324, 334, 344, 
354 spojeny plošné elektrody 31, 32, 33, 34, 
35. Výstupy tvarovacích obvodů 113, 123 
jsou připojeny ke vstupům prvého koinci-
denčního obvodu 51, jehož výstup je pripo-

u jen ke „Stop" vstupu Gll prvého časově 
napěťového konvertoru 61, jehož „Start" 
vstup 612 je spojen se „Start" vstupem 622 
druhého časově napěťového konvertoru 62. 
Výstupy 623, 613 časově napěťových kon-

K vertorů 62, 61 tvoří výstupy elektronického 
snímacího zařízení a může k nim být připo-
jen například displej 7, znázorňující přímo 
plošné rozložení intenzity záření a vstupy 
zapisovačů nebo samočinného počítače. 

„ Činnost kamery podle vynálezu se od čin-
nosti známých kamer s mnohodrátovou pro-
porcionální komorou, jejíž elektrody jsou 
opatřeny zpožďovacími linkami odlišuje 
dvojnásobným stanovením jak souřadnice 

<o x, tak souřadnice y průchodu ionizující čás-
tice komorou. Souřadnice se stanoví analo-
gově z délky časového intervalu, který po-
třebuje impuls vzbuzený v místě daného 
vodiče mnohodrátových mříží 22, 11, 21, 12 

iS k tomu, aby se přenesl na výstup přísluš-
né zpožďovací línky 221, 111, 211, 121. Na 
výstupu koincidenčního obvodu 51 (pro 
souřadnici x) se výstupní impuls objeví jen 
tehdy, jestliže zpoždění impulsů ze zpož-

so ďovacích linek 111, 121 jsou shodná. Ob-
dobně na výstupu koincidenčního obvodu 
52 (pro souřadnici y) se výstupní impuls 
objeví jen tehdy, jesliže jsou shodná zpož-
dění impulsů ze zpožďovacích linek 211, 221. 

BS Tímto způsobem registruje komora pouze 
ty ionisující částice, jejichž clráhy jsou kol-
mé k plochám elektrod komory a plní tak i 
funkci jinak nutného mnohokanálového ko-
limátoru. 

M Kameru podle vynálezu lze použít pro 
zobrazování plošného rozložení intenzity 
ionizujícího záření. S předřazeným konver-
torem, například -/-konvertorem, může být 
použita jako zobrazovací fotonová kamera 

*» v nukleární medicíně defektoskopii a po-
dobně. 
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P R E D M E T V Y N A L E Z U 

Zobrazovací kamera s mnohodrátovou 
proporciální komorou, sestávající z dráto-
vých mříží pro snímání x a y souřadnice 
průletu částic, přičemž jednotlivé vodiče 
drátových mříží jsou kapacitně vázány se 
zpožďovacími linkami, k jejichž výstupům 
jsou připojeny vstupy elektronického sní-
macího zařízení, vyznačená tím, že para-
lelně k prvé mnohodrátové mříži (11) pro 
souřadnici x je uložena druhá mnohodráto-
vá mříž (22) pro souřadnici y a paralelně k 

prvé mnohodrátové mříži (21) pro souřad-
nicí y je uložena druhá mnohodrátové mříž 
(12) pro souřadnici x, přičemž výstupy 
zpožďovacích iinek (111, 121) mnohodráto-

» vých mříží (11, 12) pro souřadnici x jsou 
připojeny ke vstupům prvého koincideční-
ho obvodu (51) a výstupy zpožďovacích li-
nek (211, 221) mnohodrátových mříží (21, 
22) pro souřadnici y jsou připojeny ke vstu-
pům druhého koincidenčního obvodu (52). 

2 listy výkresů 

Severografiii, n. p., závod 7, Most 
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