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A találmájny tárgya eljárás és többcsatornás be-
rendezés anyagösszetétel röntgoncmissziós meghatáro-
zására, amoly a karakterd sztilcus röntgensugárzás a-
lapján a kiválasztott elomok koncentrúciójának meg-
határozására szolgál a vizsgálandó mintákban. 

A röntgenemissziós analízis a roncsolásmentes 
anyagvizsgálat egyik korszerű módszere. Az iparban 
például ötvözetek összetételének meghatározására, a 
mezőgazdaságban többek között talajvizsgálatra alkal-
mazzák. A gyakorlati felhasználásban gyakran elegen-
dő néhány kiválasztott elem koncentrációjának megál-
lapítása. 

Ismeretes, hogy valamennyi elem atomjaiban az 
elektronok az elemre jellemző nagyságú energiával kö-
tődnek. A belső elektronhéjak ionizációját követően 
az elemre jellemző energiájú röntgensugár emittálódik. 
Az energia mérésével a minták anyagösszetétele ágy meg-
állapítható, 

Napjainkban többnyire magfizikai, módszereket vá~ 
lasztanak a vizsgálatokhoz. A gerjesztéshez például 
radioaktiv izotópok, a röntgensugarak méréséhez magfi-
zikai mérőműszerek használatosak. A mérőműszerből ka-
pott spektrumokat sokcsatornás analizátorok és számi'-
tógépek értékelik. Ezek az eljárások szinte tetszőle-
ges összetételű anyag elemzésére alkalmasak, de nagy 
hátrányuk, hogy a műszerek álral szolgáltatott infor-
mációhalmazból csak nagy előképzettségű szakember tud-
ja az értékes adatokat kiválasztani. Ehhez járul, hogy 
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a jollomzö adatok moghatározása általában hosszadal-
mas, a berendezés pedig rendkívül összetett ós cnnelc 
mogfelolőon drága. 

A gyakorlatban felmerülő anyagvizsgálatokban 
rendszorint csak néliány, előre kiválasztott elem kon-
con tî áci ójának mcghatáx'ozása a lényeges. Az itt fel-
merülő követelményeket a lehető leggyorsabban működő, 
szakmai felkészültséget nem igénylő, egyszerűen ke-
zelhető és minél egyszerűbb berendezésekkel célszorü 
kielégíteni, különösen ha a kapott információt ipari 
folyamatszabályozásra is fel kívánják használni. Szá-
mos cég /KEVEX, CANBERRA, ORTEC/ készit az általános 
igények kielégítésére röntgenemissziós alapelvon műkö-
dő anyagvizsgáló berendezéseket, de ezek a széles vizs-
gálati spektrumot; rendkívül drágán látják el, kezelé-
sük nehézkes és lassú. 

A találmány célja az emiitett hátrányok kiküszö-
bölésével anyagösszetétel röntgenemissziós elven tör-
ténő meghatározására olyan eljárás és berendezés ki-
dolgozása, amely a mérésekben szükségtelenné teszi 
magasan képzett szakszomélyzet alkalmazását, néhány 
kiválasztott elem koncentrációjának mérését egyszerű-
en ós gyorsan biztosítja, a mérési eredményeket to-
vábbi gépi felhasználásra /pl. folyamatirányításra/ 
alkalmas formában szolgáltatja. 

A találmány alapja az a felismerés, hogy az ipa-
ri gyakorlatban felmerülő igények gyakran csak néhány, 
előre kiválasztott elem koncentrációjának meghatározá-
sára korlátozódnak, és ezt az igényt alkalmasan válasz— 
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tott mérési. csatornákkal működő amplitudószoloktor ké-
pes kiolégitoni., ha a vezérlési és a mérési feltételekot 
mikroszóml tógéppel határozzuk inog. A mikro számi tógép 
ezen túlmenően alkalmas az eredmények nagy gyorsaságú 
ki számitására, a mérési program változtatásával pedig 
más és más olemelc koncentrációja határozható mog. A ka-
pott értékok pontossága nőin rosszabb, mint az eddig is-
mert módszerekben meghatározott értékeké, mig a jelet 
további felhasználásra alkalmas Tormában kapjuk. 

Célunkat olyan eljárás kidolgozásával érjük el, a-
melyben az anyagösszetétel röntgenemissziós elven tör-
ténő meghatározására a vizsgálandó anyagot radioaktív 
sugárzással besugározzuk, az anyagban levő elemekre jel-
lemző karakterisztikus röntgensugárzást észleljük, az 
észlelt jeleket analóg uton formáljuk és felerősitjük, 
majd a jeleket amplitúdó szerint szelektáljuk ás ineg-
hatái-ozott. amplitúdó tartományú csatornákhoz rendeljük 
hozzá, és a találmány szerint a meghatározott amplitu-
dótartományu csatornákat tárolt program alapján a várt 
összetételnek megfelelően állitjuk be, az egyes csator-
nákban külön-külön.adott mérési idő alatt megmérjük az 
oda esö jelbeütések száinát, majd a kapott számértékek-
ből a tárolt kritériumok alapján az összetételre jel-
lemző értéket meghatározzuk. 

Az eljárás foganatosítására olyan berendezést dol-
goztunk ki, amelynek mérőfeje /H/, mérőfejjel összekap-
csolt, jelformálót, erősítőt és mérési idő korrektort 
tartalmazó analóg jelfeldolgozója /AP/ és az analóg jel-
feldolgozó kimenetéhez csatlakozó jelbemenetü többcsa-
tornás amplitudószelektora van /A£j/, és a találmány sze-



- 5 -

rint a többcsatornás amplitudószeloktornalc csatornaki-
jelölő bemenetei /C/ vannak, a többcsatox-nás amplitudó-
szelelctox' mikroszámi tógéppel /^uC/ kétoldali vozérlő 
kapcsolatban áll, a milcroszámi tógép inikroprocosszorból 
/^uP/ és a mérési föladattal összefüggő processzor-te-
vékenyaéglioz tartozó csatornalei jelölési és kiértékelé-
si utasításokat tartalmazó programtárolóból /PR/ áll, 
aliol az amplitúdó szelektor csatornakijelölő bemonetci 
p. üiikx'oprocesszox- csatornaki jelölő kimeneteivel, cs.a-
tornakimenetei /M/ pedig a mikroprocesszor jelbemene— 
teivel vannak összekötve. 

A találmány szerinti eljárás és berendezés segít-
ségével néhány elein egyidejű elemzése gyorsan végezhe-
tő. Az elemek kiválasztását a feladatoknak megfelelően 
módosítani lehet, célszerűen cserélve a programtároló-
ban a megfelelő programokat hox-dozó PROM-tárolókat. A 
vizsgálandó elemek, azaz a nekik megfelelő csatornák 
száma a mérési feladat igénye szerint változhat. A be-
rendezés az elemzést és a kiértékelést automatikusan 
végzi, és ezért a mérési eredmények rövid időn belül 
rendelkezésre állnak. 

A találmány szerinti eljárás egy példakénti meg-
valósítási. formáját a mellékelt rajz alapján ismertet-
jük. A rajzon a.találmányt megvalósító berendezés pél-
dakénti kiviteli alakjának tömbvázlata látható. 

Az eljárást megvalósító berendezés H mérőfejet, AP 
analóg jelfeldolgozót, AS amplitudószelektort, ezen egy-
s é g e k h e z csatlakozó yuC mikroszámítógépet tartalmaz. A 
II mérőfej detektálja és elektromos impulzusokká alakít-
ja a vizsgálandó mintából érkező karakterisztikus rönt-



gensugarakat. A mérőfejhez csatlakozik az AP analóg jel-
feldolgozó, amely erősitj. ós megfelelően formálja az im-

szelektorra csatlakozik, amely a vizsgálni kivánt elemek-
re jellemző amplitúdó kiválasztását és digitalizálását 
végzi. Az amplitudószelektor szerepét a gyakorlatban dif-
ferenciál-di szkriininátor, vagy analóg-digitál konverter 
tölti be. 

Az amplitudószelektor a berendezés szerves részét 
alkotó yuC mikroszámitógépre csatlakozik. A mikroszámí-
tógép yuP mikroprocesszora és cserélhető tartalmú PR 
programtárolója segítségével kettős feladatot old meg. 
Egyrészt a C csatornakiválasztó bemeneten keresztül az 
AS amplitudószelektor szelektálási tartományait, tehát 
csatornáit jelöli ki a márendő elemeknek megfelelő szám-
ban és mérési feltételekkel, másrészt a csatornák M ki-
menetein kapott digitális" mérési adatokat áritmetikai 
müveletek révén feldolgozza. A müveletek eredményeként 
a vizsgált elemek koncentrációját kapjuk. A csatornák 
kiválasztása és az aritmetikai müveletek elvégzése a 
^uC mikroszámitógép PR programtárolójába bevitt, cél-
szerűen PROM-tárolókkal kialakított program alapján tör-
ténik. A programtároló tartalmának cseréjével a "berende-
zés különböző célfeladatok ellátására válik alkalmassá. 

A találmány szerinti röntgenemissziós anyagvizsgá-
ló eljárással a mérési feladatnak megfelelő csatorna-
számú célberendezés alakitható ki. A csatornák száma és 
a vizsgálandó eleinek kiválasztása egyszerű programcse-
rével módosítható. 

pulzusokat. Az AP analóg jelfeldolgozó amplitudó-

Az eljárás megvalósítása nem igényel sem sokcsator-
nás analizátort, sem pedig külön számi tógépet, ezért al-
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kalmazása a költségek jelentős csökkentésével jár, ki-
sebb üzemek számára is gazdaságos lehet. 

Az analóg jelfeldolgozó, az amplitudószelektor ós 
a mikroszámítógép egy egységbe építhető össze, s igy 
nemcsak laboratóriumi, hanem ipari, gyógyászati, mező-
gazdasági és geofizikai mérésekhez könnyen mozgatható 
anyagvizsgáló célműszer alakitható ki. Az eljárás alap-
ján megvalósuló berendezés egyszerű, mivel a számitási 
miiveleteK automatizáltak. A digitális formában kapott 
mérési eredmények folyamatszabályozásra is felhasznál-
hatók. 

Példaként egy kohászati probléma megoldására, ne-
vezetesen sárgaréz mintáit anyagösszetétel meghatározá-
sára alkalmas berendezés működését mutatjuk be. 

A sárgaréz mintát radioaktív sugárzással besugároz-
va az alkotóelemeknek: a reznekj a cinknek és az ólomnak 
megfelelőj különböző energiájú karakterisztikus röntgen-
sugárzás keletkezik. Ezeket a különböző energiájú suga-
rakat a H mérőfej elektromos jelekké alakitja át. Az e-
lektromos jeleket az AP analóg jelfeldolgozó formálja, 
erősiti az AS amplitúdó szelektor számára alkalmas for-
mára ugy, hogy a jelek amplitúdója arányos maradjon a- . 
karakterisztikus sugárzás energiájávals azaz a minta 
összetevőivel. Áz amplitúdó szelektor az elektromos je-
leket amplitúdó szerint /azaz a minta összetevői szerint/ 
szétválogatja, csatornákra bontja a yuC mikroszámítógép 
vezérlésével. Az egyes csatornákba jutó jelek száma a 
koncentrációval arányos. Tehát az egyes csatornákba eső 
jeleket összegyűjtve, leszámolva, a PR programtárolóban 
lévő program segivségével a ^uc mikroszámítógép kiszámol-
ja a réz, cink és ólom koncentráció értékeket, azaz meg-
határozza a sárgaréz összetételét. Mivei a mérési idő 
csupán 1—2 perc, ha az összetétel eltér az előírttól 
be lehet avatkozni a sárgaréz gyártási folyamatba. 



Szabadalmi igénypontok 

1. Eljárás onyagösszotétol röntgenem!ssziós elvon 
történő meghatározására, ainilcoris a vizsgálandó anyagot 
radioaktív sugárzással besugározzuk, az anyagban lövő 
oloinelcro jellemző karakterisztikus röntgensugárzást ész-
leljük, az észlelt jeleket analóg uton formáljuk és fel-
erősítjük, majd a jeleket amplitúdó szerint szelektáljuk 
ós meghatározott amplitúdó-tartományú csatornákhoz ren-
deljük hozzá, azzal jellemezve, hogy a meghatározott amp 
litudótartományú csatornákat tárolt program alapján ál-
lítjuk be, az egyes csatornákban külön-külön adott méré-
si idő alatt megmérjük az oda eső jelbeütések számát, 
majd a kapott számértékekből a tárolt kritériumok alap-
ján az összetételre jellemző értéket meghatározzuk. 

2. Berendezés a 1. igénypont szerinti eljárás foga 
natositásáras amelynek mérőfeje /H/, mérőfejjel összekap 
csolt analóg jelfeldolgozója /MP/ és az analóg jelfeldol-
gozó kimenetéhez csatlakozó jelbemenetü többcsatornás 
ainplitudószelektora /AS/ van, azzal jellemezve, hogy a 
többcsatornás amplitúdószelektornak /AS/ csatornakijelö-
lő bemenetei /C/ vannak, és a többcsatornás ainplitudósze 
lektor /AS/ mikroszámítógéppel /yuC/ kétoldali vezérlő 
kapcsolatban áll, a mikro számi tó gép /^/uC/ inikroprocesz-
szorból /^uP/ és a mérési feladattal összefüggő proccsz— 
szortevékenységhez tartozó csatornakijelölési, és kiérté-
kelési utasításokat tartalmazó programtárolóból /PR/ áll 
ahol az amplitudószelektor /AS/ csatornakijelölő bemene-
tei /c/ a mikroprocesszor /^/uP/ csatornakijelölő kimene-
teivel, csatornakimenetei, pedig /M/ a mikroprocesszor 

'i 
/ >uP/ jelbemeneteivel vannak összekötve. 



I I 
M ( « 

> • " » • 

t>c4>f< 

AS 

M 

C 
A-\r 

r " 
UC 

PP 

PR 

Fig. 1. \ \ O 
< Jr 


