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Zpráva obsahuj* rozvahu o měžnosti řešení nového
přístroje pro měření dávkového příkonu ae zlepšenými teči-
nicko-provozními parametry ve srování m typy přístrojů vy-
ráběnými v současná době v ČSSR - URG 302 A a KB 9?f>l«

s

Z diskuse koncepce řešení a studia potřebných elektro-
nických obovů vyplývá jako výhodnější proudové vyhodnocení
odezvy detektoru (ve srovnání 0 impulsním vyhodnocením).
Ha základě studia literatury a vlastních experimentálních ,
výsledků je hodnocen druh a rozměry scintilátoru, typ foto-
násobiče, vliv jednotlivých dílů na poměr signálu a šumu «
teplotní závislost a časová stabilita měřené veličiny* .
Z elektronických obvodů jsou hodnoceny zdroje VII, převod—,
nik proud-četnost, měřič četnosti impulsů, obvod předvol**
by signalizace dávky i dávkového příkonu, akustická cigaar*
lizace, bateriový zdroj, obvody atabilisaca, displej a ří-
dící i ovládací obvody.

7 zdvuru je uveden návrh na realizace "Honitoru
dávky a dávková ho příkonu HB 3201"#
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Rozvoj jaderit-S energetiky a otále se rozSiřtt-
jící obl&at aplikací radLonukilúb v různých oblos-
tech v5dy a techniky vyžaduje součaonS kontrolu
Sivotního prostředí a hlediska dávek obyvatelstva
a pracovního prostředí z hlediska dávek pracovníků
s radionuŕ:lidy» U přístroji určených fc raapováaí
určitých lokalit v terénu nebo budovách, ké kontro-

' le pracovních postupů nebo ke sledování změn úrovr
ne radiscé gsaa j e cákladní veličinou dávkový pří-
koat z áekoš časového prílbřhu Ise pnfc stanovit
příslušnou dávku. Po^nduje oe noření dávfcovc'ho pří-
konu od \'i\*;--vnľ* odpoví dojící přírotln ":nu podlili do
hodnot cca l/U-l/.s přenosaýra nííntrojea.

Dosud vyráběaá přístroj© mšří vět.šinou pou—.
ze dávkový příkoa v rossahu 3-4 řádu ,:. :'ako detek-
tor používají ionizačaí komoru, GM-počítí 5a nebo
Bciatilaeaí detektory*

»
Přístroje, používající jako detektor ionizač-

ní komor.z.,v;- - •"•"ijí velai malou ener~stickou sávis—.
lost od 100 ki7. Vc'ilodea k toau, še ioaizační ko—
Eora nená šádns vcitiní sesíjení, nusí při měření
ti:ľr!cych c'.rlcovýcä pří.*:oaů (na úrovai posadí) být
poxi«ity kolory velkých rncnčrů nebo komory a ifyaokýa
tlsikczi aiplne pracovního plynu* Nevýhodou prvého ra-
šení jsou velké rosraěry, nevýhodou druhého pozvolné
unikání pracovního plynu*

Přístroje používající jako detektor GK-pocítac"
j POU innlých rosaorů, provosna jednoduchá a relativně
dobrou energetickou.sdvislostí odezvy, nevýhodou ja
vaak nalá citlivoct*

Přístroje používající jako detektor anorganické*.
scintilsčaí detektory nají vysokou citlivost 1 při re-
lntivnS nalých roKaarech celžho prístroja, nevýhodou Ja
vellcá energetická závislosti.



7 posledních letech s« objevily ve světě přenosné .
měřiče, dávkového příkonu * dávky a« scintilačním detektor
rem, u nichž při malých rosjáSrech je dosaženo dobré ener?-
gctické sávisloati odezvy a větší dynamický rozsah dávko-
vých příkonů Ji I /*/.

7 ČSSR jsou v současné době vyráběny dva přístroje
MěřiS dávkového příkonu HB 9201 (s ionizační komorou)
a Měřič dávkového příkonu ET£Cí 302 A (s anorganickým scinr-
tllacním detektorem). Obdobná typy nejsou vyráběny v žád-
né aerni RVHP a proto bylo zahájeno řešení nového příntroje
slučujícího výhody obou výae uvedených typů přístroje.
Specifikace prací ve výzkumná etapa byla stanoveaa takto t

Havrh nového přenosného měřice dávkového příkonu
(inovace ITRG 302). Hový typ umožní i vyhodnocení dávky, ,
Práce budou zaměřeny na přípravu vývoje nového typu scin—
tilačního detektoru s podstatně lepší energetickou zá- .
visloatí a novýcl^ elektronických obvoců, které toouní vy—
hodnoceni aboorbovcnJ!

DISKUSE MOZHOSTI Í J E S S T Í PÍÍEJ0S1JÉH0 S S S Í I C E DJÍTK07ÉH0
pgíITOZ'ľU S ľ.ViLOU EľTEŕŽGETICKOg ZVISLOSTÍ

Měření dávkového příkonu, reap, dávky poaiocí
scintilačního detektoru je možné řešit třeni dalo
pop.;- fij'í.ii spúuoby.
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2*1 D á v k o v ý p ř í k o a o d v o z e n s p r o u-
d u f o t o n á a o b i S e ..

Při tomto způsobu měření ae dávkový příkon,
(resp. dávka) odvozuje z proudu (resp» náboje) mezi
anodou a poslední dyaodou fotonásobiče (dále FIT).
Fro zajištění dostatečné přesnosti měření je třeba,
aby poměr (označený C,) proudu a dávkového příkonu.
byl přibližně konstantní. Tento poměr závisí na ve-
likosti dávkového příkonu a energetického složení
záření. Co do velikosti dávkového příkonu je měřitel-
ný obor hodnot omezen ze zdola šuměni fotonásobiče .
(proudem za tmy) a ze zhora proudovým přetížením f o—.
tonáaobiče. Malá závislost poměru C^ aa energii záře-
ní (tzv. energetická závislost) se zajišťuje vhodnou
volbou scintilátoru. Jako základ je zde užíván orga-
nicky scintilátor. Korekce energetické závislosti pro.
nižSí energie Je prováděna přidáním ••ffiátčri&lsri s ato-
my s vyššia atomovým číslem. Nejznámější je kombinace
plastického scintilátoru se ZnS(Ag) na povrchu 'např#
/!/, /2/, Místo ZnS(Ag). je možno'použít též CsI(Tl)
a pod. Jinou možností korekce energetické závislosti
Je přimíchání další látky do plastického sciatilátoru,
přitom tato látka může, ale nemusí mít scintilační
vlastnosti, její atomy však musí mít atomová číslo .
větší ne?. 10, Konečně energetickou závislost je mož-
ná zajistit použitím roztoku dvou organických látek
ve vhodném poměru (ttapř. benzeh a chlorbeazeh /3/)«

Stanovení dávkového příkonu šeřením proudu FV.
má výhodu v možnosti měřit vt velkém rozsahu dávko-
vých příkonu, nevýhodou Jsou velké potřebné rozmary
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° sciatilátoru a tedy velká hmotnost detekční jed-
notky. Dalíj£ nevýhodou Je doat velký vliv šumu
fotonásobiče při měření aízlcých dávkových příkonů*

-̂  7 energetickém oboru 50 ť lOOOkoV lze dosáhnout

energetické závislosti asi +15/5.

2.2 D á v k o v ý p ř í k o n o d v o a e a
s č e t n o s t i _...£ m ? u 1 a ů

Lľerí se četnost in-pulsů jt integrálnírs spůso-
bes vyhodnocení, t,j. četnost irapulsů vyšších než
nastavaná diskriminační hladina odpovídající nepř»
25 ke?. Dávkový příkon 3> pak uřcíae t

Poměr C 2 * n/D by opět nemšl příliš sávieet aa .
velikosti dávkového příkonu a na energii dopadají-
cího záření, Llenní velikost dávkového příkonu je
zde určena Četnostnía přetíšenía detekční jodaoťky*
Energetická nasávislost se sajišíuje pomocí korekč-
ního filtru. Sde je možné* použít prakticky libo- .
volního scintilátoru pro sáření'gan:a, je tedy vhod—
né volit sciatilátor s velkou detekční účinností,
např. KaJC^l), CsI(Tl), ESO,,,.

Přt torito spůsobu mSrení dávkovsho příkonu .
je výhoda • cale řrcotnosti detekční jednotky, T Ba«»
lem vlivu sunu fotonásobiče a malé teplotní *ávis-
losti. Taká způsob vyhodnocení signálu je po elekt-
ronické stránce jednoduchý* Mezní velikost měřitel-
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aóho dávkového příkonu je metxší no S při meraní
proudu FN. Je možná dosáhnout zhruba stejné
energetické závislosti jak při měření proudu ve
M v energetickém intervalu 50 •• 1000 keV* Pro .
energie menší než 50 keV tímto způsobem nelze za-.
jistit energetickou/závislost* Při zajištění enarj-
getické nezávislosti pro energie nad 1000 keV za5-
ne neúměrně vzrňatat hmotnost korekčního filtru*

2,3 P á v k o v y p ř í k o a u r 5 n ý p o
e l e k t r o n i c k é m z p r a o o v á n í
i m p u l s ů ,

Fro objasnění tohoto způsobu měření dávkového
příkonu nejprve trochu podrobněji rozebereme mož- .
nost určení dávkového příkonu ze změřeného diferen-
ciálního spektra scintilačním detektorem. Uvažuje-,
me případ, kdy na detektor dopadá záření gaua obec-
ného energetického složení (pro zjednodušení jea.
v jednoza směru)* Toto záření je plne určeno ener-
getickou spektrální hustotou proudu fotonů J E (E)

 +'
Pak naměřené diferenciální spektru* f(E) + +' je s Jg
('•) svásáno vztahem

f(E) - J F(E,E') J-,(E')dE' /I/
t> , • a • .

kde P(EfB ) je tz*, funkce odezvy detektoru* Detekč-
ní vlastnosti určitého detektoru jsou «r5eay právě
tottto funkcí* Když na detektor dopadá monochroma- .
tické záření o energii B o a jednotkové hustotě prou- •
du fotonů (t.j. JE(EÍ - <f <E'« B O ) , kde <Tje Diraoova
í- funkce), pak je změřené diferenolálaí apektrua



rovno fuakci odezvy pro E»EO , t.j, f(E)«P(E#E0)*
Z Js( E) crčíme «•

D* - S K(E)JE(E)dE /2/
kde K(B) je dávkový příkoa a|>ovídající moaochroaa-.
tickéizu Zilřaaí gaaia o energii E a jednotkové husto-
tě teku (t.j, když JE(s/=<fCB'- E)). Funkce K(E) je
určena detektorcra, můSoae tedy se zmířeného cpektra
f(E) pomocí rovaice /I/ vypočítat ^(2) (řešení ia-.
tegrálaí rovnice) a pak a rovaice /2/ dávkový příkoa.
Irrní teato výpočet forsiálaě provedeae« -—_..

Definuj erne operátor P vztahea
•O -

P JE(E) - / P(3,S') JE(E') dE"

P je lineární operátor a existuje k aěmu iaversaf
operátor P , nůžese tedy určit s difereaciálního
spektra f(E) spektrální hustotu proudu fbtoau J

JS(E) - P*"
1 f(E) /#/

eoa je for;zálaí sápis řešeoi integrábí rovaice (1).
ární součin.dvo

X(B) • Y{E) dE

Tale definujene skalární součin.dvou reálných fUakcí

t

/4/ do /2/ a podle defiaice /5/;

Označíme A « P '
A A

Protoš© F je lineáraí operátor, Je také A liaeáraf .
operátor a proto existuje hermitovaky sdruaea/ opera
tor A a mtlSerae tedy psát ;;

Í m (K(E)t A f (E)) - <A
+ K(S), f (E)) /8/

Označíme ještä fuakci

2(E) - A+K(E) /$/



Můžeme tedy napsat konečný výrass pro určení D pomocí
změřeného diferenciálního spektra f(E)

D « í Z(E) ř(E) ČE /1O/

0
Funkce Z (E) je určena detekční jednotkou a jo možná
ji určit experimentálně přímo bez znalosti funkce
odezvy detektoru ? (E,E')«

Rovnice (10) je důležitý výsledek. To, že dáv-
kový příkon můžeme určit ze změřeného spektra takto
jednoduchým způsobem není snad hned zřejmó* protože
funkce odesvy scintilačního detektoru má dost slo-
žitý průběh (comptonův rozptyl a pod.). Rovnice (10)
vyjadřuje, že příspěvek jednotlivého impulsu k dáv—
kovárnu příkonu ve tkáni.j e určen jen velikostí im-
pulsu a nezáleží na tom, jestli impuls odpovídá úplná
absorpci fotonu ve scintilátoru nebo comptonovu rosp-
tylu fotonu o větší energii a to i když scintilátor
má daleko do tkánuekvivalentího složení.

+) Definice této veličiny J??(E) • ~
* dE

kde J(E) je četnost fotonů o energii větší než E,
která procházejí jednotkovou plochou (kolmo^na směr
pohybu fotonů)

++) je-li ttj^E) četnost impulsů větších než odpovídá

energii E f pak ' dn (E)

*(E) - - 1

dS



Předpokládejme tedy, že známe funkci Z(B)«
Pak konkrétní určení dávkového příkonu pomocí
rovnice (10) můžeme provést např. těmito způsoby t

a) zsěříne dif• spektrum mnohokanálovýa spektromet—
res,četnosti impulsů v jednotlivých kanálech
znásobíme příslušnými koeficienty, které jsou ur-
čeny funkcí Z(E) a tyto součiny sečteme*

b) každému impulsu přiřadíme hodnotu, která je určena
fuakcí Z(S) v závislosti na jeho a-aplitudo* Dávka
je pak určena eoučtem tďchto hodnot.

c) je mocné též analogové řešení - impulsy jaou .
zesilovány nelineárním zesilovačem, jehož cha-
rakteristika odpovídá funkci 2(E). Takto zesílená
impulsy jsou integrovány tak, že výstupní napžtí
je úměrná celkovému náboji obsaženému r impulsech.

Případy a) a b) se moc neliší, • případš a)
je třeba použít vnucené mrtvé doby po registraci .
impulsu, cos vede ke svýšení statistické chyby mě-
ření - pokud zpracování jednoho impulsu trvá méaš
než l;us, je toto zvýšení nepodstatné.

Pokud je Z(B) tisěrné E, je vyhodnocení s pou-
žitím principu moderních amplitudových analyzátorů .
a převodaíkenamplitudy impulsu na počet impulsu vel-
ni jednoduché, jedná se vlastně o měření proudu PH t

el» lze eliminovat šus P2í (vis 3*5*7)• Nevýhodou
oproti přímému měření proudu FS je omezený měřící
rozsah.

Shrneme vlastnosti tohoto způsobu mSřeaí dárko-
vého příkonu* Je mošaé použít jakéhokoliv soiatilá— .
toru* Při použití scintilátoru.• velkou detekčaí



ností bude mít detektor malou hmotnost, ještě men-,
äí než při použití korekčního filtru při stejné do-
sažené statistické chybě. Měřený rozsah bud* vštši neí
při použití korekčního filtru, ale menší než při p5ř»aí
proudu PN. Energetickou nezávislost je možné sajistit
ve velmi velkém rozsahu a to v jistém smyslu a libo-.
volnou přesností. Další výhoda je, že při tomto způ-
sobu lze měřit současně absorbovanou dávku ve tkáni,
ve vzduchu, v kostech a pod. a to i v oblastech nís-
kých energií, kde si tyto veličiny nejsou úměrné
(kašdá veličina má ovšem jinou funkci Z(E)). Nevýhodou
je sde samosřejnS složitější elektronické vyhodnocení
signálu*

2.4 Z a m ě ř e n í d a l š í o h v ý s k u m n ý c h
p r a c í

Každý % uvedených tří způsobů měření dárkového
příkonu má, jak už to bývá, svoje výhody a nevýhody.
Y odst, 2#3 byl nastíněn návrh měřiče dávkovalo pří-
konu s velmi malou hmotností, energeticky nezávislý
v energetickém intervalu např, 10 keV «• 100 MeVt

měřící současno absorbovanou dávku ve tkáni, v kostech
a j • Po doplišaí zobrazení aktualizované střední hod-
noty (viz kap. 4) bude měřit s malou statistickou
chybou, kdys se hodnota dávkového příkonu nemění
a a rychlou odezvou při změnS dávkového příkonu*
I když tento měřič dávkového příkonu nelze v současné
době realizovat v přenosné versi při použití tuzemských
součástek, byl tento způsob měření dost podrobně rozeb-
rán pro odhad možností výzkumu v dalším čaaovóa období*



1 současná etapě byly prác* naměřeny aa rýskům
varianty měření dávkového příkonu pomocí proudů II
(kap. 2,1). Důvody tohoto zamařéttí vyplývali s výše uvedených
výhod a nevýhod jednotlivých způsobů měření. Při volbě
této varianty byla vzata v úvahu i možnost měření vyšších
dávkových příkonů tímto způsobem. Přístroj t je řešen, jeko
soustava dvou částí - vyhodnocovacího zařízení a detekčního
zařízení. Kromě dávkovehp /příkonu bude přístroj - n
dávku a signalizovať^úrovne dávkového příkonu a dávky..
Přístroj umožní měření dávkového příkonu přírodního po-
zadí s dostatečnou přesností. Jeho název v dalším textu
je "Monitor dávky a dávkového příkonu".

Důležitými parametry monitoru dávky adívkového .
příkonu jsou statistická chyba, energetická závislost,
smerová závislost, poměr signálu a šumu, teplotní
a časová závislost odezvy. Tato část.zprávy se zabývá
rozborem a experimentálními výsledky, které souvisí
s těmito parametry a to pro případ měření proudu PJ
při použití plastického aciatilátoru a vrstvou ZoS(Ag).
líejp»ve uvedeme tabulku 5.1, kd» je porovnáván vyvinu-
tý Měřič dáykového příkonu URS 302 A ( a to ve dvou
variantách - s korekčním filtrem a bez korekčního
filtru) se třemi typy ocintilátoru s« ZnS(Ag), líRG 302 A.
odvozuje dávkový příkoa % četnosti impulsu při integrál-
ním způsobu vyhodnocení a j« zd« pouuit krystal IíeJ(Tl)t



kompenzace teplotní závislosti záě není potřebná,
zatím co hodnoty uvedená r tabulce pro teplotní
sávislost detektoru s plastickýa scintilátorem
předpokládají použití kompeasace*

Hodnoty uvedené T tabulce 5. 1 pro BRG 302 1,

jsem ĚT&zénáí pŕs prístroj š'pláhiíakýé
dá-oäliséauty t Vypočt&ô 'v>%1.. •

3.1 P r í p r a v a s c i n t i l á t o r u
a p o u z d r a

scintilátor určený pro osaseaí monitoru.
dávky a dávkového příkoau 5 s 0 U kladeay požadavky,
která zaručí při měření dávkového príkonu malou
statistickou chybu, velký poašr signálu k šumu,
dobrou .energetickou závislost a dobrou směrovou zá-
vislost (vis 3«2 aš 3.5)• Scintilátor by tedy měl
míst velkou relativní luminiscenční ilčinnost (Rlíf),
velkou detekční účinnost, dostatečnou propustnost
plastického scintilátoru pro emisní spektrum ZnS(Ag)
a vhodně zvolenou mstvu 2nS(Ag)«

Pro xešeaí přístroje byl arolea plastický ecia—
tilátor na bázi polystyrenu, obsahující aktivátory -
PBD a POPOP, áehož slošení zaručuje dosažení "iaaadmál—
ní luminiscenční účinnosti. Obklopením plastického
ocintilátoru vrstvou ZnS(Ag) lze korigovat energe-
tickou fiávislost plastického oeintilátoru*

Popsanou problematiku feší *ahraiiční flrny
s využitín plastického scintilátoru válcového tvara,
aapř# fy Kisrcael o rozmarech íí 75x75 nan. (vi« /8/) t

aebp ty Alnor <$ 75x150 am (YÍ» ti/). První odhad
potřebné vrstvy ZnS(Ag) vychásel * práce /2/ « byl
25yua, což odpovídá mnosstvl 10 sg/ca) .



••: přístroj
persaetry

. statistická chyba 2<ť
: pro přír, posadí

enorová závislost
od ~fa <*°+|ir

: p r o E=oO keV
i energetická závislost

| od 50 keY do 1200 keV

/pSy.sT1/

teplotní závislost
od 0 áo 40°C

měřicí rosssJx Ď
do //uSys**1/

haobnost dstekčaího
zaríseaí (kg)

sena /Ses/

bes filtru

9,7%

<:+20?$

+2OOO9S
* - 6O5S

0,01

-ř+3%

0,02

0,5

30 000

302 X

8 filtre*

15,5*

*±15£

*+40#

0,03

^+336

0,05

0,7

30 000

Přístroj i
koule
{/ 60

25,356

<+10^

<Í15S5

0,3

^+1055

3

72 000

§

i Plaatick^a •ciatiUtor*«
koul«
(T 100

11,8*

<t 5*

<+15*

0,15

3

2,4

76 000 •

flí 70x110

12,2%

x:+20*

^ + 2 0 *

0,15

X±10%

3

2,4

73 000

Tabulka 5* 1
paraaetry přístroji mšřících dávkový přífeoa.



3,1*1 Plastický scintilátor

Byl sledován vliT povrchovým úprav aa relativní.
luminiscenční účinnost u čtyř válcových plaatie- .
kých scintilátorů 0 40x40 mm. Měření byla provede-
na s nozapbuzdřenýml selatilátory a kvalitou povrchu
určenou strojním obráběním a s leštěnou čelaí stra-
nou, přikládanou k fotonásobici. V dalším postupu .
byly povrchy upraveny matováním a sledován vliv ref-
lexní vrstvy při pouzdření. Výsledky Jsou přehledně
shrnuty T tabulce č. 2.

vzorek č.

1

2

3
4

1.opracování

•
LU

•

RLtVíS/

99,6

100

98,4
98,1

2.opracování

•
Q•

HĽtf/jS/

104,5

85,2
89,8

102,6

X

RLÚ

Tabulka S. 2

orientace plastického acintilátoru (čelo od
fotonásobiče)
povrch po strojním obrábění
povrch leatěný
povrch matovaný pískováním (hydrofiniš,baloti-
na IS)
vůči nezapousdřenému standardu plastického sela-
tllátoruiflí 40x40 (měření ve avětlotocmSa krytu).
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Při porovnání naměřených hodnot RLÚ plastických e cla-
tilátorů s různou kombinací úpravy povrchu, vychází,
jfiko nejlepší leštěný vzorek s hrubovaným celém pro?-
tilehlým k fotonásobiSi a vzorek celoleatěný. Zbýva-
jící dvš kombinace s hrubovanou boční stěnou ma£í
výraznŠ nižší RLÚ.

Ha ssákladě uvedených výsledků bylo rozhodnuto, že
další práce zaměřené tia volbu tvaru a rozměru plastic-
kého scáatilátoru budou prováděny výhradně s celoleS-
těnými vzorky*

Vliv pouzdření a reflexní vratvy na RL1Í byl sledováa
pro celoleštěný vzorek č, 4. Z výsledků, uvedených
v tabulce 5. 3 vyplývá možnost optimalizace RLÚ plas-
tických scintilátoru vhodnou volbou pouzdra a reflexaí
vrstvy.

způsob pouzdřerií-vzorek 5.4

bez pouzdra (ve ovětlotSsttém krytu)

duralové pouzdro

duralové poitóro +lmm ZhS(Ag)

duralová pouzdro + 1 n?m M )̂

RLÚ /%/

100

117

167

172

Trbulka 5* 3

Vliv reflexní vratvy na RLÚ.



Rosměr^atvary^lagtickgho^so^ntllátoru

Pro prvé pokusy byly zvoleny dva základní rozměry
válcových plastických scintilátorů 0 64x64 mm
e 0 100x100 mni a porovnány jejich možnosti * hlediska,
výroby i parametrů pro využití v Monitoru dávky a dár-
kového příkonu. Větší rozměr má výhodu především v
cca 2x Eienäí statistické chybě při měření, v lepäí
směrové závislosti a 2x větším poměru signálu k šumu.
Předností menšího scintilátorů jo snadnější výroba
v dostupných zařízeních. Scintilátory jsou lehčí,
mají 4x menší objem a proto vhodnější pro použití
v přenosném přístroji, Náklady a kapacity vynaložené
na jejich výrobu jsou nižší, nedosahují však tech-
nických parametrů větších scintilátorů*

V průběhu úkolu byly postupně vyrobeny válcová.plas-
tické Ecintllátory 0 64x64, 0 63x110, 0 70x110,
0 70x150, 0 90x90 a scintilátory ve tvaru koule 0 60
a 100 mm s úsečí 0 40 mm. Jako atypická byla vyrobena
dvoudílná dutá koule 0 60 mm o síle stěny 4 mm s úse-
čí 0 40 mm, dále pak koule 0 100 mm e úsečí 90 mm*

Kulové plastické scintilátory byly vyrobeny strojním
opracováním válcových bloků. Kouli 0 100 mm Je možná
vyrobit z bloku polymerovaného ve Z 1 anipuli, nádoba
•hodftSjaích rozměrů ndní k dispozici, Náaledkea toho
docháwí ke značné ztrátě materiálu i výrobních kapacit.
Z hlediska technologického postupu výroby plastických,
eciatilátorů je nejvhodnějším tvarem válcový Bcintilá-
fccr 0 70 mra o výšce do 150 mra, který je možno připra-
vit v ampuli zhotovené se sklenonó* trubky a aataveným
vsduanýcn chladičem běžným zpŮ3obem zavedeným ve
Jako dnlrsí typ je možno uvažovat válcový blok 0
vyrobený v typové 1 1 ampuli se zábruuem re spojení
8 výmennými vodnímiJohladiči. Na pruraot větší než 90 ma
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je nutno použít ampule o obsahu 2 lt kdé dochází
Je neúměrným ztrátám opracovaného materiálu*

Pro kulový scintilátor {f 100 nun Je třeba ryrobit
bbk tí 10? ram o min, délce 150 mm k uchycení při
strojním obrábění* Uvedená rozměry lie docílit Je*
ve 2 1 ampuli*

s

Odlití plastického scintilátoru ve vytvarované kulo-
vé formě je značně náročné na temperaci s ohledea na
tvorbu vakuových bublin při jeho chladnutí, Seäeaí by.
ei vyžádalo vyaoká náklady a bylo by ekonomicky výhod-
né jen při výrobě velkých eerií vzorku.

3.1,2 Vrstva ZnS(Ag)

Pro nanášení vrstvy luminofoiru ZoS(Ag) byla použita.
šarže 10886 V M E 1 Blan -Bad Liebsteín, běžně použí-
vaná pro výrobu alfa scintilátorů. Požadavek vlastností
luminoforu je zaměřen předevšnmna co nejkratší dobu
dosvitu, která musí splňovat požadavek T é 0,3,10 B.
Dalším parametrem Je cdnost impulsů pozadí n_t která
musí vyhovovat poáníase ůp' * QtG3®ÍKbn , físlativaí
luminiscenční úSinnost min* 75/» vnitropodnikového
standardu alSi scintiiátoru*

Uvedené technické požadavky vyhovují zadání pro využití
luiiiitioforu Zu3(As;> v Monitoru dávky a dávkového pří-
konu. Výběr daliíí šarže musí být v souladu o technic-,
kými podmínkami í10-21-63* Zkoušení vlastností 4 vzor-
ku luminoforu se provádí výrobou alfa scintilátoru
typu SÁD 18.



- 24-

Nanášaní vrstvy ZnS(Ag) aa plastický sciatilátor
je možné docílit naplavovánísř, máčením,připadáš
stříkáním. Při naplavovaní, která lze v požadované
vrstvě zaručit jen u rovné plochy, se využívá poz-
volná sedimentace definovaného množství ZnS(Ag)
v alkoholovém roztoku polyvinylbutyralu, Máčeaía lze
nanést vrstvu ZnS(Ag) i na válcovou a kulovou plochu*
Vzorek se ponoří do A% roztoku kolodia v butylaee—
tátu s přísadou ZnS(Ag), vyjma se a nechá oschnout.
Další možnoatí je nástřik roztoku ZaS(Ag), nelze však
přesně zaručit txouaíku vr3tvy»

Pro hodnocení vlivu ZaS(Ag) byl u laboratorních vzorku .
plastických scintilátoru pro docílení požadované tlouäí-
ky vrstvy kolem 25 ,um využit způsob máčení*

Ha kouli # 60 mm bylo naneseno 75/um ZnS(Ag), Vrstva
byla postupně odbrušována na 25/um - 10/um - 5/um
a 2,5/unu Ka kouli íí 100 mm byla odzkoušena možnost,
dočasného přilepení práškového Zn3(Ag) na vrstvu va—
zeliny. Postup by umožnil v prvném přiblížení hrubé
a rychlá posouzení vlivu tloušíky vrstvy ZnS(Ag) aa .
požadbVaaá parametry j avšak měření nepřineslo očekáva-
né výsledky.

Poslední variantou bylo nanášení definovaná vrstvy
ZnS(Ag) na kotoučky a umělá hmoty - polyatyronu tlou§í—
ky 3 nm naplavováaím. Pokusy byly modelem pro vyjádření
vlivu tlourjíky pláatě)pouadra scíntilátoru na volbu
tloušíky ZnS(Ag) při maření aízkoenergetického záření
gama.



Kotoučky flř 70x3 mm s naplavenou vrstvou ZnS(Ag)
tloušíky 28/um - 15/um - 3/ura - 2 /ua - 0,6yuta byly
přikládány na Čelo válcového plastického scintilátoru,
odvráceného od fotonásobiče.

Pro oba způsoby nanášení ZnS(Ag) to je naplavovaní
i máčení bude nbtížné dodržet přesnou toleranci při
tloušťce vrstvy pod 10/um. Technologický postup bude
jednosnačno zvolen dle konenčného tvaru a rcsaěru
plastického scintilátoru a požadavku na tlouštíku
vratvy ZnS(Ag).

Uvažovanou vrstvu ZnS(Ag) bude možno umístit na
povrch plastického scintilátoru, případně na vnitř-
ní povrch pouzdra.

3.1.3 Kávrh pouzdra

Při konstrukci pouzdra plastického scintilátoru je
třeba dodržet 3 základní požadavky »
a) pouzdro musí být svŠtlotšsná
b) materiál pouzdra má míi co nejmenší absorpci

pro nízkoenergetické* záření gama
c) pousdro má částečně tepelně izolovat povrch scin—

tilátoru od okolí
d) pouzdro musí být mechanicky pevné, a odolné rasům,

připouští se tlouaíka materiálu 5-lOiwa.
«•'

Nejvhodnějším natoriálem z uvedených hledisek jsou
uaělé hmoty, jejichž základní strukturu tvoří uhlík*
vodík a kyslík. Pro uvedený účel se nehodí hmoty,

H J v jejichž skeletu je přítomen chlor - např. P7C #



Monitor dávky a dávkového příkonu je prenosným
přístrojea. Konstrakční řešení celku, to 3« soaäy .
re spojení se scintilatorem, musí dodržet z hledis-
ka mechanická i klimatické odolnosti ustanovení ČSH .

pro uvedenou kategorii,,

Pro sent.-.veňí detekční jednotky, to j« plastického
scintilátoru s foton^oobicíem sondy připadá v úvahu
několik mocností.

Jednou variantou je řešení, kdy na stávající typovou
eondu. o 0 65 ma se připevní potnocí matice pouzdro
sc_intilátoru» Teleso sondy se opatří přenosným držad—
les.

Jako výhodnejší návrh, ss ukazuje umístění kompletní
detekční jednotky, to je scintilátoru spojeného pevaýa
optickým kontaktem s fotonásóbičem a elektronické části
do kompaktního pouzdra z mašle hmoty jednotného průmě-
ru, která by bylo vyloženo magnetickým stíněním,
Pcusdro bude vybaveno držadlem. Uvedené řešení je tva-
rově i výrobne jednoduché a jeví se jako výhodné
i s ohleden na hmotnost celku*

Eyl proveden průskům trhu, týkající se sortimentu .
potřebního materiálu k výrobě-pláště sondy, Hejvhod—
něj čí a kor.srčn§ dostupné jsou trubky z polypropylenu
vyráběná v Černá barvě o vnějším 0 SO mra, tlouštce
stěny 5,1 ns: s tolerancí +0,7 mm. Maximální proměř .
plastického scintilátoru ~oy aěl a konstrukčního hle-
diska pro.tuto alternativu dosáhnotu průiaŠru 75 nau .
V případe, ae bude požadován votší prúašr acintiláto—
rut bylo by nutné přejít na vnější prúaer trubicy
110 tam, o ťloušíce stěny 6,2 mm s tolerancí +1,8 mmt

který j« dalším nabísanýa průměreo • typizované řadě.



3.2 S t a t i s t i c k á c h y b a

Relativní směrodatná odchylka statistické
chyby při měření dávkového příkonu <ľ J e závislá
především na objemu scintilátoru 7 f chemickém

5 slo—
O

žení scintilátoru, velikosti dávkového příkonu D,
energetickém složení záření a době měření t (a*bo
časové konstantěT), Přibližně platí

kde A (už nezávisí na V a t) je určená D, sloaeníliv
scintilátoru a energetickým složením záření. Bylo
určeno ff* pro přírodní pozadí v jedné místnosti VtfPJíP při. p..;
použití plastického scintilátoru tvaru koule 0 60 aa#
líejprve bylo změřeno áifôreaciálaí spektrum f{E) (vir
odst,2#3) v energetickém intervalu 10 keV ež 10 MeV,
Dávkový příkoa E určíme pro případ proudového měření

(rovnice (10) pro Z(E)»E/(V.O ))
j* J

P - ( (E.f(E)dE/t)| / (V.

kde ý je huatdta ecintilátoru.
Absolutní směrodatná odchylka dávkového příkonu C£ pro

dobu měření t se určí as diferenciálního spektra f(E)i

0
Bylo určeno

D • 26 pGy.s"1

r-, ft» 40t^-



Protože objea plestickvho scintilátoru byl V-113 cm,
tzažsme porovníafa s (li') rovnici (11) napsat pro
případ přírodního pozadí a plastického scintilátoru *

cr-425.(v.t)-^ {%) (12)

kde t se dosasu^e v seiriadách, V v CET a výsledek je
pak v ;5„ Vliv vrstvy ZnS(Ag) na velikost statistická
chyby nůze^a pro případ přírodního posadí zaaecfíiat*
Protože hcicaota dávkového příkonu pro přírodní po-
sadí ce nač ns-̂ Saí, lze rovnici (12) používat pro
dobrý odhad statistické chyby při něření přírodního
pcr.edí plsstic.Va scintilátorea (případně s tenkou
vrstvou 3nS(j!g)J. Yy$í?i\za seaosřejmě tvoří měření
v takcvých lokalitách jako J« vodní hladina, uranové
doly, lokality ve velké nadmořské výšce a pod, V tabul-
ce č. 4 je uvedena statistická chyba 2crpro přírodní
posadí pro růnná plastická acintilátory pro dobu mě-
ření t»10 s t což odpovídá časová konstaatě T*» 5s«

plastický scintilátor

vilec 0 40x40 mm
koule 0 60 na
válec 0 64x54 mm

i válec 0 75x75 ma
koule 0 100 nn
válec 0 $0x90 cm'
válec 0 75x150 mm

V/cm3/

25,1
113
206
331
523
573
663

53,7
25,3
18,7
U,8
11,8
11,2
10,4

Tabulka 6* 4
Statistická chyby pro detektor 8 plastickými aciatilátoxj



Při měření větších dávkových příkoaů se statistická
chyba zmenšuje a to pro dané energetické složení .
záření s fD# To znamená, že když např« V> 100 co ,
t^ 5a a D > lOaGy.s"1, pak statistická chyba 2ff"<35S
a lze ji obvykle zanedbat.

3 . 3 E n e r g e t i c k á z á f i s l o s t d e t o k >
t o r u

Energetickou závislostí detektoru se rozumí
závislost poměru Dm-„/D na energii dopadajícího
záření E, kde Ď_s_ Je naměřená hodnota dávkového
příkonu a D je skutečná hodnota dávkového příkonu..
V ideálním případě by tato závislost mela být kon3y
tantní, t,j, ILs-/D « 1 pro všechny energie E ener?-
getického oboru přístroje. Měříme-li proud ve foto?-
násobiči I*** Djjjgrf pak, .neuvažujeme-li použití koa- .
binovaných scintilátorů, nejlepší energetickou závis-
loct vykazují organické scintilátory (»dé a všud«
dále je uvazován dávkový příkon re tkáni)* Odchylky
od ideálního průběhu energetické závislosti vznikají
při měření proudu fotonásobiče převážně % těchto tří
příčin t

a) chemické složení scintílátoru není tkáněekvivalent-
ní z hlediska detekce záření gama,

b) vlivem absorpce záření gama v pouzdře detekčního
zařízení a absorpce záření gama ve sclatilátoru
dochází ke snížení odezvy pro nízké energie,.

c) vlivem přoi£a«ňf T& docháái ka* saížení 'proUda.
v y a o f c T ' f f c á r g l t v . / - " ( v . ľ : * I _. i.l ;-)•
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Typická energetická závislost pro plastický ,
scintilátor je uvedena na obr,5,1 /2/ # Přesiiá eneiv
getická závislost pro konkrétní případ je psk urče-
na rossěry a slošeníia plastického scintilátoru.

Pro korekci energetické závislosti Y oblasti
nízkých energií se nejčastěji poušívá vrstva ZnS(Ag)
umístěná kolem plastického acintilátoru. Pro tuto.
korekci je nožné použít i Jiná sciatilátory obsa-
hující prvky s vyšSíni atomovými čísly# V podmínkách
VJPJT v?ck přichásí v úvahu krosě ZnS<Ag) snaž
použití HaJ(Tl).

Pro určení vhodná tloušílcy vrstvy ZnS(Ag)
tedy třeba mořit energetickou sávislost. Pro m
ttí energetická sávialosti j a třeba mít k disposici .
sdroje sár e ní s rusnýia energetickým sloSatiím a s doa—
tatecně pracně snásýa dávkovým.příkoasia. Takováto
oěřeaí íe sjednáno v IHB Praha, avšak v důsledku
poruchy dosud nebylo provedeno* Zde bude možná pro-
měřit energetickou závislost od 10 kéV do 250 kéV,
K měření se sáíeníjn s energiemi kolem BIe7 á» aožaá
Jako sdrojů záření použít radioaktivních isotopů
(137Cs, 6 OCo), ovšem tato oblast je z hlediska něře-
aí energetická závislosti plastickým scintilátoren .
nejnriae cs^ísavá* Pro nšřeaí s vyššími energiemi eá—
řsní ga^a (od 2 áo 100 KeV) je mošaá použít zářeaf
gaaa vytvořená posočí urychlovačů nabitých částic -
a dávkový příkon přiton určit Jiným dobře ocejchorai-
nýa Gosimstrea, V našich podmínkách bud« asi dostup-
nejší a dostačující mSřeaí přírodního posadí T mís-
tech, kde převládá kosmické záření (vodai hladina,.
horské ledovce, měření T letadle) a tato měření po-
rovnat s relativně přesným doaimetrea.
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Zatím bylo Jako zdroja záření použito radio-
aktivních izotopů 1 3 7Ca (661 keV), 2 4 1Am (60 keV)
a 1 0 9Cd (83 keV)o Dávkový příkon byl pro

 1 3 7C3 a 2 4 1Am .
určen z aktivity sářičúo Vshledeui k relativně malá akti-
vitě zářiče ^~An (15'í.IBq) bylo nutné volit méně vhodnou
konfiguraci zářiče a detektoru, číma může vzniknout
určitá chyba naeřsnío Vzhledem k relativně silnému pouzd— .
ru u- Cd nebylo v tomto případě mošné určit dávkový pří-
kon z aktivity zářiče, ale vyšlo se z předpokladu, 2e pro
plastický acintilátor bez ZnS(Ag) je pro tento případ
Dmgr/D » 0,78 (viz obr„č.l). V tabulce 5 a 5 á^ou uvedena
některá moření plastickým scintilátorem s vrstvou
ZnS(As) pouae na čele plastického scintilátoru (válec
$ 70x110 ma)• Jako aprávná hodnota D bylo všdy bráno
ra-aření ss.zdrojea ^'Ca, jedničky v prvním sloupci jsou
normovány.

tloušílca vrstvy

ZnS(Ag) //um /

28
14
3
1.9
0,6
0

1
1
1
1
1
1

2 4 1 A m

3,64
3,05
2,15
1,98
1,41
0,84

4,8
3,43
2,73
2,10
1,56
0,78

Závislost

Tabulka č, 5

D na tloušíce vrstby ZaS(Ag)



Z těchto a dalších cšřeaí las odhadnout, že
nejvhodnější tlou3?ka SaS(Ag) bude kolsn 0,5/un.
Tc-to výsledek se dost lisí od výsledku uváděného
r /2/. Konečné řešení detektoru však budě vycházet
s nřesaých moření v 1KB Praha,

3«4 S m ě r o v á s a v í g l o s t

4

Při experimentálních pracech se k měření prou?-
<äu používaly pikoosiperciotry s malou časovou koastan?-
tou (kolera 1 s) a protoSo byly k disposici Jen sdro—
jen m niva dáviciwýia. pHkoncia, nabylo ao;;^ vshledera
k v^lkó statisticko chyb3 c dostatečnou přesností
snořit íffpravcti c:h'isloat» Colfcea Hobře $Q možná
cnio-rovou nevisia o t odhr.inout v případe, še scintilá—
tor ná tvr.r koule, V touito přípedá 3° ar.?rová
cáviclcít oviivrî sia tír.:, ze lâ iaiscetič-aí účinnost 3» •
růnná pri utrorpci kvimta go^a v rílsnca nísSo scintilá—
toru, Z tohoto pohledu by byla vhodné použít fotoná—
sobic s velkou plochou fotokatody. Další a pravděpodobně
výsa£r:r.3j':í dá'/od shoršaní směrové závislosti je vliv
ebsrrrce a rozptylu záření aa fotomásobioi a plá3ti
detekčních saříseaí a Je tedy naopak vhodná poušít cea—
ní fotcnáeobič. Při použití válcového sciatilátoru. se
situace dále konplikuje. Protože směrová závislost BB
Vî razna projevuje pouse u nižších energií záření, ve-
de požadavek energetická nezávislosti v rušných saarsch
dopadajícího záření automaticky taká ke enarové nezá-
vislosti, Ddslaácem je potom růzoá vrstva ZoS(Ag) r razných
místech scintilátoru (ne plášti válce a na čela válca).
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V některých aplikacích není požadavek směro-
vé nezávislosti tak významný. Při měření přírodního
posadí záření dopadá na detektor a různých směrů. .
a podíl nízkoenergetické složky záření není velký,
proto je zde možné použít válcového sciatilátoru.
s vetší výškou válce než je jeho průměr (např* fy
Alnor používá válec Cř 75x150 mm /7/K Další pří-
pad, kdy směrová závislost není tak důležitá je
měření, kdy známe směr dopadajícího záření (íjř
Kimael pro maření záření X používá válec 0 45x15 mm).

P o m ě r s i g n á l u a s u m u

Pro přesné měření je třeba zajistit, aby
poměr signálu měřeného záření a šumu (resp. vlast-
ního pozadí přístroje) byl co největší. Protože
jednotlivé složky šumu se s časem a teplotou mění.
není dost dobře možné provádět korekci výsledku tím*
že bychom od naměřené hodnoty odečetli hodnotu přís-
lušnou šumu* Jedině příspěvek pocházející od vlastní
radioaktivity detekčního zařízení je konstantní,ale
tento příspěvek pravděpodobně bude možné zanedbat*

3.5*1 Velikost signálu

Velikost signálu od scintilátoru je určena luminis-
cenční účinností a detekční účinností* V tab.S.6 ja.
uveden anodový proud fotonásobiče ip, který je vzta-
žen na dávkový příkon 1 Gy»s a měřený při cáLfcové*
citlivosti PU 10A/lm (jednotky Lsľfiálí pA/ípGy.s"1)-
A/CGy^s^-CGy" 1. i D je uveden pro různé gaatické
scintilátory* Byl použit FN 66 PK 512 a jeko zdroj
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záření ljřfcs« Plastický scintilátor byl obaleE
AI folií. Z tabulky je vidět, že i^ sávisí na
objersu a tvaru seirttilátoru, přitom zvyšování
obmenu aad 200 cn uš nevede k většímu ssvýšeäí
ip, cos je sřeáasa apůnobeno absorpcí a horším
sběren světla*

Luminiscenční účinnost plastického sciatilatortt s«
při obklopení ZnS(Ag) saišuja o 10 sž 3G% oproti pří-
padu, kdy plastický sciatilátor Je obklopen AI folií*
YeEicost výstupního signálu samozřejsa závisí taká
aa celkové citlixposti KI a tedy aa VET fotoaásobiče,
tato závislost buče uvedana v odst* 3*5*4*

plajticiľý se i atilátor

válec 0 40x40 nan

dutá koule $ 60 mm •

koula # 60 mu

válec {? 50x130 aa

válec # 70^110 mm

koule # 100 ma

válec 0 90x30 aa

1 V /ca3/

50,0

47,6

113

255

423

523

573

iD/CGy-V

29,2

27,8

58,5

100

96,4

110

105

Tabulka 5. 6
Anodový proud foto&ásobiča pro růsaŠ plastická scinti-
látory.
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3o5*2 Vlastní radioaktivita detekčního zařízení

íľšfcdy se uvádí vliv gama aktivity skla fotoaásobi-
čů na vlastní posadí přístroje /I/* Tento vliv by
se projevil při měření šumu FIT při nízkých teplo-
tách větší fluktuací signálu než odpovídá termo- .
emisi fotokatody. Toto nebylo poradováno při maře-
ní s fotonásobiči 66 PK 512* Taká vlastní radioak-
tivita 3Cintilátoru a pláště detekčního zařičení by
měla být malá. Přesné určení vlivu vlastní radioak-
tivity přístroje je velmi obtížné, avšak vshledea ,
k dalším složkám, šumu tento příspěvek můžeme pravdě-
podobně zanedbat*

3.5.3 Svodové proudy

Vliv svodových proudů na PH a děliči PIT, připadne
vliv šumu vyhodnocovacího zařízení lze odhadnout
ze změřených závislostí temného proudu při rušných,
napětích F3J a různých teplotách. Dosavadní výsled— .
ky ukaaujíp ze tato složka přepočtená na" hodnotu dáv-
kového příkonu bude menší než 0,05 pGy.s při pou-
žití sclatilátoru o objemu většin než 100 cm , při
teplotě 20°0 a při celkové citlivosti FIT lOA/lm.

3o5.4 šum. fotonásobiče - volba fotonásoblS*

Tento odstavec je věnován volbě a vlastnostem foto?-
násobiče* Nejprve pro úplnost poznasenejzae, ža mís-
to Pii lze pro vyhodnocení světelného signálu scinti-
látoru také použít polovodičové svetlocitlivé* sou-
částky* Scintilační technika ja jednou s posledních
oblasti t kdé vakuová elektronická součástka (foto-
násobič) nebyla nahrazena polovodičovou, avšak i.sdé
lze časem tuto náhradu očekávat* Zvláště případy, kdy
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PET pracuj* v proudovén režimu, jsou zřejmě vhod- .
né pro poušití polovodičové světlocitlivé součást-*
ky místo FIT. Ha3ějaé je napřo použití svetlocit-
livých prvků CCD, kde je možnost účinně kompenzo-
vat čun /4/ (prvky CCD v poslední době nnpř. vy—.
tlačily použití FIT v astronomii). Výhoda CCD pro-
ti FU je v mnohem menší hmotnosti, jednodušším
zpracování signálu a perspektivně i nišší ceně*
V aejblisší době však pro náš přístroj přichází
v úvahu ve Tíí?J2 pouse použití Plí.

ITa vlastnosti fotonáaobiče jsou v řešeném přístroji
kladeny speciální požadavky. Potonásobič pracuje
v proudovém resinu,. kdy jeho anoda je galvanicky .
spojena ss vstupen obvodu, který příno isěří anodo-
vý proud fotonásobiče. To má sa násadek, že tenný
proud fotoaásobiče je aečítén. s niěřeným signálem
a tudíž bezprostředně ovlivňuje výsledky rnařeaí.
Musí být proto použit fotoaásobič s velmi rtíškýa
tescýra proudea a navíc musí být optimálně nastsvea.
jeho prscovní bod z hlediska nejlepšího poměru sig-
nál/temný proud.

Velikost temného proudu je tedy ronhodující para—
raetr pro výbor fotonásobič># Z hodnot uvedených
v TP a s provedených moření vyplynulo, Se jedinýa
foton:íf!oV>ioets vhodným pro poučiti k proudovému .
tsSření dávkového příSconu je a tusenakých fotoniíno—
bičů typ 66 FK 512 (resp. jeho varianty 66 PS 511,
6sSO PK 512). Proto vaeoiina další měření byla pro-
váděna s tímto P2T. Ua-aěřené výsledky ukáaaly, že
z hlediska temného proudu je teato PN srovnatelný se
spičkovýai fotonásobiči zahraničních výrobců, FJľ
66 PK 512 má však relativně malé celkové sesílaní.



To vede na jedná straně k vysokým nárokům na
řešení elektrometrických obvodů přístroje, na druhé
straně malé zesílení snižuje vliv amplitudového -
přdtížení PÍT při detekci vysokoenergetického záře-
ní (viz /I/).

Ekvivalentní k udání poměru signálu a šumu je udání
šumu přepočteného na odpovídající dávkový příkoa .
(ozn, BL \• Dále budeme využívat této druhé moš—.
nosti a hodnoty budou vztaženy ca plastický scinti—
lát or tvaru koule # 100 mm a záření -"Cc.

Uejprve vyjdeme se saručované hodnoty prc-udulv 'xB
a to je 10~<A při celkové citlivosti 10A/la a pro
teploty do 55°C» Tento' nroud odpovídá dávkována
příkonu D+ma * lOpGy.s « Je třeba přiznat, Ee
tato hodnota ve srovnání s hodnotou přírodního posa-
dí (kolen 25 pGy.s ) se na první pohled nesáá příliš
příznivá, UváMcte-li však teplotní závislost temné-
ho proudu a skutečnoat, že většina PSÍ taá proud za .
tmy o doat niSSí néž je zaručovaná hodnota, dostane-
me se na přijatelné hodnoty, jak buda dále ukázáno,

7 tabulce 5» 7 jsou uvedeny neměřené hodnoty Dtr,a

při 10A/lm a teplotě 30°C pro několik PU 66 PK 512.

výr« číslo PU

631
638
635
152
111
150
71
119
139
83
107

^ttna /PSy-*"1/

0,30

0,35
0,40

0,15
0,15
0,10

0,45
1*2
12
0,8
0,20

Tabulka 5. 7



Kroaě jednoho FIT (který nevyhovuje ani TP) aají
ostatní I5J.r„o menší nes 5% hodnoty ~D přírodního
posadí, většina hodnot se pohybuje kolem \% Ď
přírodního posadí,

V tabulce č. S ásou dva příklady závislosti 3J*_a

na VIT pro dva EST 66 PK 512 při 20°C, dále Je sde .
uvedéa ijj (vis 3.Í5.1), FIT v.6, 107 má celkovou lu-
miniEce^-ní účinnost 10A/lia pro 1400 V, v,5 o 633
pro 1700 V.

v:: n i

1000
1200
1400
1600
1300

v . 5 . 107
i D /C Gy-1/

55O
25,5

101
333 .

1410

0,60
0,27
0,0S0
0,065
0,056

v.č . 638 • !
ij/CGy-1/

1,72
6,64

21,3
54

123

^ t m a ^ ^ " 1 ^

1,63
0,63
0,33
0,22
0,20

Tabulka čo 8

Tato a d^lší KŠření ukásala, 2e šina BJ.^^ se sni£uje
'se svyšujícín T3 v oboru pracovního nspotí PU. Pro .

napětí vyjší než odpovídá lOA/lm tento pokles už ae—
aí tak prudký*

7 tabulce č, 9 je uvedena teplotní závislost i*-ma

pro pšt Kí 66 PK 512 při celkové citlivosti lOA/lra.



t/°c/

-15
0

15
30
45
60

v.č. 638

0,091
0,060
0,20
0,35
0,58
1,4

I
v .č . 635

0,065
0,051
0,16
0,4
1,53
6,55

i /pOy.i
v . č . 152

0,11
0,08
0,11
0,15
0,47
1,28

-v
v.č. 71

0,013
0,027
0,005
0,45
0,45
1,17

v . č . 107

0,07
0,13
0,08
0,20
0,76
1,8

Tabulka 5, 9
Teplotní sávislost proudu za tmy Pro růsné fotonásobiče

>.

Z tabulky je vidět, že velká část PH umožňuje
měření přírodního pozadí aa do teploty 60°C
je přitom asi 5% Ď přírodního posadí), Iíejn
hodnoty Č t m a dosahuje při teplotách 0°C až 15°C. .
Při teplotách pod 15°C se zřejmě při měření úplat— .
novaly kromě termoemise fotokatody ještě dalšx slož-
ky.

3.5.5 Rušivý signál od ZnS(Ag)

ZnS(Ag) má několik dlouhodobých složek a dobami
doavitu řádově hodiny aa týdny při pokojová teplotě.
Signál vytvořený těmito dlouhodobými složkami má .
pak charakter šumu. Předpokládejme, še po zapouzd-
ření scintilátoru je ZnS(Ag) deexcitováft (např, za—
hřátíia na 80°G po dobu 100 hodia). Potení" se rušivý
signál může významněji projevit bučí po krátkodobém
ozáření scintilátoru velkou dávkou nebo při meřeaí
za zvýšené teploty, když scintilátor- byl přeá tin
ozařován za teploty nišssí třeba dlouhodobě malým
dávkovým příkonem.



Zatím byla v tomto směru provedena jen orientač&í
něřaní, proteče maření bylo mošaé provádět jea
s velkou statistickou chybou. Měření ukasují, Se
popsaný jev ky ss mohl výsnanněji projevit při
csářaaz ecintilate.ru dívkou větší než asi lrcCry,
přitoč záleží také na energii dopadajícího záření,

3.5»6 Sušivý signál při uzesněaéa plášti detekčního zařízení

»-š plást detekčního sařízení byl aa potenciálu
atiody, tsk vsnikal fiodatečcý'rušivý signál, který
ablil být způsoben dopadem urychlených elektronů .
aa sklo FIT a následnou luminiscencí skla, elektro-
luminiscencí ve sciv^tilátoru a podobnými dev7»
Vshledej k nokterýa vnořeným vlastnostem tohoto eis—
nálu (veilcý vsrůst sa vzrůstající teplotou, nezávis-
lost na dávkován: příkonu a j») se sdá nejpravděpodob-
nější noSnost elektroluminiscence ve scintilátoru*.
Tento jev n«byl podrobněji studován, protošo se ne- .
projevily kdys potenciál fotokatody a pláště detekční-
ho uřízení byl vhodný*

Pro konstrukci detekčního zařísení to saasená, še .
koleía FIT a scintilátoru musí být vodivá vrstva při-
pojená n3 potenciál fotokatody a isolovaná od okolí.

3»5»7 Zlepšení por.-Sru signál/šua elektronickými obvody

7 zahraničních monitorech dávky a dávkového příkonu
je otázka zlepšení poseru signál/šura řešena výběrem
specielního fotonásobiče s extremně nalýa teanýa
proudea {sXZ 9635) nebo s malou sávislostí tesnJho.
proudu na teplotě (Eľál 9727B), I tak je nutno opti-
roalisovat pracovní bod fotonásobiče /9/ 8 ohledea na
další slovky temného proudu, které nejsou úměrné jeho
sesílení*



Poměrně pesimistický odhad vlastností čs» fotoaá3obi—
čů při zadání úkolu vedl fc intenzivní práci na potla-
čení vlivu temného proudu elektronicky. Paralelně pro-

bíhajícím výborem a měřením fotonásobičů bylo proká-
záno, že Č3. fotonásobič 66 PK 512 je z hlediska do-
saženého poměru signálový/temný proud srovnatelný
se zahraničními fotonásobiči jako EtII 9727B nebo
Sľ-II 9S35 (13). Poměrně malé zesílení fotooásobiče
60 PK 512 tento poměr poněkud zhoršuje v souladu s tím,
jak je uvedeno v práci /I/, Dosud získané experimen-
tální výsledky jednoznačně nevyloučily požadavek na
realizaci elektronických obvodů pro potlačení vlivu .
tcanóho proudu. Následuje proto rozbor možných způso-
bů řešení této problematiky.

Studiem dostupná literatury a patentovou rešerší ne-
bylo nalezeno žádné zapojení, která by uvedený prob-
lém řešilo. U termoluminiscenčních dozimetrů je kom-
penzace temného proudu provedena jeho měřením a odeč-
teni nsaiěřené*.' hodnoty bučí analogově nebo číslicově
v průběhu měřícího cyklu /1O/. To nelze použít pro
monitor dávkového příkonu, se scintilačním detektorem,
nebo? obě složky proudu juou přítomny trvale. Za před-
pokladu, že temný proud se uplatní pouze při měření
malých dávkových příkonů, je kriteriem pro rozlišení
teaného a signálového proudu jgich časový průběh.

Pro temný proud I* • lnA a zesílení fotonásobiča A*10^

bude jeho časový průběh vytvářet *» irapulsa/st přičemž

číselná hodnota je s(za p'edpoklaáu jednoelektronových

impulsů).
n m íl- - T-—10"9-~ * 6.104imp/s

AOÄ 1O5,1,6.1O"19

0 • 1,6,10 7 •«« náboj elektronu.
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'Signálový-proud o stejné hodnotě, která bude zhruba.
odpovídat dávkovéau příkonu přirozeného pozadí, tvo- .
H aci 100 insp/s , z nichž každý vytvoří na anodě foto-.
sásobiče sigaál zahrnující náboj asi 10"1 C # Je zřejmé,
žs alespoň ta slovka tesného proudu, která je způsobe-
na termickou emisí se bude jevit jako kontinuelní ne-
patrně fluktuující proud, zatím co signálový proud
bude tvořen calýsi počtem relativné velkých proudových
i.-pulEŮ. Existuje proto nosnost realizovat zapojeflí,
je;:ož principielní blokové sbbesa je na obr.S. 2.

Podstatou scp-DJeaí je, Ee Enoda fotonásobiče je na
ľSc-ricí obvod piipoje.aa pouse tehdy, překročí -li napě-
tový impuls na RC obvodu v anoda fotonásobiče prahovou
úrovtsí diskriainátcru £• Sepnutí epiaača 4. 3 e onezeno
na dobu definovanou časovacím obvodem 2 • 'Obvody í? a 2.
nůší být navrženy tak, aby při větších dávkových příko-
nech, kdy sled icpulsá na anoda přfichásí prakticky
v trvalý proud, uvedly epiaač £ do trvale vodivého sta-
vu. Kriteriem pro volbu časové konstanty CsKa je po-
kies náboje na anoca fotonásobiče'za dobu mezi tmikea
impulsu a sepnutín spinače 4, íento úbytek signálu se
ne?ní při r.ěření uplatn.it, ale nutno počítat s tím,
še tesný proud vytváří na odporu Ra úbytek napětí, kte-
rý rovn55 nebijí kor.de.izátor Ca a přičítá se k náboji
odveJenó-u přes spinač do měřícího obvodu J£. Optimál-
ní volba časové konstanty je proto určitým komproai—
sen s:e3i ob sna protichůdnými požadavky. Kapacita Ca.
nrací být co nejmenší a je dána prakticky pouze para-
zitní kapacitou spojů a anody.
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Realizace popsaného zapojení naráží na problémy
' při aplikaci na extremnS malé proudy, která je
nutno zpracovat při použití fotonásobiče s poměrně
malým zesílením. Napěíový ofset elektrometrického,
převodníku způsobuje parazitní proud tekoucí odpo-

i reni Ra a dále spinač £ zanáší do obvodu při sepnutí .
a rozepnutí nábojová impulsy jejichž rozdíl ae při-
dává k výslednému proudu. Kompenzaci tohoto náboje
lze realizovat s použitím dvoubázováho FETu, u něhož
jedna z řídících elektrod jé použita pro přivedení

• kompenzačního náboje /ll/» Při ověřování zapojení dlé
obr,č.2 byl kompenzační náboj převáděn přea kapacit-
ní trimr cca lpP a bylo reálné snížit parazitní proud
z tohcfco náboje aai o 1,5 aš 2 řády. Jako spiaač prou-
du byl použit jednoduchý spínací obvod /2/ s tranzis-
torem MOS-FST typ KP 521 a dále integrovaný obousaor-
ný spinač CD 4066A. Vliv přenosu parazitního náboje,
byl v obou případech, zhruba stejný a odpovídal prou-,
du 1 až 2nA při kaitočtu lOOHz. Kompenzací byl nasta-
ven proud menší než ipA*

Vyrovnávací proud přeá odpor Ra/:.':" způsobený napěťo-
vým ofsetem je vlivem spínacího prvku mezi RC ol>— *
vodea v anodě fotonásobičé a převodníku redukováa
pouze na dobu,kdy je spinač sepnut. To omezuje jeho .
vliv a při odporu Ra»lM lae připustit ofset převodní-
ku asi lOmV,

Dalai možná varianta Bapojení pro omezení tenného .
proudu je na obr.5.3. Zde je anoda fotonásobičé za-
pojena přímo na vstup elektrometrického převodníku
a spinač je zařazen až na výstup převodníku* Předpoklá-
dá se použití převodníku proud-kmitočet, jehož vstup-
ní impulsy jsou hradlovány spinaSea £ T závislosti na



přítomnosti impulsu ca anodě fotonásobiče JL. Výho-
dou EEpoJe.ií je , 2s se neuplatní vůbec napětový
ofsst převodníku a £e součscně a tesným prouděn
fotondeobiča jsou se stejnou účinností potlačeny
i veškeré parazitní proudy na vstupu převodníku*
Inirulny pro diekritninútor £ je vhodnejší odebírat
c poplečiii dynody fotonáňobiče. jr.k je Ciuásv»rnono

b č 3na
Taká drahá vaiimta naráží na technická potíže při .
rsaliraci, nebot přc5%rodaík by musel dostatečně přes-
ná srrscovat náboj jednotlivých iapulsú. To vede
k velni vysokisu íonitočtu pro generování koapensač—
aího náboj o a nelsa spracovat horní část požadované-
ho čeřícího rozsahu. Pro spracovaní jednotlivých
impulsů při měření nízkých dávkových příkonů lze
s tínto řešeiiín uvažovat, aebot se jedná v podstatě,
o princip bcĽíio používaný u maohokanálových saplitu-

f počáteční etcpS řeKeaí úkolu byly předběžně navršeny
a realizovány elektronická obvody pro ověření raošnosti
jslepSaní ponoru cisnálový proud/té-iaý proud* Předev—
šíra byla řeSsna problematika návrhu monostabilního ..
tvsrovacího obvodu pro ovládání spinnča s aískouroT—
novýa diskriminátorea. Jedná se o obvod s nulovou
áebo extresš malou dobou zotavení* Těchto obvodu by-
la aaleseaa celá řada /14, 15, 16. 17, 18, 19/*
Zajímavé a poměrně jednoduché zapojení je uvedeao
T článku /l9/» Ká rovněž nulovou zotavovací doba a ob-
sahuje nalý" počet součástek* Toto zapojení bylo pro .
svoji jednoduchost použito jako sáklad pro návrh moao—
stabilaího obvodu r řešeném úkole*



ffízkoárovnový diskriminátor, který Je T blokovém
scheaa na obr,5, 3 označen jako blok 2, , může být
řešen bu5 jako samostatný obvod aapř, podl© /20/t .
nebo muže být funkce monostabilního obvodu a diskri-
minátoru realizována v jednom zapojení* Obsáhlý
přehled různých zapojení je uveden v práci /21/, kde
jsou odkazy na velké množství Slánku T časopisech*
ííe j vhodnějším stavebním prvkem pro nízkoúrovaovš
discriminatory je tunelová dioda a to především
pro svoji tepelnou a časovou stabilitu, Kroaš již
citovaného zapojení /20/ je tunelová dioda použita.
např, v diskriminátorech popsaných T /22,23/, úspěš-
né byla využita i v řadě přístrojů řešených ve'VÚPJT
/£4/« Problémy se zajišťováním vhodných surovia
s dovozu však vedjy k vypuštění této součástky z vý-
robního programu Te3ly« Integrovaná rychlé komparáto-
ry jako je např, typ A 110 D a'B 110 D (výrobek IÍDH)
nejsou pro poměrně velkou spotřebu vhodné do přenos-
ného přístroje. Lze však realizovat i raonostabilaf
obvod, který má dostatečnou citlivost pro využití
jako nízkoúrovnový diskriminátor i když jeho paramet-
ry budou horší než při použití tunelové diody /21/.

Ha základě uvedeného rosboru byl jako diskriminátor
použit raonostabilní obvod, který vychází ze sapoje—.
ní popsaného v /19/ a má proto velmi krátkou zotavo-
vací dobu, I když tato zotavovací doba by měla být .
nulová, nelze s tím počítat, pokud se použije součas-
ně jako amplitudový diskriminátor. Proto byl doplněa
dalším časovacím obvodem 8 využitím principu reduko-
vání zotavovací doby dle /14/« Celkové zapojení disk-
riminátoru je na obr.č.4.



Pro ověření první verse zapojení dle obr#ča3, kdy
je diskriminátor připojen na anodu fotcnásobiče,
bylo nutno navrhnout předzesilovač s velmi vysokým.
vstupnía odporem, který by oddělil impedanční disk—
rímiaátor od obvodu eaody. Protože vstupní impedan-
ce rusí být šachována i při přebuzení zesilovače,
Ise použít pouse transistor KOS, V /25/ je uvedeno
několik zapojeních s LOS FKD nebo J-FE2* Typický j«
zpisob zapojení uvedený např. v /2á/, kdy kolektor
?2ľ-u 3 e připojen příiao na bssi následujícího stupně
s bipoiáraís transistorea» STa sákladě uvedeného sa—
nojení bvl realizován předsesilovnč,, jehoa schema je
" — glitkriMin+Toru. "

na obrtě,5»l líavraené sapojení uaošnuje dosáhnout
nastavení prahové úrovn-S od 10E7 při dobré teplotní .
i časové stabilitě. Je to dosaženo především diferea—
ciálnín zapojením vstupního obvodu s tranzistorem
EC 811 {monolitická dvojice tranzistorů) a děličem.
Rla,btc,d, pro který je použit vysoce stabilní des-
tičkový odpor. Strmé spouštěcí charakteristiky je
dosaženo spúsobea vazby na tranzistor ?2 t který je .
v klidu saturován a snižuje podstatně zesílení Y ko-
lektoru transistoru Tla» Teprve když proud tranzis-
torem dosáhne takové hodnoty, se úbytek na odporu H3
uzavře transistor T2t sesílení prudóa vzroste a- doj-
de k překlopení obvodu. 7 zapojení dochází současně
k redukování cotrvovccí doby, tím, še výstupní inpula
odebíraný z tranzistora 22 je prodloužen o do'bu
potřebnou k nabití koncenzátoru C2 přes odpor R3«
Nedojde všsk za tu dobu k obnovení přesné prahové
úrovně & proto je zapojení doplněno dalším časovacím , j
obvodem T4tC5,R3 tak, aby po deznění výstupního impul- í
su byly jscela definovány jeho paraaetry.
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Obvod byl navršen pro šířku impulsu 6/useo o ohlcdoa
na poučiti scintilátoru Zn3(Ag), Doba spoždční výa-
tupního impulsu i9 a použitými součástkami zhruba
O,15/us. Další redukce zpoždění vedla k neúměrnému
zvětšení spotřeby obvodu.

Popsané obvody pro zapojení, které by umožnilo zlepšit
poměr signál/temný proud byly vyrobeny a předběžně od-
zkoušeny. Komplexní dořešení celé problematiky pokračo-
valo časové možnosti v řešení zadaného úkolu a proto
další práce byla zaměřena na zbývající elektronické
obvody monitoru. Zlepšení n.nraěru signál/šum bylo -dále

;"í u'' urncwu
zaměřeno na optimalisacivscintilačního detektoru.
Závěrem této kapitoly lze uvést, že zapojeaí dle
blokového schématu na obr #č 02 lae realiaovat pro celý
měřený rozsah dávkového příkonu, avšak xa cenu poměrně
složitého zapojení a náročného vývoje, lešení by muse-
lo být komplexní včetně převodníku a pravděpodobně by
muaelo tvořit i jednotný konstrukční celek. Varianta
dle obr.č, 3 iiklinuje tpíše ke klasickému impulsnímu
vyhodnocení, které je vhodné pro malé dávková příkony,
Dá se počítat s časovou rozlišovací schopností shruba
5/us. Příslušná elektronické obvody nebyly ověřeny,
ale jedná se prakticky o aplikaci principů známých.
a nmohokanálových amplitudových analyzátorů. Jejich
provedaáí, zvláště pro přenosný přístroj 38 náročná.
Tím je i zdůvodněn další postup návrhu laboratorního .
funkčního vaoru monitoru, kde nejsou elektronické obvo-
dy pro zlepšení poměru sigaál/šua využity.



S e p 1 o t n í z á v i s l o s t o d e z v y
d e t ...e. k ^ t f t r n

*
Zde es budeme zabývat teplotní závislostí sig-

nálu, ktsrý odpovídá aířenáau dávkovaniu pří/conu (ae—
trasujeme zde na?ř0 vliv teplotní závislosti šumu. F3J)»
I fcdya v praxi je situace většinou složitější* bude—
E S předpokládat, že celé detekční zařízení má v da-
ném okanšiku stejnou teplotu a še teplotní závislost
se s 5s.se.-3 aeaěaí (t.^o směny^sou reverzibilní). .
Sa;:'r;a-li teplotní sávislost odésvy detektoru ar zaě—• ,
ří:r2 teplotu detekčního asxíss.ií, můícrna prorádet fcoa—
pc.~z-£ci této teplotní závislosti. Konečný měření sig?«
aál bj pek měl sálo záviset na teplotě detekčního za—
říseaí.

Experimentální výsledky

Teplotní sávislost odesvy detekčního zařízení se
skládá a teplotní závislosti celkové citlivosti EJ.
a teplotní závislosti luminiscenční účinnosti scia—
tiiátaru. íľ-splotcí sávislost scintilátoru se v aa—
šea přípaSě jsstě skládá z teplotní závisbsti ZaS(Ag)
a plastického scintilátoru, takše teplotní závislost
je růsná pro rúens energie záření* Protože ZnS{Ag).
se výrazněji uplatní pouse při měření Biašídi ener-
gií a pousití rs oni t ořu dávky a dávkového příkoau l«a
pro íseření nižších, energií očekávat většinou r labo-
ratořích a relativně stálou teplotou, příspěvek
ZnS(Ag) na teplotní sávislost zanedbávame*



Teplotní závislost luminiscenční účinnosti plastic-
kého scintilátoru je malá a měla by mít při výrobě
plastických scintilátoru malý rozptyl. Byl proměřen,
jeden plastický scintilátor a naměřená hodnota by-
la 0,1355 K"1.

celková citlivosti
Teplotní závislost• PÍT 66 PK 512 je zaručována od
-0,6 do 0,3% K , přitoza. v ustáleném stavu se hodno-
ty většinou pohybují od -0,6 do 0% K*1 (via/5,6/)» .
Bylo proměřeno 5 kusů Pii pomocí svítící diody a svět-
lovodiče a byly naměřeny hodnoty v rozmezí -0,6 až
-0,1% K . To znamená, ze pro případnou kompenzaci
je nutné měřit teplotní závislost pro kašdý F3J 2vláší.
Závislost, odezvy detektoru na teplotě byla v oboru
teplot 0 f 40°C naměřena lineární B přesností
+p,l# K"*1.

3o6.2 Kompenzace teplotní závislosti

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, teplotní závislost
sciatilačního detektoru jev tomto případě určena
především vlastnostmi fotonásobiče. Projevuje se jed-
nak vzrůst temného proudu se zvyšující se teplotou .
a dále teplotní závislost celková citlivosti fotoná—
sobice.- Teniný proud je přičítán k signálnímu prou-
du a uplatní se při měření nízkýck dávkových příkonů.
Možnost omezení jeho vlivu byla diskutována T před?-
chozích kapitolách.. Teplotní závislost celkové cit—,
livosti fotonásobiče se přenáší příno na měřenou ve- .
ličinu a bude rozhodujícím způsobem ovlivňovat teplot-
ní závislost přístroje. V technických podmínkách
TPF-O3-6621-72, která platí pro použit* fotonásobiše
66 PK 512 jo uvedena přípustná směna citlivosti

až +0,3^/°C. Široké rozmesí * velká hodnota



teplotní závislosti značně komplikují její kompen-
zaci elektrickými obvody, Její hodnota je podmíněna
techno 1 ogiclrýn procesem a dle sdělení pracovníka

^ VÚ7Sľ ji nelse podstatné onezit. Celá záležitost je
•^ podrobne rozebrána v či. ./5/» Tepelná sávislost ee .

lisí ieda.sk u jednotlivých kusů jednoho typu fotoná—
sobice ale je různá i v závislosti na vlnové délce
dopadajícího světla, Vlivea rušné rychlosti přeno3U •
tepla n r-' jednotlivá díly systena fotonásobiče p̂ ájíhá
ustálení cellové citlivosti několik hodin, přičemž
v této dobS nrú3e mít její smena i rúsná snaaínko.
Eůleiíitýs! pocnstekrn s hlediska řešení jednoáucňsho
syst&u teplotní konipensace,který vyplývá z práce
/5/ je, ae teplotní koeficient, alespoň v ustálenia
tepelnén rsSimu bude spíše inklineysiĵ  k zápornýn .
hcdaofeám a pokud bude siít kladnou-, budě jaho veli- .

*\ kost mane výsnazaaá a spíše přechodného řásu, naž doj-

de k tepelnému ustálení.

Pro teplotní fco.-penseci scintilačních detektoru bylo
vyíeseno cnoho systénů, ícteré jsou však vesnies sar̂ Q-
řeny na impulsní zpracování výstupního signálu,
7 přístroji ľ£A3 604 j« kompensace teplotní sávislosti
provedena teplotně savislýa bdporee - termistorem^ ••
aařasenýnt v děliči fotonásobiče. Odpor terniatcru mu-
sí odpovídat hodnotám odporu použitých v džliči, I
K3y2 je feseaí jednoduché, v našich podmínkách aaráa£~
aá probléay, nebot nelse sajistit tersiator s dosta-.

tečně vyaokou hodnotou odporu. Dále tento spůsob kom—
^ pensace bude značně nedokonalý, neboí všechay parajaetry



fotonásobiče i termistoru^na kterých kompenzace zá—
visíce pro každý vyrobený ku3 budou lišit (průběh .
teplotního koeficientu termistoru, závislost zesíle-
ní na napětí mezi dynodami fotonásobiče, teplotní
koeficient celkové citlivosti fotonásobiče, rušná
časová konstanta ustálení při změně teploty atd o).

Dokonalejší metody stabilizace sciatilačního detek-
toru využívají při impulsním zpracování části spektra .
meřenáho nebo referenčního zdroje záření nebo referenč-
ní zdroj světla. Pro proudové měření je využitelný .
pouze takový způsob, který umožňuje vytvořit světel- .
né impulsy v definovaném časovém okamžiku, kdy je pro-,
cea vlastního měření blokován. Pro tyto účsly je použí-
vána bu5 doutnr.vka nebo nyní časteji svštloemitující
dbda /41/. Tímto způsobem by mohlo být dosaženo velmi
dobré teplotní stability, ale v dostupné literatuře
nebyla nalezena žádná aplikace pro proudové měření.
Teplotní závislost zdroje světla lze dobře kompenzovat,
nebo? v případě použití LED ji lze přímo využít jako
teplotního čidla /40/, Ideový návrh řešení byl vytvořen
ve spojení s převodníkem proud-kmitočet dle /34/,
Fotonásobič s impulsním zdrojea světla by současna pro-
váděl nulování převodníku a odpadlo by tak použití
speciálního polovodičového prvku-, ktérýa je u uvedeného
převodníku čip J-FETu zapouzdřený ve stejném pousdře •
s čipem LED, Jedná oe však o záležitost vývojovo i konšt-
rukčná velmi náročnou a proto v rámci táto výzkumné .
etapy nob̂ l naznačený systém dále zpracován, Ha obr#5.6
je blokové shema popsaného návrhu řešení stabilizace*



Pro laboratorní . '• '•' . ' vzor : monitoru dávky
a dávkového příkonu bylo navršeno jednodušší zapo-
jení kocpc-nsace teplotní závislosti a to teplotní
s?išn.ou Vít pro napájení ŕotonásobiče. Zdroj je vy-
baven prvkem pro nastavení teplotní závislosti,
kterou je nutno seřídit dle konkrétním teplotní.
EávisloDti sciatilačního čotektcru. Klada to po-
íií':uá vyšší nároky nenasíavtfnr přístroje při výrobe,
eis iude to sřejnS jediní rosení, které lze v rsa—
ci daných. r.o2ao3tí u přcsos&sho přístroje realizovat,

3 . 7 Č a c o v á s t a b i l i t a a - ú n a v o v é
Ž, ,3 v y f o t o n. á s n b i > č e

Pri ir.pulsíiíia měření, k ̂  bývá strední anodový
proud fotor-isobiče p-cnľxv.3 nalý. Fro' pro'ud 'do l^P.-\

, je tech.iicicy.-ni pod~iínk£ni znruče^a určitá sta- .
bilits parar.etru íotcr.šsociče. Tato stabilita je trva-
le c ledována u výrobce, odbsratele a vštäinou i u uši—
vctele finálního výrobku, a á®?^ skutečné rzeze jscu
d?ci-3 snáná. Řeosr.ý monitor dávky a dávkového príkonu
vSq.': využívá vlastnosti fctonásobiče novým způsobem
s to především s hlediska celkového rozpětí anodového
proudu, který pří-o určuje hodnotu meřéne veličiny* .
rroto2s použitá ir.etoda nSřeaí dávkového příkonu uaos—
niijs snadno rosšířit měřící rozsah několikanásobně
oproti ir.pulo-n.inu neření, j s v ton smyslu využíván
i fotonásobič. Technické podmínky fotonásobiče 66 PK 512
připouští Eiaxiaálttí anodový proud 200/uA po dobu 8 hod*9

co3 s reservou jednoho řádu únosní mořit dávkové příko-
ny do 3/uGy/s (*lR/hod). Hajssou však specifikovány
únavová jevy, která se mohou uplatinit při



daleko menších* Technické podmínky pro fotonásobiS
stejné konstrukce typ 66 PK 511 specifikují jeho .
vlastnosti s hlediska použití ve vyhodnocovací apa—
ratuře termoluminisceněního dožioetru. Při cyklic-
kém zatížení prouděni 20 /uA (20 s osvit, 40 s tea)
připouští po 2 hodinách směnu +5» -15%• V práci /5/
je uvedena typická závislost proudu na čase při za-
tížení trvalým proudem 1/uA. Dochází k poklesu proudu
o lBfa po dvou hodinách a asi o 1% při dalších 24- ho-
dinách provosu. Může však docházet i ke vzrůstu ano- ;;
dového proudu. Je zřejmá, se provoz fotonácobiče při i
proudech řádově jednotky /uA a více je velmi proble- i
matický* j

E^erimentální výsledky dosažené ve výskumné etapo . j
úkolu byly zpočátku přísnivojší a vedly k optiniistic-
kýn: úvahám při .návrhů laboratorního vsořú-.řcišsiicíio-1-;
přístroje. ITa obr.5,,7 je závislost anodového proudu
na osvětlení katody fotonásobiče světlem 565 na z LSD«
Kapští na fotonásobiči bylo nastaveno tak, aby aa
stejaé osvětlení odpovídající proudu diodou 30 /UA byl
anodový proud v jednom případě cca 0,5/uA a v druhéa
5/uA, 2 odvozené závislosti je patrné, se. bylo dosa-
ženo dobré linearity až do proudu 50 /uA o£-atp' súviioGt je uve-
dtína. na .obr.o8 a. jsve 50/M á« nelinearita. shruba -?,.6fí.

Je säa K'- :. zaanansnána odchylka naměřených hodnot obou
křivek, kter& v podstatě reprezentuje nelinearitu ze-
sílení fotonásobiče v závislosti aa proudu. Při něřeaí
byly poslední tři dynody napájeny ze stabilizovaného .
zdroje bez použití děliče. Pro ostatní dynody byl pou-
žit standardní lineární fialiž.a odporu ÍOLIO, Ue, vzor-
ku sondy byl ověřován i vliv únavy fotonásobiče. Jak
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je vidět aa 0br«co9, únavové jevy se v danáa případě
prakticky neprojevily.

Lnborntoraí . v' •* '. vsorsk detekční jednotky byl
řsjen 0 jeanía nrpájeeíra nnpStím pro celý mořicí
rosrr.lt se sdrojesi disensovanýsi na proud fotonáoobiče
E.2 100/UÄ. To umošaí detailní měření únavových jovů.
a časové stability na větším počtu fotoaásobičů,
případný morení dlouhodobóhcs chareíct«ru« Při daluía
vývoji přístroje buďa počítáno s přepínáním napotí
pro raěření velícých dávkových příkonů,,

Dříve než přistoupíme k vlastnímu návrhu labora-
torního vsoru, uvedeme několik posnáaek o parametrech
souvisejících s vyhodnocením měřeného signálu a to .
o neřícírá rossaiiu dávkovího příkonu, o mSřícía rossa—
hu dávlqy a časová konstantě .

Kdyg údaj o dávkovrá příkonu bude sobrasováa
ručkô 'ia aěřidlem, bude rozsah přepínán ručaě
a je svyksa volit posloupnost rozsahů podl«.
řady 1,3,10,30. Spodní rossah je urcea poša-
davkess nožnosti měření přírodního posadf
a protože jeho hodnota se většinou pohybuje
od 10 do 30 pGys , mohl by být nojniaaí rossah
30 pGys nsbo 100 pSya . Rozsah 30 pC-ya"** zá



nevýhodu v tom, že vlivea statistické fluktuace
můše iiadnota'presdhiiofct 30 pGys"" , i ' kdys
střední hodnota je jeStš pod 30 pGya""1. Při.
rozsahu 100 pGys se hodnota přírodního po-
zádí zase pohybuje v první třetině rozsahu
a vzniká velká chyba při odečtení hodnoty,,

Horní rozsah je určen vlastnostmi PN a při-,
chází v úvahu 1/uGys nebo 3/uGys <> V př í -
padě, že by přístroj iiaGŽnov&l přepínání VIT
na FiT by bylo možná mařit' i větší
příkony. Je asi vhodná, aby přístroj měl mož-
nost měřit co největší dávkový příkon i sa tu
cenu, že při větších dávkových příkonech bu-
ds připouštěna větší dodatková chyba (únava
PN a pod.),

b)

Když dávka bude zobrazována v digitální foraě,
musí nejmenší změna dávky, která se zobrasí
na displeji vycházet opět z měření přírodního
pozadí (25 pGys )»Aby chyba způsobená zobra-
zením koneňného počtu míst na displeji byla
dostatečně malá při měření přírodního pozadí .
za 100 s, mola by nejmenší zobrazená zmšna dáv-
ky být 1 pGyro"*3- nebo 10 pGy="*1

#

Pro rozhodnutí, jakou největší dávku by mel
mít přístroj možnost zobrazit, mohou sloužit
tato čísla,

*) měřitelná změny v luminiscenční účinnosti
plastického scintilátoru se objeví po jeho
ozáření dávkou větší noi lO^Gy



/i) snrtelná celotžlová dávka pro člověka

je 6 Gy
y) nejvyšší čtvrtletní přípustná dávka pro

kcnčetiay pro pracovníky s RA zářením j«

0,04 Gy

(T) 24-hodinové noření dávkového příkonu
3/UC-VG*-1" odpovídá dávce 0,26 Gy.

Sš l by tedy s t a č i t maximální rozoah ;3í7lcy.—
0,1 Qy Ecbo 1 Gy.

Ilesi ceJľieiSí a aejvStsí požadovanou měřitelnou
dívlcnu á e tedy rozdí l 10 «• 12 řádů. Pckud před-
poklá-2v.r.e použi t í disple je se 6 čís l iccrai, musí
p ř í n t r o j unzciíHovat zo^rasení dávky s různou
pclohcu deset ínai tečky (nejména 3 polohy)
nebo v ryčných, jednotkách (nejníně t řech)* V úva-
hu př icházej í aapř» tyto t ř í var ianty sobrasení*

1) RoLaah. 10 pdy «• 0,1 Gy O.OOOOÔ uGy

00000.

2) Rozsah 1 pGy «• 1 Gy .000000/uC-y

000.000

000000.

3) Rozsah 1 pGy *• 1 Gy OOO.OOCuGy

000.000/uGy

000.000

Dobrý přístroj ni a3řit přesně a rychle. Volbou

čecové konstanty je Eošná ovlivnit tyto rlast-

noítio V" prípade noření dávkového příkpau to

, Se čís bude větší časová konstanta.
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tím bude menSí Btatletická chyba, alo současně
pomalejší Qdezva aa změnu dávkového příkonu.
ProVfr°VprístroJ se zdá vhodné* volit časovou
koaatantu 5 až 10 s. Další možnost je ručníta
přepínáním volit časovou konstantu např. od
1 s do 30 3. U některých přístrojů se využívá
toho, že statistická chyba Je vetší při měření
na nižších rozsazích a proto s přepnutím rozsahu
se také přepne časová konstanta - např. pro
rozsahy do 300 pGy3-1 by bylo f « 10 s a pro
ostatní rozsahy í"«3 s»

Moderní přístroje na měření dávkových přífconů
vyhodnocují signál numericky a zobrazují tzv..
aktualizovanou střední hodnotu, která Je určo-
vána zhruba takto : pokud signál z detektoru .
fluktuuje kolem střední hodnoty, Je e časem ta-
to střední hodnota stále upřesňována. Kdys se
signál.a detektoru výseamně" saeaí od původní střed-
ní hodnoty, začne se zobrazovat okamžitá měřená
hodnota až do doby, kdy se signál Ú3tálí aa Ji-
né střední hodnotě* Tím se dosáhne toho, že přístroj
měří "rychle a přesně". Samozřejmě i toto jistě
výhodné zobrazování měřené veličiny má svá olezení,
Tento způsob vyhodnocení však vyžaduje poučiti
mikroprocesoru, což v současné době ve VtfpJT nepři-
chází pro přenosný přístroj v úvahu*

Podobný efekt jako počítání aktualizované střední
hodnoty je možné docílit také analogovým způsobem.
Tato možnost je založena na tom, 2e lze vytvořit
napětí, které udává směrodatnou odchylku statistic-
ké chyby, V případě, že střední hodnota signálu
z detektoru rychle změní při zrněni střední hodnoty
signálu přicházejícího i detektoru, ja
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výstupní napětí integračního obvodu, Tím je
vytvořen, podobný efekt jako při sobrasováaí
aktu*-lisovnné střední hodnoty. V případě, že .
hodnota dávkového příkonu je zobrazována ručko—
výra měřidlem, je výhoda vrychls registraci vět-
ších caon signálu částečně znehodnocena nutností
ručně přepínat rosar-hy.

d) U laboratorního vzoru byla realizována nosnost .
akustické indikace úrovně dávky a dávkového pří-
konu. Otevřenou otázkou aústává užitečnost této .
indikace*, stajně jako aoanost připojení registrač-
ního přístroje*

4.1 B e t e k š n í . $ e ô n q t k a

Problematice řešení detekční jednotky byla
věnována tďneř celá prsächásející část správy a ves—,
kerá fysikalaí neroní provedená v ránci výskumná eta-
py úkolu. Výsledks'ra je návrh scintilacního detektoru
s organick̂ îa scintilátorea a fotoa.r'oobičea pracujícía
v prou:! ovca reiíinu. To s nemaná, še k vyhodnocení mo-
řená veličiny je vyuľEit anodový proud fotonásobiča,
Jtdinýa. vliodaýa fotonácobičen pro tento účel 3*
z tuseaská výroby typ 66 PK 512, připadne jeho konst-
rukční varianta 66 PK 511«

fíelativn-5 velký příkoa děliče pro fotonásobič^
který vychásí při proudovém měření v širokém rossa- . .
hu dávkového příkonu, byl řešen přímým napájením pdsled—
gtícfi dynod, cos vedlo k vestavění sdroje VIí příao do
detekČaí jednotky (vis kap. 4.1.1).



Vzhledem k časové posloupnosti jednotlivých
prací v rámci výzkumné etapy nemohlo být dořešeno
mechanické provedení detekční jednotky s ohledem
na rozmar a provedení scintilačního detektoru.
Spojení obou čáatí bylo řešeno náhradním způsobem,
a využitím dílů normalizovaných ve VfejT (převleč-
ná matice MS0xlf5) viz kap. 4,2.2.

Vyučiti anodového proudu fotonásobiče k vyhodno-
cení měřená veličiny podstatně rozšiřuje měřící roz-
sah přístroje proti impulsnímu měření, ale je příči-
nou problémů při návrhu napájecího zdroje pro sondu*
I když s hlediska únavových jevů na fotonásobiči ne-.
bude pravděpodobně možno měřit v célim roasahu dávko-
vých příkonů a jednou hodnotou napájecího aapětí, j«
nutno volit poměrně tvrdý odporový dělič pro dynody
fotonásobiče. U přístroje I1&3 604, který pro mčřeaí.
rossahu 30/uR/hod až IR/hod pouzírá-dvě napáj®cs:£- na-
pětí je dělič Bestaven z odporu ft hodnotě 600 kO
a odběr proudu z akumulátorů 2x6V je pro celý přístroj
250 mA. Převážná část tohočo příkonu připadá na zdroj
VTÍ.

Jednou z metod jak snížit příkon zdroj© u monito-
ru dávkového příkonu je zapojit fotonásobič tak, aby
se přes jeho výstup a zdroj VS uzavřela zpětná vazba
a udržovala konstantní anodový proud fotonásobiče /7/»
Hodnota měřeného dávkového příkonu je pak &aěrná hod-
notě YH, které je zpětnou vazbou na fotonásobiči nas-
taveno. Tato metoda však neumožňuje měřit dávku.



Další aetody sníšaní příkonu jsou popsaná aapř»
v /4č/. Použití nelineárních prvku v dSliči umožní. .
dosáhnout cn o davsho proudu, fotonánobles a2 8Oí3 hodno—,
ty proudu děliče* Používají se specielní vysokonapěío-
vš zcíierevy diody s jnaiýsi proudea např. LIptorola
13 9SSB nebo III 5276B /5S,13/. K radiäálaíinu eaížení
příkonu ácj'de při aspájsní posledíiícli 3 a 4 dyaod
ssnostatnýa zdro^ea /46/. Dobrých, výsledlrú Ise do- .
sáhnout napájením dynod z ka3kády editorových sledo—
vaSů /47/« Pro apliksci v přenosném přístroji de vsak
BEpp^eai příliš náročné na počet součástek. Jednodu-
chou metodou, která je po mnoho let používána u sond
vyráběných v SHA Ostrov /49/ je připojení posledaích
3 BŽ 4 dynDd na samostatne napájený dčlič^sestaveeý
a cc-iších hodnot odporů noa u sbývající části děliče,
Pousívá se při tóra k napájení dsliče jednotlivých. .
sturSů náeobiče napětí ve sdroji. Podobný cpůsob za-
pojení je učit u t.arínení popsanóa v /53/«

Pro laboratorní vzorek řesen-oho monitoru byl.
navržen zdroj, ktorý umožnil měření při jednosi na-.
pájecísi napětí na fotonásobiči, -v 'rbssahtt anodového prou-
du as co 100/nAo •• . Pro dosažení nazin:álního saíže-
aí příkonu při rosu^aéa počtu součástek bjrio poušito
sepo.jeaí, které v̂ -užívá k napájení poslsinícii třech.
dyn. o d uscorněné napětí 3 odboček transformátoru VIT
zdroje, ITejprve bylo ovořováao zapojení s násobičem,
tak jak se běžně u obdobných sdrojů používá. Zapojení
funkčně vyhovělo, ale podstatného saíšení počtu sou- .
částek bylo doscaeao eš poůšitíra jeánocestaého usrasra§»
ní ve spojení s jedncHr-njTa meničen, který pracoval
v t£;v<, 5-ívornón cnčru /5O/» Ha laboratorním vsorfcu
cdroje byla ověřena moatiost návrhu a vyrobení VH—trans-
formátoru aa napětí 2i7 a feritovým jádrea typa S
6x6 act» Elektrická pevnost byl* zajištěna prokládal .
PST-foli« tlouštky asi 0,04, která nesní být *a okra-
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jích nastřihnuta. Mezi okrajem vinutí a kostrou cívky
je nutno ponechat mezeru, která je postupně zvětšová-
na od 0,5 do 1,5 vám (vinutí ve tvaru pyramidy). Vývod
TN byl provedea nýtkem uprostřed krycí vrstvy vinutí
provedené z několika vratev lesklé lepenky tlouštky
0,2 mm. Tento vývod je použi* aoučasaa jako pájecí
bod pro připojení usměrňovači diody. Impregnace byla .
provedena zalávacím voskem T 100. Usměrnění je provede-
no dvěma sériově zapojenými diodami KY 130/100 podobně
jako u sdroje popsaného v /44/« Ve funkčním vzorku je
počítáno s použitím vysokonapěíové diody KYX 23/10,

Pro napájení fotonásobice je nutná regulace VIT
v poměrně širokém rozmezí. Běžné se používá rozsah,
regulace aai (0,5 aš 1) Umax. Regulovatelné zdroje
se obvykle řeší s dvojčinným měničem buH s vlastním
nebo cizím buzením /50/, který je napájen ze stabilisá-
toru stejnosměrného napětí řízeného přes dělič z výstu—
pu zdroje. Konkrétní řešení takového zdroje je např„
v /42/ nebo /43/. Vyznačuje se velmi malým zvlněním
(< 0,05/«) a. dobrou stabilitou při širokém rozmezí regu-
lace Vlí. Celková účinnost takového zdroje je malá, nc-
boí na předřazeném stabilizátoru dochásí icc ztráta vý-
konu, V některých případech je napájecí napätí psvaa
a je řízena amplituda impulsů generovaných oscilátorem
/45/. Podobně &u2e být generováa obdélníkový průběh
definovaná ampliduty, získaný porovnáním vaorfcu z trans-
formátoru s referenčním impulsem /51/» Tato zapojení
umožňují regulaci od nulového napětí, ale opět s malou
účinností při poměrně složitém zspojení.

Jednoduchou transformaci napětí při nízkém napáje-
cím napětí s možností účinná regulace lze dosáhnout
zapojením, kteró" pracuje na principu rychlého přerušení
proudu v iidukční cívce. Může to být bud* spínač, který jo
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řízsea dalsí-i vnějšími obvody /53/ nebo jako ne j jednodušší
zapojení - bloking-generator a tzv, aávornýsi sapojenísa
^sr^-rnovEČs. V obou případech múae být výstupní napětí
il^zTio bud sponou opakovočrho kmitočtu /49,53/, nebo
zr.žnoii šířky impulsu v te části impulsu, ledy je transis-
tor otevřen, a dochasí k akumulaci energie do nagnetickeho ,
obvodu transformátoru (47/« Tento poslední způsob je a hle-
diska řízení výkonu aSnice .r--vyhovující, ale vyžaduje .
vyľcScaí specielních obvodů, která jsou schopny v závis-
losti aa odchylce výotu?n.ího aapStí řídit průběh proudu.
v kolektorovém obvodu n-aicé. V práci /47/ jsou tyto ob- .
vndy použity u aíaiče 3 výkonem 16 \'í při napStí 3 kV, kte-
rý byl nr-pájea z napětí 24 V. Pro menší napájecí napě-
tí nejsou vhodná.

Pro iľívrh sdroje byl vybrán na základe uvedsa-Jho
rozboru jedno'- Sinný mc-nič s viastnín bus sníti (blóking—
2e::cr:'tor) xízený skanou knit octu přímou spatnou vazbou
s výstupu UEmšrHcveSe. Výhodou.-sepojeaí je jednoduchost, .
ale zpštná vazba z výstupu usměrňovače se podílí x>Ť£mo
na směrování jednotlivých Impulsu. To je náročnější na
fiťívrh a konstrukci obvodu a je obtížná udržovat jej ve .
spr.ívnc-ia pracovnía rê iícu v celém rossehu regulace vstup-.
ního napětí, výstupního aapstí a výstupního výkonu. Příno-
sem by byla realisovat tuto vasbu jako či^te stejnosměrnou
a generování iapuleú řídit E2 V obvodech mčniČG«

Konkrétní capojeuí.nSnico je uvedeno na schématu
detekční sondy Tfea obr«3« 22," "ľ. Pro řičení nšniSe
je jako sdroj referenčního napěti a aesilovač odchýlily
pouíit integrovaný stabilizátor MAA 723, jehož vstupní
i-Ťipsdsace je nyíríítoaa cavasaaía dvojice transistorů
KC 811 v sspojení jako editorovy sledova5# líapájecí napětí
pro obvod 2SAA 723 je sísk.-Cnos transformátoru měniče, al«
Ti3~3rSuje sa ta část impulsu, která odpovídá prop
snoru a ĵ Jía aaplituda naní aávislá na nastavení
ho napatí pro fotonácobič, K řísení teplotní cávialosti



zdroje pro teplotní kompenzaci detektoru byly použity
dvŠ polovodičové diody zařazené do děliče referenčního
napětí* Jejich vliv aa referenční napětí lze regulovat
potenciometrenio

Na laboratorním :J,i .': . .:.'vBorku byla ověřována
především funkce přímého napájení posledních dynod foto—
násobiče a byl sledován příkon zdroje, Kriteriea byla.
linearita zesílení fotonásobiče v závislosti na anodo-
vém proudu a tudíš na odběru proudu ze zdroje. ?|stof se
nadynodách fotonásobiče doolo k nepatrným saěnáia napětí
v z-úvisloati na anodovém proudu, zesílení fotoa-ísobiče
bylo při proudech .nad 50 /uA nelineární, jak je sřejiná
z obročoS v kap, 3,7.

J a

Ud
Ud
Ud
Uk

12
11
10

10

139,7
282,6
420,7

1970

139,7
284,6

. 424,9
1990

50

+0
+1
+1

0%

,71
%
,01

139,7
285
426,1
1995

100

+0
+1
+1

0%
,85
,28
,27

139,
284,
425,
1920

150/u

1
4
9

-0
+0
+1
+1

A

,433
,64
,24
, 0 1

Tabulka Č. 10
Závislost napětí dynod na anodovém proudu

Z tab.č. 10 je patrné, 2e naměřená nelia; arita
zesílení neiauae být způsobena zdrojem, neboí vliven
zapojení zpětné vaaby docházelo při zářěži ke vzrastu
VIT až o 1,27$, zatím co zesílení fotonáaobiče klesalo.

Pro zhodnocení vlivu vlastností zdroje aa parametry
řešeného přístroj© bylo nutno stanovit závislost zesílení
fotonásobiče aa napětí. Pro použitý typ fotonásobiče
66 PK 512 není tato závislost publikována. Obecně platí,
že zesílení fotonásobiče je /13/



'•*•••<» počet dynod

tfo,* koíieient sekundární eraise

Pro AgňgP dyaody platí vstah, še

-TI 0,025 U (15)

tí . . . napětí naši dynosrcii

Celková citlivost tady buds závislá na napětí zhruba'podle
vztahu

A * K (0,025 U) 1 2 /16/

alšís vodítkem je nívislost cit l ivost i na napětí pro
ctc-á^Doic Evi 9727 3, který je pošuitinu fotonásobiči

Iľa jednorú fotourísoblči 65 PK 512 byla smířena závislost
cit l ivost i aa-nr.potí s p--u:íitím L3D s vlnovou délkou
svitla 565.cn. Na obr.č„10 jsou všechny tyto závislosti
pororíi.-jn.y v relativních 'u -dnotách. ?2'otoLls fot o násobič
Zlil 9727 B n:í o jednu dysiodu vícs neľ; 66 TK 512, bude
clontroující počítat jako maxiraálax napoíovou sávislost
vypočtená hodnoty, kteri JSDU o noco raírnojší aei 3°
ne.<vSao pro f.otonapobič Eľúl 9727 B. Hodnoty určena z fy-
aik.iliiíf.li :':n;len£ n:~ Irib^ratoraíia vcorku vykazovaly sávis—
lícit se i O',5Í?ÍJ na IV, co£ je rovnSS v souladu a vypočtenou
cávislosíí,

V průběhu výakusr.113 etapy bĵ lo vyrobeno aekolifc
variant sdroje Tii saloSciiých na popsaasia principu jedno-
čianého c-šniče s usaěraovačem v sáveraén sraěru. 7 tab»
č, 11 a 12 jsou uvedeny charakteristiky první ^arianty
sdroje0 Tento sdrojměl voiai příznivé parametry, al«
obsahoval neperspektivní geraaaiový transistor a místo
referenčního zdroje byl ve spětaá vasbč sařasea sověta&ý
koronový stabilizátor SQ 301 S«



\ (V)

í=- l °C U (V)

(55)

•23°C U (V)
(55)

40°C U (V)
m

4

1161,5
-0,33

1161,0
-0,34

1157,8
-0,64

5

1163,7
-0,13

1162,6
-0,28

6

1161,7
-0,31

1165,3
ref.

1165,3
0300

7

1166,3
+0,03

1167,5
+0,19

8

1160,3
-0,43

1169,3
+0,32

1169,7
+0,32

tab. č.'li-- Závislost napětí katody na vstuoaia
iap5tí a na toolotš (da-ro refcrcr.č:aí-bylo v
lapotí fcr..tofhr pi-i vstupníia napčtí sdroje 6Vn a p
n

voleno

a teplotě 23
v p

ÍP=-I°C u l o(v)
(JS)

23°C U 1 0 (V)
(TS)

40°C U 1 0 (V)
(53)

4

389,6
-0,026

383,4
-0,077

309,5
-0,051

5

339,6
-r0,02S

339,8
+0,026

6

389,9
+0,051

339,7
+a?5fí7

390,0
+0,077

7

3S9,9
+0.G51

390,3
*O,154

S

390,5
+0,205

390,1
+0,103

3S0.3 .
+0,154

tc3b,12.-— Závislost napětí dyaody D 10 na vstupníra
napětí a na teplote (referenční napatí pro

. zpětnou vaabu)



Záhrada germaniového transistoru křemí
a koránového stabilizátoru referenčním s-drojcn se sta-
bilir-ŕ;:.ru V.kk 723 poněkud shoršily parametry zdroje.
Iľo3fsici3íit teplotní súvislosti sdroje-činil +O,O7£ na
l°0, natín co u první verse sdroje byl tómě? o řád coas£#

Protoše teplotní kc2ficicr.í refersnčr.ího zdroje s tab i l i -
ciíjor-a 1-.IAA 723 je .caxo 0,01555 aa'l°C buäe příčina v mé&e
zrxznĹTýoa poa.~ínl:ách sp-itní vszby a v. etapě ísakčafho
vsoru CJU'IS táto problematice vSnováaa daliíx pozornost. .
Je vŕjfj'r třeba vzít v úvehu, že teplotní z--ívialo3t samot—
G.-';ÍO cclntil?.íaího deteirtoru jea g -Ô GjS na 1°C a obě
teplotní 3svial"!sti se vsájeran.ě odečítají©

Výhleden: ke spusobu napájení posledních dynod foto-
riáscbiča pracuje sdroj ásporaě i kcTya jsho vlas tax účia-
2jst neaí př í l i š vyseká. V t2b.5o13 j s uvsdsna závislost
VEtur.r.ího proudu na aíiodovsni proudu, fotonácobiče při
aapcjcoía napžtí 6,5 V s to pro výatupní napití 1150 7
a 1700 V.

£l r*i ** /•* *"íTT*-~ "!̂ ,"*'ii ' 7 |"J

VO t UT5 fí í
ijroui
^ /

1150 7

U a
1720 V

i

0

21,5.

27

1

21,5.

27

5

22

28

10

22,5

28,5

50

23

.. 33

(.A

*A

i** A

Tab.5o 13 - Vstupní proud "O zdroje



Výsledky získané a navrženým zdrojem VIT prokázaly,
že svolená koncepce je pro řešený nonitor dávky a dávkového
příkonu použitelná a příznivě ovlivní jeho parametry. Je
reálné dosáhnout celkový, příkon přístroje túrač? o rád
menší nes u obdobného přístrojek MAB 604o

V průběhu výskumné etapy úkolu byla navrženo a vyro—.
ben.0 nokolik vsorkú eond. lígprve byly pro súkladaf fysikál-
ní moření upraveny dvě standardní o ondy W.Q- 323 o Úprava .
spočívala v použití ni2Síchhodriot odporů G".—yi>-ř přispůco-
boní zapojení pro proudové aSřenío Připojení VL7 aa katodu-
bylo příčinou psr»sifcních i.opalsů spôsobených pravdepodob-
ne fluorescencí skla. Další dva vaorky soad byly upravôny.
tak, aby raesi fotonáaobičem a pousdrera sondy bylo elektro-
statické stínění připojená na katodu fotonásociče*. Tía byl
scela odstraněn vsnifc parazitních i-npulou, K t"::r!;o condára
byl výrobca sdroj svjtla s diodou (LED) o vlnové délco
eaitovaa-ího svetla 565 nm. Pro teplotní maření byla dioda
se sodnou propojena umaplexovýsa svotlovodičea o á-0os
cca 1 m.

•

lía základe získaných skúsenosti a provedených nsře?-
nich byl navržen a vyrobea laboratorní vsor detekční jed-
notky s fotonásobicea 65 PK 512 a vestaveným sdrejea VU„
Zdroj pro napájení fotonásobiče byl vestavea do detekční
jednotky především vahledea ks avoleae koncepci přímého
napájení posledních dynod ze zdrcjeo Zjedcodušaje to tss
problémy spojení sondy s přístrojem. Podmínkou řemení 3«
realizovat zdroj WS malých rosaěrů, coa ̂ « • toato případe
dosaženo vhodným zapojenia s jednoceatným usmaračaín VII, .
Plošný spoj zdroja má rosaěr 55x70 ma. Celá detekční jed-
notka je zabudována do hliníkové, trubky 0 65 a její délka



bes sclatilacního detektoru je 260 sin. Elektrostatické stí-

ccní 3& provedeno vrsivou grafitového vodivého nátěru na

vlo2cnl trubce, která byla u laboratorního vzorku vyrobena

s ebonitu (bude posdčji nahrasena technologicky vhodnej-

Sía ;r,j.teriále:.i). Sonda aa straně scinfcilátoru byla ukončena

s-'vitca !l5Oxl,5 pro u.ľ:ovnzxí scintilátaru matkou, 2Ta opa2-.

nó otrcaí j a ucavřetia íroubovacía vícken, PrQ)ojeaí 3 příst-

r-r-jc'a £& provadono přes koaskter, který je upevním taa to-

ku vilcového plcítS čoudy.

4«2 IT á v r h v y h o d n o c* o v a c í č d s t i a o n i-
t o r ;t í ŕ. r ]rv a d rí v \z o v 5 h o t>- ř 3' k o n u

Iľ.'vrh laVrr-Litontího vsoru vyhodn.ocovc-.ci části monito-
ru vrci:Ic£ c po"a5^\-'tů eír.novenýcli v úvouaí č i s t i kapito-
ly 4. S at in nebylo uvr.ibvár.o -pi'Q-pín-'tíí TJ na fotoaásobici
r súvislosti aa hočaot3 ^zcřaíišho dávkového príkonu, nebo*
Ú..1DV0V3 je%ry os u rr.drsných vzorku fotoar.Ěobičú v této
ci^-o ai^nk vj'rr.cao acprcjcvily a spúsob aapl^'eaí fotonáso-
blče un.:oŕínil dosa:io:ií malého prikoau sdi^oje i při anodo-
v<.'i\ proudu fotonárc-bies acš 50/uA.

Elokovc ccht-Kň. přístroje je na obr,č,11, Základní.
funkční bloky príní-roja Jsoa : prevodník prouä/kr-iitoaet,
n^ľ'ic četnosti ir.pulců, citao pro rorrietraci a sobrasoaí
dŕ.vky, předvolba nis^alicnca přeicročctií dávkového příko-
nu., předvolba sisr.alicacc přeícroccaí (lávky, r\l:unticfcá
slf-r.alir-ace úreva^ r.cľcaóho dávkového príkonu, ř íd íc í
a ovlácUitJÍ obvo-ij- a nap-ijscí sdroj, Lleai jednotlivými .
obvody není kro.̂ e vstupu a nezbytných ovládacích signá-
lů __ * x aádná vazba a pracují scela
eutoacatí*-2 toho d&vodu ns potřebuj e blokové f:cS:ona pod—
robp.3jsí popis a funca buda vysvětlena u jednotlivých
fuákčních bloků© tf sieutečného aapojeaí v př í s t ro j i 2* pro



- é$ -

obvody předvoleb využita část citace pro registraci
a zobrazení dávky. Dále je t sat o čitač vyu2ít pro čísli-
cové saSřoaí malých dávkových příkonů a obvod předvolby
signalizace překročení dávky je 1r tom případě používán
pro předvolbu doby moření. Podrobnosti Jsou uvedeny
v semoatataé kapitole.

Obvodově je přístroj řečen, s vyuStín čs« integro-
vaných obvodů technologií. CIJOS, která ES vysni č ují velni.
malou spotřebou proudu. Klidový proud většiny obvodu ne-
přesahuje hodnoty desetin /uA při napájecím napatí 5 V. .
Laboratorní vsor celé číslicové části přístroje, cahrnují—
cí celkea 22 pouzder integrovaných obvodů, odebíral se
zdroje 0,7 ffiA bez rozsvíceného displeje. Při rossvícoaí
celéíio dicpleje stoupl odběr na 30 ELA.

Llalá spotřeba proudu u číslicových integrovaných
obvodů, vedla k volbě celkové koncepce návrhu aapojení
tak, aby co Ee5ná nejvíce 'analogových, obvodů bylo nchra
číslicovýai*

Eielctroaetrický převodník proud-kmitocet

Způsob spracovaní anodového proudu fotoná3Običe převodní-
ktfdiproud-íaaitočět vyplývá z celkové koncepce příotroje
a předcvšíia a poaadavkú na měření dávky v Širofcúa roa-
sahu dávkového příkonu. Jedině převodník proud-knitouět
je schopen zvládnout rossah 6 až 7 řádů bea přepínání
měřícího rozdahu, cos je důlešitý parametr pro cprávné
.vyhodnocení dávky. Vzhledem k malinu zesílení pouSitiho
fotonácobiče 66 PK 512 je nutno řešit převodník schopný
roSřit proud v řádu 10 A«



?rD pľevcd PIVAVJ r.'i 5:nitoíjt J::r„i 7 valívány

o tľVo r. :to.la G v.yr;-;.-. '~í~ r.'.".;>^s a r?'Ia zrpo
p c : t : ; . t 3

s r.^ltivl3i-.:t3r:n ľ̂ .-.-.-..'-. r-"3'^i:-o P-"J r : " ' " "Irvr-ý nóxí-
cí rcr.;.:i lze ?:;:::,j ;.:-.;-3 "i3voj;-í!: r v; -r̂ vr. 'v 'K-'Q ná- .
b?-*o. úľc.to r.;- t..':.i Ú;;1 r -vr."1 pc-;ľ';ít v : ".-w'r.ííra v p ř í c t -
r~:ích :V3o Zc::*?r.í a :í~rn7c: nviltivi;- ! tcr -., ktoré je
nr.:i :. u ;:ř;vc:r.-í!:u. Â  537 (22) je rc::--o - r í i t ^roud
nrjr .v-"ľ';x r r i vo čt;-:'.';.,ťi ľ.'Jljc::. 7 Í..C-) j j ir.-rica obdeb-

toru. ľ.:;rj',.'í j s j - "" .'„•! *I:if ale .~ľ:IIcí r^r.r;Ji j s rov-

R"J ; ; U ; J c ; i v s tľocli I .'i e ch.

Princip r r a.--c.-í Ira c vyv2vs.ia.1n .i<b^« 3 s na obr. 12.



Proud přicházející na vstup převodníku nabíjí kondensátor
C integrátoru A 1 až k překročení prahové úrovnS kcrtpará-.

toru A 2, Konporátor sepna separator, joč;o5 výstup perio-
dicky spíná zuroj normálového proudu nebo náboje, au do
o krížiku., kdy dojde k vyrovnání náboje na ir.tc;i*'..toru
a k operator je propnut do klidového stavu. Jo-li vyrovná-
ní prováděno proudovými irnulay, jako nepř. u ;;."- /cd...'ku
v pľíctroji IIA3 604, musí být délka ir;.pulců vir.i pracná
a oouiíívá so obvykle jeko r^tierátor oscilátor c rľľJ.
Takto je rc-al isován i převodník uvedený v /23/. tz.zio je
vyrovaáp.í prove d ono nábojem, ktorý je na vetup -: ::o.erea
nr,jitýn d-ívkovecín koadensátorara. Takto byly pi'£.-o va

7í?J2 řs3cny dva převodníky /30,31/. Tento 3ľ*-.ľ.b vyrovná-
ní n-ľuoje cniiiujo požadavky na s tabi l i tu 3c.-i3r*trru a lr-e
pouuít cpouctJíiý raultiviur.'tor. Při n"ř?.ií a nľivodu vaLzi
nr.lýc'i prouCú J20U kladeny vytoká poíddtivl^r ni VGtupci
obvody pľ-DVoCnílcu s hlediska svodových proud*;, 3J civcdcsTIio
typu převodníku j s to vstupní obvod integrátoru s cpir.ao.
ko..-pr..T.r.̂ čr-ícii p radových, nebo nábojových i::pulc*. K doc-—.
ŽZV.Í íii-ck'lio nírlcího ro^-chu nusí být v sir.! rychlá olzz—
vi týchto obvodu, n'ba? .v.ucí spr-. c ováv r.t i"\/.:lr/ o k_:its2—
tu oZ nľkolik .'"Is. U" pr'-iv̂ da-'l-cu přístrojs l\'3 63v je jou-
žit volni kvalitní ol*ktronic!cý zccilovač AD 515 LH so
vstupní impedancí 10-^0 a spotřebou proudu z."xz» l,5rJ. (32).
Ľclý ncpStový ofeet uraožnil i jednoducho foľesí- r-pír.zCo
proudových ir.piilcú, nobot na vetup aesilovcčs c:kl *oýt,
připoj en relativně 7-c.lý odpor. 3o3oní vstupní čá^ti pře-
vodnílm je na cbro"/3.



Pí 3V ?-_:•!-;!: r?; 1117 realicr.v-aý ve VÍ?Ju? n í l or. vctupu .
r-u" ! t :~.2S TJ2 t-j? II? 52O r;apo,jG.iý jc!:c cledovr.č s ak-
tivr.-.'r. jZr-: j ;:./: "r:u:'u v c;.:!toru, Spíp.r^ >:>:•.-;• riLcčního
c'":: í~; V;/i r • clircv'n *'~ Lr^l-trnín t r *v*.z i r: t or on vybíraný
n .:lr"i:::a rv^ôu ÍKS* < 2.10 " H i . Iľ^l-í t;-? preroďvOcu
C D -.vi r_r. v.-tv.ru -zvZ'xt >-':-?i:.^í S : : Í 1 D V J ľoĽla
V::: 2:3, .:t.rý : : c rrrv.i-iclsý c o b v ^ - A2 515 L3. IT^OJD-

-,'-'• .'..-ír.:"- ::;-! r T l i : : v ' í : •:-orlc'-.zu í?i~\>vt ľJľ? 1, Oba píe-
v: ••-..'::;.- :-•:: : v civ- v r-::.:!:!! ÍO"*0 c2 1D" : A. PodD^ní vlsct-
-;•.:•:£ -.'. i :::v:^::í;: pr-.-;:v? v Í33) . Pľ-C-ís v ronsafcu

" "r ^
Ľ .J > • ^. '> J^ » i . a .i. j v l ^ o . J 3 u"* •'„.-' ' — - T - T A W J iv.kU C y i S * "o j . - -

je vy r:ľcc k- • o!:tor

/ ; . ; / . ::"f:í -rrjid v r-c.ľchu 3.10~LfA CJ 2.1O"7A a cclkcvý
pľílrľT. p reve: iílra j 2 33 r".T v c'rtirnír; rôli-.u a 16 r:"'

, .';i--;? je -OU^D použít i jElcs

j s prova r. T.ID pľi automatic*

Ir.lľí ; r"n-r^ p?-teatcvó l i teratury Ccell:e.~ IS vy.i^lesú

dr^br.í pccr.ati;r, Výnr.-/.T-jrí j s pľ-cclr.'ľsíni arpo^caí dl* /35/ t

.'rtcrc rcbr^peou'e vybití i!iter;r:.cn.í!io kondenzátoru pfl .
pi ..tíľ.í.sí pľ--.-.->,.":.iíku a č.'la "apojení d l e / j 5 / f jeho^ rea-
li^^ce j s pc-.ľľo J::"-rozvedena v /52/» Je určcaľi pro n3ření-
rrou^u 10"" ** &2 10"*°A a r^ľí sa£2e.i£ ch -̂by přenesená para—.
Eit;]£ knpscitou spínače s ľlC'S-PIľľen, letory rpícá ken
R£ n: ' l r j . Spôsob fcoripcRsr.co j«ž. použiteloý i pro obvod
k c~crsa£ vlivu t«r.s.'h3 proudu.



Mezi převodftíicy s vyrovnáním náboje patří i převodník
využívající tzv» Delta modulaci /39/• Ověření tohoto
systému nebylo provedeno* •

Z vl?3tno3tí scintilačaího detektoru s fotonásobičem
66 PK 512 vyplývá,' že navrž'ený převodník musí zpracovat
proud v rozmezí 10""10 až 10"**A. 7 případě, 2a bude použit
i vo e pojeni 0 obvodem pro omezení vlivu tsmnfho proudu,
musí mít male zbytkové napatí aa vstupu, řádově asi do
10.-.7 v celfm roscc.hu pracovních, teplot. Z hlediska mo-
řícího ros?c'iu lze použít jedine zapojení s v3c0vc.ac.xn.
tv'.'coje, jehož bloková schema je aa obr„8. Kor„Ia?ótaí za-
pojení je určeno volbou.integračního obvodu a volbou
s;-ctJ-:u, který ccjijíuje vyrovnání náboje. Při po2ad-:vlai
nal'.r'i0 vstupního napo ti EŮLC být integrační obvod ře^oa
joôiuS c použitia hybridního elettrouetickóho zesilovače
G iiito.jr. čaín kond 2nsá t oř csi vs sp"tn5 vazbu. 7 tabulce
č. 14 c*':-'-i porovnány rozhodující parametry vhodných
zscilovuou /37/.

Vij'ôu^ní prcud
~~:Si ve tup.

V'. >•"''.í zbytkové
• .. ' J Í

ľ ..-i T t v.tup.nap*
ľ/: r.sitní !:~ito-

irio liľiíjecí

c;i"r pratidu
C •:•;-. a

;.3H 117A

25

2x

1
25

8

+12
+6

V/3II 218.'i

2

2x

1
10

•

0,5

±5
+1 .
1 5 S , -

V.'3H 213A

2

2x

1
2

•
0,25

+5
+2

V.'SH 223A

0 , 1

2x

1
25

•
0,5

±5
+1 .
212,-

wJH 233C

0,5

2x

1
75

0,5

±5
+1

pA

10°C

Z3.T

T
&A
Kčs

Tabulka č. 14
Porovnání hybridních xesilDYača 9 Telkym Tstupaím odporca.



Obvod V7SH 117A by umožnil rozšíř i t eěřic£ rozsah
k vy-oSíra dávkovým příkonům, ale ná př í l i š volky vstup-
ní proud a velkou spotrebu proudu so zdroje. VSecbay
rat&tní obvody jsou pro řeSatiý převodník použitelné,
Při aplikaci obvodu pro cse'-.ení vlivu tei:iaóho proudu
je nutní- pouľíít obvod s n:alým driften vstupního tlapati
Y7SH 2ISA, jinak buda vhodaSáší obvod ľ.'ľľí 223G. Obvod
"iT3H 223A QS určen spíXs pro aáročnSjSf aplikace. 2a před—
polrlaáu, že se podaří EÍskat z detekční jednotky vetší
proud, •?ost::5JĹ i obvod tVíTI 21SA.

Obvod pro s-íníní ko.~:pen:: C:nr!ho proudu nebo náboje nůše být
řčl:en. r.okolika sr-Scoby a vybrat optimální variantu ô®
nccrnsdaý úírol. V iviiodujr'cx tabulce je r.̂ cr-nsčen princip

rčrrv'^h r.ipc<-'ť.ií £? tivcdc:iíri původce. ITa,K:r.'~to î používáni
a ii?;r:;:':;o re-~linovntcy.no ^a sr.pojciaí A. Vyžaduje v5ak .
c"?cir.Iní <ilc-cľu ?e rívcrů,;'ni prouděn 10" "A, Podobnú i sa-
poj c.ií 3 vyL'-iív^e výbír transistoru ss zb^tkovýa proudcn
kolclctcru v řf.iu 10"^"A, Zapojení C j s nr'ročti3 s hlediska
se-::tkovino vstupního nr.r-^tí operačního, zesilovače, které
rnxcí hýt vel~i r,í].i.Uvodc.ié - sepojení je určeno pro
proudy asi do 10 A, jinclí sa pravdepodobne uplatní proud
telrcuoí d^ličsn R 1, H 2. Oipor R 1 nelss p ř í l i š zvětšo-
vat, nebol; na druh ó strano sase cziesnja kriitoSot a tím .
i .. ro^cdi prevodní'-cu. Zapojení D nc-írí nedostatky vý-
še uvsdc:výcii cbvoiú A CJ. G. Odpor LIOS transistoru T 2
v uzavřen5z ctr.vu jo veliký a je pros transistor T 1 p ř i -
pojen pzr.ktic!:? nn stojný potenciál jako je vstup seši lo- .
v;v:J3. Je v ľ-!: nutná ko-pc-nnace parr.Eitního náboje, přenese—
c~ho na vrtu? zesilovala při přepnutí transistoru. Zapoje-
ní B s .:-..-:.?itnín deličom je aejdokonalejší s hlediska
zvoázvliio rrrudu a U.COITJSJÍ; měření proudu a2 10"̂ TA#
jTstává však problin s aulováaía genírátoru náboje, který
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TAB.15 SYSTÉMY KOMPENZACE NÁBOJE NA VSTUPU PREVODNÍKU

AKNT
KNAPP /31/
GLOWACKI (POUŽÍVÁ
ZOROJ PROUDU)

NR 1117 / 3 O /

A O SSSR 712 951

/3S/

KOMPENZACE

US. PAT. 408



celý obvod značne komplikuje. Zapojení D a B jsou paten-
tově chráněna. Pro řešený převodník vyhoví nejlépe za-
pojení A t neboí je jednoduché* a pro požadovaný proud
10"1 A se zbytkový proud vhodně volené diody D 1 acuplat-
fíí. Jako dioda může být poučit přechod vf„ transistoru
nebo J-FETu. Transistor KF 524 (525) má dle katalogu
JCBO < 0,8.10""A píi 10 V. Editorovy přechod tohoto trsn-
zistoru běsně dosahuje zbytkový proud v řádu 10 " A.

Kompenzační náboj aa V3tup zesilovače se přenáší bud"
přímo ve formě náboje kondenzoru /31»33»30/ nebo jako
proudový impuls definovaná šířky /29,38936Jf. Sešeaí s prou-
dovým impulsem je složitější a vyžaduje přesný generator
impulsů s PKJ, Kriteriem pro volbu řetíení raůže být pouse
dosašitelná přecnoat převodníku* Při použití diody jako
spínače se obvykle volí přenos náboje koadeaaátoren.
Pro laboratorní vzor bylo na sáklade provedeného rosboru
vybráno zapojení převodníku dle principu A (tab.č,15).
Zajínavé by bylo ověření principu E , u kterého by nulování
generátoru bylo provedeno ve cpojitoati s autonatický©
řízaníra zdroje VIJ světelnými impulsem LED píívoJoaýui na.
katodu fotonásobiče. Představuje to vaak komplexní rose-
ní celého systému, ícterý obsahuj o teplotno stabilisovaný .
zdroj' svetelných impulsů, řízený zdroj VU a vývojová nároč-
ný převodník s generátorem náboje. Pro níske dávkové př£?»
kóny múze systém obsahovat diskutovaný obvod pro potlače*
ní vlivu šuzau z fotonásobiče. Jeatliše by vaak nevyšel
vývoj některého z popsaných dílů příznivě, byla by cslá
práce zmařena. Z toho důvodu byla zatím ověřována pouze
jednoduBČí verze s převodníkem dle principu A,

V další etapě vývoje bude nutno patrně použít přepínáaí TO
v závislosti aa měřicím rozsahu, nebo? jinak by se mohly
nepříznivě uplatnit únavová jevy na fotonásobiči. To sníží
požadavky na převodník, alespoň co do mořícího rozsahu.



Y ton* případy bude svačena nosnost dořešení automatic—
kvho přepínání ronsr.hu, která by sc^isti lo správný v .
CI.ZZZZÍ dávky př i náhlém zvýšení dávkového příkonu. Přep-
nutí rozsahu by bylo provedeno zařassnía citačs a dšlleea
pcr.jrsui 1:10 asbo 1:100 aa vystup převodníicu,

Hl:ivn:'n problctian při řc"?;a£ lsborntortiího vaoru přóvod-
níku bylo na,iic;tit ňířlai rocsoliu, Ictoi-ii vods fc vyoolcónu
opakovacínnkc.itočtu. U převodníku dla 734/ jo to 5 2SHs«,
YGtupili Scailovr.Č mučí být, dostateční) rychlý, 17 přavoáfií—

-Iru /31/ byl rcuMt ixpulcní hj-bridaí SCGÍIOVSO a pon^ľao
r ulicou spotrebou proudu typ <"SH 217. ží-oto první nádenic
Eiutti.T;?ti pľc,1ít UP. přcpír..'::£ nnp&tí na ŕot^M^Gobloi vsdl
3t c;r.r::eaí ror.^nhu a ron/'iti úsporao^ňího a Ieva''j5ího
-•oi'llovnos Vi'JIÍ 219A. IÍ;TÍ.:;tfínoe senevátoru s picsoelektric—
1-̂Vi 3-ryntclci~, který J e v př í s t ro j i sabudováa (vis kapo

4.2,6) vadla 1c n:'!u-ade cároje náboj© sdro^ea spínenoho
nor::ilové-iO prouču, Jako spínač ^e rcnschúrtľ. dioda a to
kolektorový přechod transistoru K? 524, leterý vylrasuje ,
proud při napatí 5 V 10 ^ (a&řeno na 5t i náhodně vybra-
ných vaorcích). Spínač j s v podstatě sapo^sa dis /.33Í,
kde je ^ďico diodový přechod pouíit transistor 21^930,

vsorek
nr.rsěřeoý' proud

1
0,13

2
0,10

3
0,08

4
0,11

5
0,10 pA

Tabulka 5, 16 - Zbytkový proud kolektorového přechodu
transistoru K? 524



Intcgrační kapacita je však zařazena do zpětná vaaby,
jak je tomu v zapojení dlo /3l/. Omezí se tímto aošns
svodová pr-oudy v noučáctkách připojených na vstup, ale
musí být sa integrátorem zařazen, další obvod jako korš-
p&rátor /38/ i když v některých zapojeních /24,3l/ je taa-
to kcrr«9cirator vynechán a výstup z integračního obvodu
je připojen příiao na řídící vstup hradlovaního generátoru
nebo na D vstup klopního obvodu,

#

ITnvraeaJ zapojení je řeacae přodévšía s chladom as. dosaše—
ní niniraální spotřeby proudu a maloho poctu součántek při-
dosaasní paiâ ietru zabezpečujících, p o S ad ovci 5 vlr>.staňsti
vyvíjeného monitoru.

4o2,2 LlSřic četnosti impulsů

Líořič čotno3ti impulsů zdo převádí impulsy z převodníku,
na analogový signál, kterým je proud' pro měřidlo a pří-
padně pro registrační přístroj. Řešení integrátoru je
záležitost týkající sa vsec«Ji radionetrů s cnelogovýsi .
vyhodnocením a ustálilo se na několika o svode oných, zepo- .
jeních, 2 hlediska příkonu je nejúspornější přímá integra-
ce impulsů monostabilního obvodu uvedaního např, v /54/»
Nevýhodou je problém s dosašsníra vetší cssová keactanty,
pokud nechceme použít elektrolytické kondensátory,
S úspěchem byla ovSíena úprava zapojeaí uvedená na obr,15«
Impulsy z cjonoatcbilního obvodu jsou přivedeny na nšxidlo
pres transistor v zapojení s useriäaou bází, který je na-
pájen relativně velkýn napätia 2 měniče. Zapojení však
nelze použít ve spojení s registračním přístrojem. Další .
osv-udčené zapojení j« dbdový integrátor, u nahoš je pouai—
to k linearizaci opět tranzistorov zapojení a uscrsíáou
bází, Sonio. tný integrátor však neumožňuje dosáhnout větší
časové konstanty a proto ae obvykle zapojuje oo zesilova-
čem, použitým současně pro připojení registračního pří



Přikladeni t c-kového zapoj sní je obvod poušifcý v přístro-

ji !7ľ:G- 332 /54/. ITávrh integrátoru pro Irborr-torní VZOT

vychází s tohoto napojení, ale zesilovač s diskrétních,

součástsk byl nahrazen, rconolitickýn oper:č-aín ses

se v.rtupnÍ2Í transistory J?3úľ typ LIAC 155 /55/« Ve spo-

jení s operačním sae.il ovceen lze použít i samostatný

diodový integrátor a iat-3;;:rsění kondenzátor seřadit do

obvodu sp;tni vazby. ?ro svoleni řsjecí. integrátoru se

l'.'ps í::>.:ii3 z:-.p̂ jění s iinearizací ircaziztorem,

Pcuľití obvodu MAO 155 i:r.o2:raje volit'odpor v iategraorií

Čr-oovl Iroastr.atě c.2 iCM^f • (Proudová iicsj-.ustrie 2nA při

T C C dává chybu IÍJ při vi.tup.iia napětí 2 7 ) . Integrační

iccad-anc'tor proto nr'še být svitkový, typ ar.př. TC 215,

a2 do hodnot časové koastaaty a-Skolik desítek vtsřin.

Teplotní závislost integrátoru je určena teplotní

E ívirnlostí pasivních součástek, to je předavčím dávkováři-

ho koa;:5íis:;tor*a, teplotní sávislogtí nc.pájccího napot-í.

a "aturaSaího nr.p'ití na spínacím transistoru před iate-

1 navrsenfm sarajoní lna dosáhnout teplotní závislost1

1 a.š 2A- V. cslcn res^r^u pracovnicí: teplot. Přspíaáaí ros-

ssi!i'i buds provedeno číslicově, Sjedaoduíujô to nastavení.

rbv^oů a do^'has sc niľi/í základní chyba. Počet číslico-

vých cbvodů prrktioky aůctává, nabot ja sošao vyuSít ob-

vody s čit ačs dávky,

Prcudavá spotřeba obvodu IZlO 156 je při napjtí +5 -V

cca 1,5 nk (údaje platné pro ekvivalentní obvod SlľiiSIIS.

1-5" 355 £)» což ja i pro přenosný příctroj únocná. Zapo-

jení I:-";oratorního vzoru bylo ověřeno s obvoäea I.IJiC 156f

prcudevá spotreba raá být aci dvojnásobná. lúeřený ob"

odebíral za sdrojo proud 2,3 aA při napětí +6 V.
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V úvodu zprávy byla zmíaica o možnosti řešení měřice i
četnosti, který by reagoval odlišným spůsobesi na malé i
směny způsobené fluktuací a na změny způsobené novou
hodnotou dávkového příkonu. Sošení teto záležitosti není
tak prosté, nebot obvod by musel nejprve rozliuit jaký '
rozdíl hodnot ještě odpovídá fluktusci a kdy Biá sací* .' j
korigovat čssovou konstantu nebo napatí na výstupu intagrá— i
toru. I v analogové verzi to vede ke složitému regulačníma,
syatusiu, který nelza úspěšně řešit v rúmci vývode přenosná—
ho přístroje„ Seoení tohoto problému je zpracováno v /57/
a to v číslicové versi. Analogovou verzi podle mínění au-
tora článku nela-, rovněž žádcýin snáaýia jednoduchýn spůsobem
realizovat«

4o2»3 Předvolba signalizace dávky

obvodu pro předvolbu signalizace dávky j s celkea
rutinní sáleaitoct, spočívající v zapojení přepínače na
výstupy čitača pro residraci dávkyo Je nutno zvládnout
pouse veliký počet výstupu a spracovaní BCB-kodu z citace,
Tato záležitost je. nejčastěji řeuena použitím otečn-ího
cíÍGlicovóíao přepíaačo, který je přímo konstruován, pro
BCD-kod /3S/. V případe řešeného monitoru byla předvolba
zjednoduaana a omazena na dva přepínače,a nichž j ednía je
přepínali řád a druhým maatisa vo vybrané řade čísol ?
1-1,5-2,2-3,3-4,7-6,3. Ke kódování čísel byla využita
ksbinace zapojení kontaktů na otočnóa přepínači tĵ pu 2S 121
Celkové zapojení obvodu je na obr.21« Otočaé číslicové
přepínače nejsou pro přenosný přístroj vhodné, neboí je
nelso spolehlivě chrCaí/ť proti působení vnějšího prontřeáí.



4o2.4 Předvolba signalizace dávkového příkonu

r?cd"DÍca cívkového příkonu je božná u přístrojů zpraco-
vávajících, analogové signály, Ts&to by bylo mostio nastavit
p ľ-: d v* o ľr u v r o.--rohu na který je přepnut n"řie četnosti
iry-.'.lcu r^::iteru nebo pc-u5it další scnostatný n;&řič četnosti.
Při r.alá ep-třsbs proudu u číslicových obvodů C-LIC3 je -
*rýlc:.^£~ľží navhr^out i obvod předvolby eigrialisace dávko—
-.O.o príkonu Číslicový. I2ylo proto vyskou.2en.o sapojení,
Žcl.z-ž zjeäacdu5s.i2 ochc-r. je na obrdTo Ľnpuloy a převodní-
ku pr-cud-Ir.;itDÍct jsou přavedsay na dSlič řešený obdobně
jako v kep. 4.2,3. 335lící poněr je ns-taven tak, aby aa
v:.tv.-:u ,c'-D.;"ů £ vsaikl lir.puis po příchodu tofccváho počtu I
i."pulc£, který odpovídá předvolené úrovni na dobu 10 s»
"i^to dľíiič je psriDcicIcy nulován ksídýcli 10 s, takše
aa výstupu děliče 2_ bude ir..pulo pouse tehdy, dojáe-li
Iz prekrcoer.í přsdvolsaá úrovnžo

4e-«5 Akustická si~aalisace úrornS dávkováno příkonu

Akustickou ai^islisnci úrovně dávkového příkeau sde
z'z.zž'.vá obvod, který c,3.iDruje akiáický tón, jaho^
vý'íks j e úr.:2r.~á napití na výstupu integrátoru. Ob̂ ôd
Ise smoarsjne snpnout pouss v připilo potřebjr této
sirnalisace* Idá u?n.:~.dnit vyhledávání zmierených mí a t

*.• k.* w 4»* »...* ""̂  ej ^ «-'--.— u ÍJ .—- c ,

?.3r.ii = ovarj- cbved akustické signaiise.es v-j-a.zívá integro-
vaníko obvodu ekvivalentu CD 404ÓA - fixového sávSsu,
ob.~čú:ující:ío r:i::io jiná ncp3?ovš řísoný occilátor schopný
-racrvat nn nkucticlíých k-iitočtech» Byl vy^koxioca obvsd
š Tecly PieHtnny vyr;tb:;tiý pod osimčeníia r;i3 404o, Poašiti
obvodu j s jednoduchá a spočívá v připojení dvou odporů
a jadnoho kondensátoru, Z celáho obvodu je využit pouse
oscilátor a jeho výstup je přivedea aa výkonový stupea
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s komplementární dvojicí transistorů a dále na miniatur-
ní reproduktor. Protože v monitoru jo akustická indikace
používána i pro signalizaci překročení dávky a dávkového
príkonu jev oesta signálu na výkonový etupea zařazeno
nakolik hradel, která řídí převod jednotlivých akustických
signálů a jejich vypínání, připadne přerušování. Přehledáš
je tato čáat přístroje nakreslena na obr.18b. ITa obr.18a
je blokové schema obvodu CD 4046 (56) a jeho zapojení
pro generování tónové frekvence v závislosti na napStío .
ITa obr0lSb je kompletní zapojení obvodu akustická indika-
ce včetně indikace překročení dávky a dávkového příkonu.
Signál na výstupní tranzistory VT 1 a VI 2 přichází přes
výkonový invert or DD5, !:terý j e-připoj en na čtyřvstupové*
iiÄ2llo-rr4c Toto hradlo zmenšuje jednotlivé signály a to
řreJíVoaci 2048 Hz v případe překročení dávky, frekvenci
1024 Ha při překročení dávkového prí'conu a proměnnou
frekvenci z obvodu HL 1. Frekvence 1024 lis a 2043 Sz
jaou cyklovány střídou 1 Ha tak, že ae nepřekrý\'aj£ a no-
hou tedy snít současně. Při použití akuctidkó oisnalisa-
ca úrovní; dávkového příkonu j é obvod indikace přeicročení
dávky odpojen,

4'o2»6 Čit ač pro registraci a zobrazení dávky

Zapojení citace pro registraci a zobrazení dávky bylo .
vytvořeno z integrovaných obvodůGJOS čso výroby. Podkla-
dem na návrh zapojení byly předběžná katalogová listy
/58/ doplněno údaji platnými pro ekvivalentní zahraniční .

, obvody /56/. Koncepce zapojení- je celkem jednoznačná urče-.
na skladbou dostupných obvodu. Je potřeba pouce rozhodnout,
zda k vyhodnocení čitaěe bude svoleno přímé nebo nulti- ,
piexní připojení zobrazovacích jednotek a jaký typ zobra-

, zovací jednotky bud*1 poučit. Vzhledem k torna, Tie zobraueaí
EÚiáo být pouze krátkodobé9 oři vyhodnocení dávky, bylo
navršeno pouííít zobrazovací jednotky typu LSD a to V.TQB 37 t

a výSkou znalců cca 3 ranu Votijí rozměr zobrazovací jednotky
by měl již neúnosnou spotřebu proudu a rovněž čitelnost
jev terénu u menších znaků lepší. Použití zobrazovací



jodnotlcy o tekutý:-i kvy-taly je cítím v nnľ'ích noc!nínkách
problematické s Ulediolca cnv.iíipiionti potr.-'j'̂ vch součástek*
Pripojení dicpieje je c -.valtiple^aín ^dpnjenísi. Poušitín
budiča sbČrnica a tŕíntavovýa výr t uper. I.I7I3 4503 vychází
2c.co*'oaí na počet obvodu tánSř stejná jako přrcó zapojení .
přes dekodér a počet vodičů na propoj eízí j G pcdstatae men-
š í . Celkové zapojení j a na obr019o STultiplex je řízea
o:cilátDľ£n s pie^oolckíritteu krystalovou jednotkou, aeboí

jí-!:o frokvcr.c3 je vy;u:ita v mnoha cl^lčíc-i obvodech nároč-
ných íi3 r ť Sil i tu teitootu (přovoarxílc I/f, picdvolba pře—
krbcem r.".r.:.-ve;io priconu, r.:oreriim.il;-"c*a príkonu). íTl^stoi
Eobr^nctr..xí jednotka rJ. vcsimtainý plo"^? s?oj, jshoa
schema j3 na cbro20. Týírrss na propojení jednotlivých
plOv?r.vch sprjá v táto etap5 sprcco\rási n^b;;!, ale napojení
je patrni z rr;n-.čcní vstupních s výstupních Bisnálú. Sj-c-.
t.'=i í>vli'.'.ún£ teto oác t i pří; troj o (TBG2, shasín:'aí aicple-
je atd.) jo popcáp. v kcp0 4c2»3

Uľiírt'r::í desotinná teckv a %'oLba rozsahu byly puvodač- tirče—
aj povjtlí a to na rroccoľo: /u5y. To snariC-ná n3řící z'osaah. čo
lC?::ov s rosli5enír4 lOnQy, což je sliodas s ob-dob^ýni zahra-
ničnírd. p i íc t ro j i a sřsjr:š- to vyhoví pro be-hou pr.tci
v Ir-b oratořích, i v provozech s ionizujícím ^ářcaíis. ITavriEs—
VJ3 Eapo,jch^,jchoz ccľ.c^a je na obr,19# uroiaujc přepr.utí.
de-stinní tei'hy na da!3í GV3 ní^ta a čo!:auicl:c-u úpravu d--li-
cího pozíru rrcdi'.:.sanfho čitačs<, Bylo to včak mínŠDo pro
n-Xření aíských dávkových příkonů (vis knp. 4.7) na úkor .
vyrašení předvolby si^nalisacé přeicročení dávkyo ľro vyu-
žiti tohoto zapojení k resšířsní -nořícího roasahu dle úvah
v úvodu hcťtolj 4 není ' na panelu nísto pro potřebný ovlá-
dací prveko ?ři strive j ícínx capojení aalvľh.io při a-jření aa
úrovni rvírodaího posadí lisp ss 2 min a celá kr.or.cita
citace bude rr.plnona na 50 nin při na:d:u:ílnín dávkovJa
příkonu, který je přístroj schopen mořit.



Z s "n a polohy desetinní tečky Je provedena volbou kódu
na vstupu ADP $ a ADP 1 (viz obr.19) multiplfizu D~5,

4U2«7 Využití čitcče pro nířcní nízkých ďívkrových příkonu

Protože analogové noření neskýtá při čaaovč konstantě
aokrlik vteřin rDľoost dostatečné přesně mířit nlzkD cllv—
i—v;' pí-í!:ony na v-'ovni plirossft-'ho.posadí, bylo navršeno
pouiíít pro toto duření citací dívi:yt Zapojení ln':-orctcrníiio
vzoru Uir.oľliíuje použít obvod signalizace přclrročoní dávky
jalco octovou s?.kladnu čitač-e a předvolbou čacu 10,ICO a
1D30 a, r " l í c í pornír jo upravaa tak, 2e je indikována
i:c--*:.ienr=í hotľíiDta dávky 0,01 nCty. lía^reaou hodnotu lse
S3Lr:.::it po slconoena dob J djíeaí takto :

:ccxc:. pGy/s T =» 10 s
xx:-cc.x p2y/s T » 100 s
ÄTJCÍ.XX pGy/s T = 1000 s

"^ľeiií sačns probíhat ihced po vynulování předchozího
o b;* a hu oitc-čc. Zobrazovací jednotka je rozsvícena po skon-
čení moření. Probíhající .-nSreni je indikováno rasnvíceníra

;e20.D ľiídící a ovládací obvody

Do t i t o čáoti zyrávy je zahrnut popis funkce a návrh
obvodů související ch s řízením a ovládaním jednotlivých.
funkčních, bloků přístroje,

i-* .8,1 Sĺzoní zobrazovací jednotky

Pro snížení příkonu přístroje a slepaení čitelnosti údaja
jsou ahacnuta nepoužitá mÍ3ta před nejryšší platnou č í s l i -
c í . Obvod je řeSeu tak, že sraltiplexnía zapojením jsou .
zjbr?zena míata citace Emilrsau od nejvyššího řádu k nej-
ni2;írru. Po přečtení obsahu nejmenaího řádu je displej
zha-nut a detekuj© ee prvaí nenulová míato při kterta j«



displej znovu roncvícsr:.

Další snížení příkonu j a provedeno vypínania zobrazovací
jednotky v deba, kdy není potřeba oíct je j í obsah. Je
prove d--no tločítken na penslu přístroje. Při prvaín .
stisknutí tli" š ít ke je £::~rr:zovací jožLictkc-. rossvícona,

při d?.lšín akesnutao Cbvod J2 realiscvcín klopnýn obvod53
typu. Do Oč-stření kor.tcfcfc'l tľcjítka je sabespačeno cpošdš-.
n.:'.̂  ve spStn-í VSSDS obvDc.u RC-čleaer. (vis oor0í?) a d«ri-
v.čr.ín Z.C-žlzr.zz. aa vetupu C. ITa pis'ár.ý spoj ja výstup

Sf.pD ĉn.í ic-borr-terního vrrru uraoínuja propojetaín na ploS-
n-'r. r;;c;;i cr/ooc-p^oit rori-vícení E3bmr.vr.ci jednotky také
cuto::'.:.ticl:.y r y i překročení h^daoty predvolená dávky a to
hvví tr*/ale ne":o r?.řcru?.:vr.r;o s frekvencí 1 Tľs*

Cit. c .o c:'vky je nulován sti?j':nutís obou tl:.2ítek na panelu
přÍ2t---cje scuoarjnšo Při stinknutí tlačítol: je vcvrJž roz-r
cv:'o :.:zc, ^obr?3;vcc£ joc-nstka, činí je ko.itrolov-'no Dpráv—
r.í v. í:itl3*/;r::£ čitr.3eo "ulorání je provedeno rovnou suto—
nr.t-icky ?o rrpnutí pľí^trojc i-ipulce.r. ouvo=en;ŕa s přepínr.3a
í-.-.ikcs s rozc-ků (si^iiál ľlEoEí ocr.19).

7;,--ínríní aivurtická si^nclisixcd ja provedeno druhýn t l a č í t -
hc-n n?, panelu* Optická signalizace po vypnutí cústává
c;ci:váĽa, tľe-li prskročsna dávka, dojde k obnovení akustic
kí cirjr.alicccs po vyrval ".-iní citačo d̂ 'vky a jeho novýa na—.
plr.ínír: předvolanou fc:r;.'.?tra.'Při překročení dávkového přít-
kónu a vypnutí akustická ii3nalisr.ee dojde k obnovení el:us—
tickí r-isnalisece po poklonu a opetovnín překročení dávko—
vcho p^ ; 'onu 0 Zapojení obvodu je realizováno použitůi



klopných obvodů typu D, Ha plo3aý spoj Je výstup tlačítka
přiveden oijaalea S3 1 (viz obr#19)» Akustická cicaalisace
úi'o v no njřeaího dávkového příkonu je zapínána v posled-
ní polose přepínače určenóho pro volbu řádu a hodnoty .
předvolby úrovao překročení dávky . K zapínání a vypíná- .
ní j a poulit vstup Ilľil obvodu HL 1 (ĽID 4046) 0 Obvod před-
volby překročení dávky je t&a vyrašen, z činao3ti»

4oÄ«C.4 Volba doby míření pro číslicová udření dávkového příkonu

7r.hlar!oT. k maléru. .'. proctoru na panelu jcou pro číclicovf
r.:"ícní n::ljch dávkových příkonů využity prepínača řádu
nc.3t-'VenJ hodnoty u obou předvoleb. Přepínač předvolby
tr'vk'váho příkonu musí být v po3led.ií polosd a přspíntiLcs
přclvolby řádu překročení dávky $9 volena doba nřřcní 10,
100 a 10ZO s, PávoJní funkce obou obvodů předvoleb 5° vy-
řesena z

> Přepínač funkce a rozsahů

Tímto přepínačem je otočením z první polohy (OFF) sepnuto
napájení přístroje a je testována zobrazovací jednotka
čítače. Odpovídající poloha je označena TEST a na displeji
musí být sobraseaa hodnota 888888„ Současně jo mčřidlen.
kontrolován otav zdrojů nebo? tato poloha odpovídá mexi—
aální spotřebo proudu ze zdrojů.

llr.pájeaí příatroje

Pro volbu napájecího zdroje je rozhodující navrhnout opti-
mální napájecí napětí a typ elektro-che:aickáho zdroja
s hlediska spotřeby proudu a charakteru provoau přístroje,

ITe.pájecí napětí příatroje je určeno poušitýai integrovanými ->.-v
obvody © nuže být v rozaezí 3 až 15 V pro obvody CIHIOS a mia«
3 V pro analogové obvody s operačními zesilovači typu
U M 741 nebo ftkk 725 (ja počítáno s generováním záporného
napětí stejná hodnoty pomocí meai5e)«.,3. ~ T



- ft -

ZirsJ "»̂ " .Is cc'ic^ci úoiacS pracovat £-i od 2,5 Vf ale
ca vsrIr:tc.?. n^T-tí ca J:--:D p ar rr. c try slopľují. Protože .
I : r : : 2 t ľ ; číslicových a aialo^svých. ^bvc-ů při rr.iniir'1-
r.:':.: nrpl'ti JODU na brcnicích pou-ií-elnrrti (-clá rychloct
u ~~V3 crv lú, r.r.lý ro^v-jit ccpjtx a enrl^cvych obvoaú)
t.-l-- cvrlo.i? r.--:'t£ +57. Coto ar?"t£ Isa sí-.!:3.t se 6t i
-—;:;'e'i jl-'.iľrá nľi Uocc^-'r: vybíjecí-: v.i^ix 0,9 V nebo

Crľ;.?v.' o.»"-ľ'r rrou.ia pl:i cnpetí !ÍV Je určea c'cledujícími

0;"3""r zhře

ccí Jsdňctlc

25 aľí 4Cn\ (podlé nastavení

hodnoty 1T.T)

3CrA (pouse při vyhodao-

ceaí)

Colirový ccľsľr croc. fônA

Frúr.ľraý TTCVCZHX s^onä 'o n z rocjvícen.5 a^V-r^covacf Jed:ict—
ky Ivaie £.i DCUÍV. Pr^vísní dotu v z;'vi;.?lesti na pouľ:iti5a
t;-pu čl.'nľra Ise pouse o^hr.dnDut na c;tklcid-' následujícího
rosboru. 2r-i\:s?\TL"$"í r:"".;cn£ bud^u provedena v dal";j
etrpŕ.ch .ve'caí úkolu.

Oíb or px'ou.lu bCnA oä^ovívíjí ciito2ovr.cxr.iu oílporu na J e clen. .
cláaek shríiba 20 £. Pro Jednotliv;! t ^ y cldaků Joou udává-
ny následující parma try (59) •

typ zatěsovací odpor vybíjení vyb£jec£ doba
denno 5ersgv5iio po usklad-

článlox aea£

R14

mu
R20
LR20

134

145

75
75
40
40

4
4
4
4

hod.
hod.

hod.

hod.

100
200
150
240

hod.
hod.

hod*

hod.

80
160
120
192

hod*

hod*

hod*

bod*

TrVulka 5. 17 - Elektrickí
suchých článku-.

některých t.ypft



- Shu-

Je zřejrsá, 2e pro satěšovací odpor 20 O, lze udělat
pouze velni hrubý odhady Pro čláaky R 20 by mohla být
provosní doba přístroje a3i 50 iiodia a pro články R 1$
a.-i 15 hodin. Při teplotách pod 0°C značně klesá kapa-
cita článků a bylo by nutno použit typ LR nebo napájet
pííntroj B akumulátorových olúnlcú. Pro trvalý proves .
v lrborafoi-i budo vhodaějaí napájení ze s£?ovúho adap-
teru nebo z a!:iĽEulátoru«

Celková váha 6ti kusů článků R 14 je 240 g a při poučiti
Č1'ÍI:-J R 20 by byla 552 g. Pokud bude použita ckřxa
s rô ruSx-cBi panelu 80x210 ma, nuaí přístroj být napájea
z článku velikosti R 14,

zEco pracovního napStí +5V bude zajiotena jedno-.
ducX'"3i'ctr.bilisátorea se zúť-íží v kolektoru, který u;:io2-
ííitje pracovat s rozdílem napětí aš pod 0t5Tt nabo? rut-
U±ac obvodů v příatroji nspotř&buje přssné stcbilisovani
nepotí. Pro převodník a inteerátor bude stabilizováno
peuzo napětí toch obvodů, ktoré přímo ovlivKujá úrovea
výstupního signálu •



4.2.10 Rozsah pracovních teplot

líavrhovaaý ''onitor dávky a dávkováho příkonu bude ve vývo-
jových etapách konstruován dle ČSIT 35 6505 ve ekupiaě 2,
určená pro přenosné přÍDti*oje pracující v rozsahu teplot.
-10 as +55°O. V uveden&a rozsahu teplot, scjnóaa v záporr-
aých teplotách, nebyla dosud zaručována činnost G.IOS obvo-
dů a suchých článků čs. výroby. Při teplotách cad 40°C
bude se na chybě neřeší podílet vliv tsnnsho proudu fotoná—
sobice.

Uvedea-3 vlivy budou zahrnuty do dodatkové chyby při meš-
ních teplotách.

4,2.11 Ecr-rtru.kčtií řemení

Pľi r.ávrim konctrukčního ře.iení laboratorního vzoru bylo
pcuř.ito a pro potřeby Lonitoru dávky a dávkového příkonu
u^revcao ř;jsa£ slzĽíaZ ušívsaá v Sľ.'A Ostrov. Základen
kanstru!:ce j s panel a sí:řía s pěnováiio polyuretanu doplněná
jccíiîdi:cl̂'-:.:i konstrukčníni díly s duralového plechu a pro-
filu. Eltktronicki obvo>.> budou realizovány na dvou denkáci
plo."aých spojů ros=£"rů blískýcii dvojité eurokartě. Suchá
články buůou umístěny ssnostatae v odoělitelncn prostoru.
Funkce ovládscích prvků na panelu přístroje je patraá
s obr.23. Y levé horní části panelu přístroje*,}a šestimíst-
ný displej £ uvedený k seřazení dávky nebo nízkých dávko-
vých přikceú. lávkový příkoa je analogova zobrazován ruč—
kcvvri n2i;i;:.lo3 2 uprostřed panelu (nlouší těž ke kontrole .
stavu baterií). 7 prvá.části přístroje je přepínač £, urče—.
ný k zs?autí přírtroje, kontrole baterií a displeje a k pře-
pínání ro3sr.hů niSřanéiio dávkového příkcaUo Přepínač^ a &,
jsou určeny pro nr.stave.ii úrovae signalizace dávky (hoáaota,
řád), překročení je indikováno LED !£.• Překročení oboa
neřených veličin je součaaaě iadikováa akusticky.

Tlačítko jJ. sloua£ k rozsvícea£ a zhasnutí displeje,

tlačítko 12 k vypnutí akustická indikace, Současaé* stisknu-
tí obou tlačítek slou5£ k nulování displeje, PřepínaS ^
slouž£ dále fc zapnutí akusticko* indikace něřeaJho dárlcováho



příkonu a předvolbě Sašu př i číslicovém mcřeaí nízkých
dóívkových. příkonů.
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5 ZÍTIH

íľa základě prôv eden c ho rozboru a experimentálních

výcledku na jednotlivých ŕun.kčních dílech laboratorního

vzoru Ise doporučit scMjení vývoje pro přístroj "i!o-

nitor íávj::;vého příkonu a dávky 1J3 3201" a. náisdujícíia

i

Ľorí-tor dávkového příkonu a dávky je le-hce pís—
,~3.'.aý, bc.ťir-io"3 napájený přístroj, určený pro nařsní
ôáviroviho příkonu, od sirens přírodního posadí v rossahu
alespca 5 řá5ů t . j . 10 ~ 2 - 103nGy.s"1.. Hodnota dávkového

na E vľi'esar-stí Icpľíí noi: +2O>3. Přístroj û c-SHuje i sta- „
aov£-a.í dávky do 10 n:"y. Píafivolba pro aku3tickou a optic-

kiu. si^ialisaci přsi^očisní úrovne dávkového příkonu
i dávlrj je nastsvitalná po skocích.

Přístroj es skládá s detekčního a vyhodnocovacího .
zcříserií. Eetekčaí saříssní obsahující plscticí^ř scintilá-
tor, fotonásobič, sdroj vysokého alpští tvoří kompaktní .
celek uložený v pouzdře, část pousdra v okolí scintiláto—
ru cřípsčn? celé pousdro by mďlo být vyrobeno z unolá
hr.:oty0 Plastický ccintilátor je válcový o rosrišrech cca
£í T5sllO z^s. a je obklopený tenkou vrstvou scintilátoru

ScS{A2)» Sestava detektoru,(t . j . scintilátory a pousdro)

je volona teks So je dosaženo tkáaěskvivaleataí odesvy.
Plastický scintilátor je pevnýa optic'cýn kcntaktcia spo—
joa a fotonácobicen os. výroby VTJ733 66 PK 512 resp.
6č ľľC 511. ľro dr.lsí rvmcováaí ja vjaiSívácta proudová .
odecva fctoiiáaobičů s t eplotní koapensaci sisku fotoná—
scbič'e. Vysokoaapoíový sdroj je navržea tak, še poslední
dynody fotonácobiče se napájejí príao ze zdroje napití



a nikoliv z obvyklo používaného deliče* Teato způsob
umožní snížení příkonu 2 vysokonapěčováho zdroja při
měření v širokém dynamickém roasaiiu dávkového příkonu.

Vyhodnocovací zařízení obsahuje přcrodaík
proud - čstnoct a obvody pro vyhodnocení dávkového přír
kónu, dávky a pro předvolbu signalizace překročení dáv-,
kováho příkonu a dávky,, Dále obs-huje displej pro zobra-
zení výaledků měření, obvody akustické aignalisace, ří-
dící a ovládací obvody a obvody -stabilizace napájecího
napětí. Přístroj je napájen ze 3uchých článků, umístě-
ných v odděleném prostoru,

ITově navrhovaný monitor ITB 3201 má ve srovnání
s dosud vyráběnými přístroji v ČSSR Mořicesi dávkového,
příkonu ERG 302 A (a« scintilačním detektor era) a Ilaři-
čem dávky a dávkového příkonu ITB 9201 ( s ioaisační ko-
morou) airsí uplatnění dané větším ;n5řitelnýa Tozschers.
dávkových příkonů a dávky a nastavitelnou sis!:alic?,cí.
překročení obou veličin. 3aen3ení áyby při r.ířoní cáv-
kováho příkonu jo při srovnání s HUG 302 A dáno
závicloatí meřenáho dávkového příkonu y encrg
slošaní záření gaaia a při měření dávkového příkonu aa.
úrovni přírodního pozadí současným muřoní?^ dávk;-. Vý-..
hodou 1IB 3201 oproti 173 9201 j© nízká hmdnoot.a baterio-
vé napájení.
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/ I / KÔLB,s5/. - IAUTEHBACH, U.rGegenuberstellung des Doais-
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VYSTUP i

OBR. 2 Blokové schema obvodu pro omezení vlivu

temného proudu

OBR. 3 Upravené zapojení pro omezení vlivu

temného proudu
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OBR. 4 ZAPOJENI DISKRIMINATORU S TVAROVACÍM OBVODHM
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OBR.5 ZAPOJENÍ PREDZESiLOVAGE
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1 - scinti1átor
2 - LI:r
3 - fotonásobič
A - ffonorútor náboje
5 - kompa r A t o r

6 - /.droj VN
7 - hradlový generátor
8 - řídicí obvod

Obr. 6. Idfiový návrh detekřní jednotky s teplotní stabilizací.
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PRO REG
PŘÍSTROJ

S1ZENJ .
rUNKCNICH
BLOKU

'SB1 I SB 2

1. - Převodník proud /kmitořet

2 - llěrič četnosti í

3 - Předvolba překroření dávky ^

4 - Přodvolba překroření dávkového příkonu

5 - Čitač pro registraci a zobrazení dávky

C - Eisploj

7 - Stabilizátor a zdroj záporného napětí

8 - Řídicí a ovládací obvody

9 - Akustická signalizace úrovně dávkového příkonu

10 - Zesilovač

£8 1- Tlačítko pro rušení akustické signalizace

SB 2- Tlačítko pro rozsvícení a zhasnutí displeje

(Nulování citaře dávky = stisknuti SB 1 + SB 2}

ŕ

obr.11 - Hrubó blokové schema vyhodnocovací řňsti

4 4/ •Hä
t > ^ - - t Cltclav t«*k . <
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výstup

A1 INTEGRÁTOR
A 2 . . • .. KOMPARÁTOR
AKO. . . . H R A O L O V A J N Ý ASTABILNÍ KLOPNÝ 05Y0D

S ELEKTRONICKÝ SPÍNAČ PROUDU

OBR.12 PRINCÍP PREVODNÍKU S VYROVNÁNÍM NÁBOJE

vstup o

Vret

spinac

••kompa rát or

AD 515 LM

0BR.13 VSTUPNÍ OBVOD PŘEVODNÍKU PŘÍSTROJE MAB 604
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Obr.14
Uavržená zapojení převodníku proud/lcsitočefc
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OBR. 15 ZAPOJENI MERICE ČETNOSTI
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OBR. 16 CELKOVÉ ZAPOJEN! MERICE ČETNOSTI
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Příloha k obr. 191

Význam vstupních a výstupních signálů.

SI - Vstup z předvolby dávky
X2 - Vstup z předvolby času
S3 - časový interval 10s - vstup
X4 - Přepínání rozsahu dávky (1 imp » 100/uSy)
X5 - Prepínaní rozsahu dávky ( limp * 1 /uGy)
Xô - Přepínání - předvolba dávky/předvolba času
TJ - Vstup (impulsy z převodníku - 1 imp » 0,5 /U
X8 - Interval 100 a (výstup)
X9- Intex-val 1000 s ( výstup)
X10- Vstup z předvolby dávkového príkonu
Xll- Indikace př?kroSení předvoleného dávkového příkonu
X12- Indikace přelcročení předvolené dávky
XI3- Výstup zvuková signalizace
X14- Zrúiení zvukové signalizace
215- Vatup napětí z měřiče Četno3ti pro^enerování zvukové

signalizace úrovně dávkového příkonu
X16- Zapnutí zvukové signalizace úrovně dávkového příkonu*
X17- Uvedení obvodu do základního stavu (RESE2)
SB1- Připojení tlačítka pro zřasení signalizace a r-ulování

záznamu dávky
SB2- Připojení tlačítka pro rozsvícení a zhasnutí zobrazovací

jednotky (součastně s tlačítkem SB 1 nuluje sáznaa
dávky)

EO až E6 - Výstup z čitače dávky pro řád 10° až 10 •
SA až SG - Výstup pro segment zobrazovací
SH - Výstup pro zobrazení desetina-tečky
DT 1 až DT 6 - Výstupy pro katody zobrazovací j
TEST - Připojení připínače pro "zobrazení všech

(testování zobrazovací jednotky).

. jíf
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