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(57) KIVONAT 

A találmány tárgya olyan kapcsolási elrendezés 
radioaktív sugárzási dózisszint jelzésére, amelynek 
detektora, bemenetével ennek kimenetére csatlakozta-
tott erősítője, valamint bemenetével az erősítő kime-
netére csatlakoztatott kijelző egysége van. A talál-
mány értelmében az erősítő és a kijelző egység — cél-
szerűen hangfrekvenciás, kapuzható oszcillátorra 
kapcsolt hangszóró — közé egy adott küszöbértéknél 
nagyobb amplitúdójú impulzusokat kiválasztó diszk-
riminátor és a kiválasztott impulzusokat azonos amp-
litúdójú és szélességű impulzusokká alakító jelunifor-
máló van iktatva. A találmány szerinti kapcsolási el-
rendezés alkalmazásával a veszélyes dózisszint-küszöb 
elérését, illetve annak túllépését a helyszínen azonnal 
és megkülönböztetve jelző személyi ellenőrzőeszköz 
hozható létre. 
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A találmány tárgya kapcsolási elrendezés radio-
aktív sugárzási dózisszint jelzésére. 

Radioaktív sugárzási dózisszintnek azt a dózistelje-
sítményt (mértékegysége Gy/óra) nevezzük, amely a 
radioaktív sugárzási térben tartózkodó személy test- 5 
szöveteit éri. 

A megengedhető dózisteljesítményt szabvány hatá-
rozza meg. Magyarországon jelenleg a megengedett 
érték 2CjuGy/óra. 

A jelenleg általánosan alkalmazott személyi ellen- 10 
őrzőeszközök csak a dózisteljesítmény idő szerinti in-
tegráljának meghatározására alkalmasak. A sugárzási 
térben dolgozó személyek ruhájukra tűzött tartóban 
olyan filmet hordoznak, amelyen a sugárzási beütések 
előhívás után megszámlálható feketedési nyomokat 15 
hagynak. Ezt a filmet időszakosan ellenőrzik, és meg-
állapítják, hogy az eltelt időszakban összesen mekko-
ra sugárzási dózis érte a viselőjét. Ennek az ismert 
megoldásnak két fő hiányossága van. Az egyik az, 
hogy a dózis csak utólag ellenőrizhető, tehát veszélyes 20 
dózisok elszenvedése nem előzhető meg, csak a sugár-
zási térben végzett munkától megfelelő időre való el-
tiltással kompenzálható a szervezetet ért károsodás 
(feltéve, hogy nem olyan extrém besugárzás történt, 
amely már helyrehozhatatlan károsodást okozott). A 25 
másik hiányosság az előzővel összefüggően az, hogy a 
veszélyes sugárzási térben tartózkodó személy semmi-
féle vészjelzést nem kap, tehát nem tudja elkerülni a 
besugárzást, illetve kiküszöbölni annak okát. A talál-
mány célja az eddig alkalmazott személyi ellenőrző- 30 
eszközök fenti hiányosságainak kiküszöbölése. 

A találmány feladata olyan kapcsolási elrendezés 
létrehozása radioaktív sugárzási dózisszint jelzésére, 
amelynek alkalmazásával a veszélyes dózisszint-kü-
szöb elérését, illetve annak túllépését a helyszínen 35 
azonnal és megkülönböztetve jelző személyi ellenőr-
zőeszköz hozható létre. 

A feladat megoldása olyan kapcsolási elrendezés 
radioaktív sugárzási dózisszint jelzésére, amelynek 
detektora, bemenetével ennek kimenetére csatlakozta- 40 
tott erősítője, valamint bemenetével az erősítő kime-
netére csatlakoztatott kijelző egysége van, és amelynél 
a találmány értelmében az erősítő és a kijelző egység 
— célszerűen hangfrekvenciás, kapuzható oszcillátor-
ra kapcsolt hangszóró — közé egy adott küszöbérték- 45 
néi nagyobb amplitúdójú impulzusokat kiválasztó 
diszkriminátor és a kiválasztott impulzusokat azonos 
amplitúdójú és szélességű impulzusokká alakító jel-
uniformáló van iktatva. 

A találmány szerinti kapcsolási elrendezés egy elő- 50 
nyös kiviteli alakjánál a jeluniformáló monostabil 
multívibrátor. Egy másik előnyös kiviteli alaknál a ki-
jelző egység a jeluniformálóhoz csatlakoztatott, fény-
jelet adó áramkör, célszerűen bázisával a monostabil 
multivibrátor első tranzisztorának kollektorához kap- 55 
csolt tranzisztort és ezzel sorba kapcsolt világító dió-
dát és ellenállást tartalmazó emitterkövető áramkör. 

Végül egy további előnyös kiviteli alaknál a hang-
frekvenciás oszcillátor első tranzisztorának bázisa és a 
jeluniformáló első tranzisztorának kollektora közé 60 
diódából és ellenállásból álló soros tag van iktatva, 
amelynek középső pontja kondenzátoron át testelve 
van. 

A találmányt az alábbiakban a csatolt rajzokon 
vázolt kiviteli példák kapcsán ismertetjük. Az 65 

1. ábra az első példa szerinti kapcsolási elrendezés 
tömbvázlata, és a 

2. ábra a második példa szerinti kapcsolási elrende-
zés kapcsolási vázlata. 

Az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezés DE detek-
torból, bemenetével ennek kimenetére csatlakoztatott 
ER erősítőből, bemenetével az ER erősítő kimenetére 
kapcsolt Dl diszkriminátorból, bemenetével a Dl 
diszkriminátor kimenetére kötött JU jeluniformáló-
ból, továbbá bemenetével RC tagon és KA kapun át a 
JU jeluniformálóra csatlakoztatott hangfrekvenciás 
OS oszcillátorból, valamint az OS oszcillátor kimene-
tére kötött HA hangszóróból áll. 

Az 1. ábra szerinti kapcsolási elrendezés a követke-
zőképpen működik: 

A DE detektorba érkező y-fotonok a DE detektor 
kimenetén villamos impulzusokat váltanak ki, ame-
lyeknek száma a beérkező y-fotonok számától, ampli-
túdója pedig ezek energiájától függ. A kapott gyenge 
villamos impulzusokat az ER erősítő megfelelő szintre 
erősíti fel. A felerősített impulzusok közül a Dl diszk-
.imínátor kiválasztja a beállított küszöbértéknél 
nagyobb amplitúdójúakat, majd a kiválasztott impul-
zusokat a JU jeluniformáló azonos amplitúdójú és 
szélességű impulzusokká alakítja. Ezeknek az impul-
zusoknak az időtartamára (pl. 20 ms) a KA működés-
be hozza a hangfrekvenciás OS oszcillátort, amely a 
HA hangszóróban figyelmeztető hangjelet kelt. Minél 
sűrűbbek ezek a hangjelek, annál nagyobb az érzékelt 
sugárzási tér intenzitása, tehát az eszközt viselő sze-
mély nemcsak arról értesül, hogy veszélyes térben 
van, hanem a hangjelek ritkábbá vagy gyakoribbá vá-
lásából meg tudja ítélni azt is, hogy hol válik veszélye-
sebbé a tér, illetve hol kell keresni a veszélyes sugárzás 
okát (forrását). 

Arra is mód van, hogy egy bizonyos kritikus érték 
elérését külön jelezze a kapcsolási elrendezés, éspedig 
a szakaszos (szaggatott) hangjelzés folyamatossá téte-
lével. Erre a megoldásra a 2. ábra mutat példát. 

A 2. ábra szerinti kapcsolási elrendezésnél a felerő-
sített detektált impulzusok a D2 vagy D2 és D3 diódán 
át (amelyek durva diszkriminálást végeznek) a T2, T4 
tranzisztorokból, R4, R6, R7 ellenállásokból, C2 
kondenzátorból és D6 diódából álló monostabil mul-
tivibrátorra jutnak. Ez egy meghatározott bemeneti 
jelszintre meghatározott ideig (pl. 20 ms) billen. 

A billenőkörhöz ennek átbillent állapotában T3 
tranzisztorból, világító D4 diódából és R5 ellenállás-
ból álló emitterkövetős fényjelet adó áramkör csatla-
kozik. A D4 dióda mindaddig világít, amíg a billenő-
kör vissza nem billen. 

A T5, T6 tranzisztorokból, R8, R9, RIO ellenállá-
sokból, C4, C5 kondenzátorokból és HA hangszóró-
ból álló áramkör 1000—2000 Hz közötti frekvenciájú 
önrezgő hangfrekvenciás oszcillátort képez, amely a 
T5 tranzisztor bázisában kapuzható. Nyugalmi hely-
zetben a T5, T6 tranzisztorok le vannak zárva. Ami-
kor jel beérkeztekor a billenőkör átbillen, a T2 tran-
zisztor kollektorán negatív irányú impulzus jelenik 
meg, amely a D5 diódán át nyitja az önrezgő oszcillá-
tort. Folyamatos hang- és fényjelzésre akkor kerül 
sor, ha a 20 ms tartalmú átbillenési szakaszok olyan 
sűrűvé válnak, hogy összeérnek (igen sok jelet detek-
tál a detektor). 

A bemutatott kapcsolási vázlat (2. ábra) szerinti 
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megoldás az alábbi jelentős előnyökkel rendelkezik: 
A T2, T4 tranzisztorokra épülő monostabil multi-

vibrátor, valamint a T5, T6 tranzisztorokra épülő 
hangfrekvenciás oszcillátor a D5 diódából, R8 ellen-
állásból és C3 kondenzátorból álló hálózaton át oly 
módon van összekapcsolva, hogy a nagy beütésszám-
nál lefulladó monostabil multivibrátor olyan elfajult 
áramkörré alakul át, amelynél a T4 tranzisztor és a 
hozzá tartozó áramköri részek leválasztódnak (nem 
működnek), és csak a T2 tranzisztor, valamint a hoz-
zá tartozó R4 ellenállás biztosítja a D5 diódán, R8 el-
lenálláson és C3 kondenzátoron át a hangfrekvenciás 
oszcillátor kapuzását. így a rendszer igen nagy beütés-
számnál sem válik működésképtelenné, hanem folya-
matos hang- és fényjelet ad. Ugyanakkor a T4 tran-
zisztor emitterkörébe iktatott D6 dióda a C2 konden-
zátor kisülésének gyorsításával sietteti a monostabil 
multivibrátor visszabillenését, tehát bizonyos határig 
meggátolja a T4 tranzisztor lefulladását. 

A C3 kondenzátor értékének megválasztásával két-
féle üzemmódban működtethető a 2. ábra szerinti 
áramkör: 

— ha C3 értéke kicsi, a hangfrekvenciás oszcillátor 
impulzusüzemben működik, vagyis addig rezeg, amíg 
a monostabil multivibrátor átbillent állapotban van, 

— ha C3 értéke nagy, a D5 diódából, C3 kondenzá-
torból és R8 ellenállásból álló tag integrálható üzemű 
vezérlést valósít meg, és csak a hangfrekvenciás foko-
zat kapuzárási szintjének elérése után jelenkezik a 
hangjel, viszont mindaddig fennmarad, amíg a C3 
kondenzátor ezen szintig ki nem sül (ratemeter üzem-
mód, csak egy bizonyos szint felett szólal meg, de ak-
kor folyamatosan). 

Szabadalmi igénypontok 

1. Kapcsolási elrendezés radioaktív sugárzási 
dózisszint jelzésére, amelynek detektora, bemenetével 

5 ennek kimenetére csatlakoztatott erősítője, valamint 
bemenetével az erősítő kimenetére csatlakoztatott ki-
jelző egysége van, azzal jellemezve, hogy az erősítő 
(ER) és a kijelző egység — célszerűen hangfrekven-
ciás, kapuzható oszcillátorra (OS) kapcsolt hangszóró 

10 (HA) — közé egy adott küszöbértéknél nagyobb amp-
litúdójú impulzusokat kiválasztó diszkriminátor (Dl) 
és a kiválasztott impulzusokat azonos amplitúdójú és 
szélességű impulzusokká alakító jeluniformáló (JU) 
van iktatva. 

15 2. Az 1. igénypont szerinti kapcsolási elrendezés ki-
viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a jeluniformáló 
(JU) monostabil multivibrátor (T2, T4, R4, R6, R7, 
C2, D6). 

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kapcsolási elren-
20 dezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kijelző 

egység a jeluniformálóhoz (JU) csatlakoztatott, fény-
jelet adó áramkör, célszerűen bázisával a monostabil 
multivibrátor első tranzisztorának (T2) kollektorához 
kapcsolt tranzisztort (T3) és ezzel sorba kapcsolt vilá-

25 gító diódát (D4) és ellenállást (R5) tartalmazó emitter-
követő áramkör. 

4. Az I—3. igénypontok bármelyike szerinti kap-
csolási elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, 
hogy a hangfrekvenciás oszcillátor (OS) első tranzisz-

30 torának (T5) bázisa és a jeluniformáló (JU) első tran-
zisztorának (T2) kollektora közé diódából (D5) és el-
lenállásból (R8) álló soros tag van iktatva, amelynek 
középső pontja kondenzátoron (C3) át testelve van. 

2 db ábra 
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