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Streszczenie 

Ilonitoring dawek w dużych, nowo-budowanych zakładach jądrowych 
winien być oparty o nowoczesny, zautomatyzowany zestaw aparatury 
zdolnej do współpracy z EMC. 7/spółczesne kierunki rozwojowe, wy¬ 
kazują, że doskonale do tych celów nadaje się metoda termolumines¬ 
cencyjna. W oparciu o krajowe doświadczenie i istniejące rozwią¬ 
zania techniczne proponuje się rozpocząć produkcję systemów dozy-
metrycznych dla tych zakładów. W pracy przedstawiono szerokie 
uzasadnienie wyboru metody TL wyliczając m.inn. zalety i wady dwu 
podstawowych konkurencyjnych metod tj. fotograficznej i TL oraz 
krótko opisano przyrząd, który ma być modelem dla nowej konstrukcji. 
Na podstawie współczesnej literatury wypunktowano szczegółowo pod¬ 
stawowe zalecenia dla systemu pomiaru dawek osobistych i monito rin¬ 
gu otoczenia jakie powinny cechować projektowane urządzenie. 
Zalecenia te dotyczą: czułości, dokładności, tła, zależności ener¬ 
getycznej i kierunkowej, fadingu, wpływu czynników zewnętrznych 
itp. Szczegółowo przedyskutowano również zalecenia odnośnie sane-
go czytnika, który jest głównie odpowiedzialny za dokładność i po¬ 
wtarzalność pomiarów. 
Następnie rozpatrując poszczególne zespoły systemu przedstawiono 
•wytyczne techniczne projektowe dla: zasilacza 7/N, przex"wornika 
I/f, układu podgrzewania detektorów, sposobu pomiaru i regulacji 
temperatury grzejnika, układu transportu kart, układu detekcji TL, 
czytnika numerów kart, kompensacji prądu ciemnego, rejestracji da¬ 
nych, wyświetlaczy, cyklu czasowego, kart i kaset. 
•J7 końcowej części podano wymagania eksploatacyjne dla czytnika 
i szczegółowe sposoby badań, jakie należy przeprowadzić z każdym 
czytnikiem przed oddaniem go do użytkowania. 

—Susmary-

• Dose monitoring in large newly built nuclear plants should be based 
on a modern, automated, computer-interfaceable instrument. The 
thermoluminescent method is especially suitable for these purposes. 
Our extensive experience in performing TL measurements and desig¬ 
ning TL-readout equipment allow us to specify practical recommenda¬ 
tions for a system under future development, f 
The paper begins with the presentation of comprehensive grounds 
for the choice of the TL method supported by a discussion of faults 
and advantages of the two competitive methods i.e. photographic 
and IlTconeluded by a short description of the instrument which is 
to be a model for the new construction. Next, detailed recommen¬ 
dations for the monitoring system are specified^ [basing on a up-
to-date literaturel /-I33»î  concern^ sensitivity, accuracy and pre-
cission, background, directional and energy dependence of respon-' 
se, fading, resistivity against environmental agenta as well as 



the reader itself which is mainly responsible for the measurement 
accuracy and reproducibility. This is followed by an outline of 
construction principles for individual parts of the system, e.g.: 
high voltage supply, current to frequency converter, system for 
detector heating, method of planchet temperature measurement and 
control, card transportation, thermoluminescence detection, reading 
of the card number, dark current compensation, data registration, 
time cycling, and card and badge construction. Since each reader 
after assembly, has to be tested according to an exactly specified 
programme, presentation of the detailed methods for this.testing 
•̂ e-F-formed-l-prior to user d-elivery" complete-'the study. •' '-tv ••• 

Резюме 
Измерение доз г больших, ново-построенных ядерных предприятиях должно основываться на современной, автоматической аппаратуре, приспособленной к сотрудничеству с ЭВМ. Новейшие направления развития показывают, что термолюминесцентный метод является особенно пригодным для этих целей. На основе собственного опыта и работающих в стране ТЛ установок будут вьпускаться дозиметрические системы для этих предприятий» В работе представлено обоснования выбора метода а именно достоист-ва и недостатки двух методик, т.е. ТЛ и фотопленочной и описан существующий прибор который будет прототипон для новой конструкци. На основе литературы опубликованной в последнее время указаны подробно главные требования для системы измерения индивидуальных доз и доз от окружающей среды, касающихся: чувствительности, точности, фона, зависимости от энергии и направления излучения, фединга, влияния внешних условий и других. 
Подробно представлены также дозиметрические требования для измерительной установки, которая главным образом отвечает за точность, предел и воспроизводимость измерений. Затем определены технические указания для: питания ВН, конвертера тока на частоту, схемы подогрева детекторов, метода измерения и регулировки температуры, системы транспорта карт, системы детекции термолюминесценции, системы прочитывания номеров карт, конпенсации темново тока ФЭУ, регистрации данных, временного цикла, конструкции карт и кассет. В последней части представлены эксплоатационные требования для измерительной установки, а также подробные методы испытаний, которые нужно провести с каждой установкой перед передачей её потребителю. 
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1. 

W sierpniu 1980 roku zapadła decyzja, że Polska ma opracować 
i dostarczyć aparaturę do pomiaru dawek promieniowania jonizują¬ 
cego w ramach systemu SEJ.7AŁ, do budowanych w krajach socjalistycz¬ 
nych elektrowni jądrowych. Aparatura ta w pierwszym rzędzie ma 
służyć do monitoringu dawek personelu elektrowni oraz umożliwiać 
pomiar dawek w otoczeniu tych zakładów, w których uzna się to za 
potrzebne, lub wymagane przepisami. 
Aparatura ma zostać zaprojektowana i wykonana we współpracy 

między ZŻUJ POLON i Instytutem Fizyki Jądrowej, w oparciu o istnie¬ 
jące w IFJ urządzenia. W pierwszej fazie organizacyjnej w pertra¬ 
ktacjach ze strony POLON uczestniczyli przedstawiciele ZUD Byd-
goszcz a następnie udział przejął ZAJ Zielona Góra, który ma być 
wiodącym w produkcji tej aparatury. 

Ze względu na dotychczasowe doświadczenie nabyte w IFJ w kon¬ 
struowaniu i eksploatacji tego rodzaju urządzeń jak i znajomość 
problemów dozymetrii indywidualnej i środowiska zdecydowano, że 
w IFJ zostaną przeprov/adzone studia i opracowane wytyczne i wska¬ 
zówki dla konstruktorów i wykonawców wspomnianej aparatury. 
Niżej przedstawiona praca stanowi właśnie to studium obejmujące: 

- uzasadnienie wyboru metody i sprecyzowanie założeń ogólnych', 
- wytyczne techniczne dla nowego modelu systemu pomiarowego, 
- eksploatacyjne wymagania techniczne, 
- niektóre sposoby badania prototypu. 
Aparatura będąca przedmiotem rozważań w tej pracy będzie naj¬ 

prawdopodobniej badana przez odpowiednie władze decydujące o do¬ 
puszczeniu do pror.ukcji to też niniejsze studium zostanie przedsta¬ 
wione tym władzom do oceny w fazie opracowywania nowego prototypu 
w celu wniesienia ewentualnych korekt. 



Wprawdzie podstawowe zamówienie dotyczy elektrowni jądrowych, 
jednakże tego rodzaju aparatura będzie mogła być zastosowana 
w innych dużych zakładach jądrowych, lub nawet do scentralizowa¬ 
nego monitoringu dawek indywidualnych w kraju. Tego rodzaju 
możliwości przewidziano w tej pracy. 

2. UZASADNIENIE WYBORU METODY. 

Ze względu na trendy światowe, istniejące w kraju doświadczenie 
i bazę produkcyjną detektorów, zdecydowano zastosować do omawia¬ 
nych celów metodę termoluminescencyjną w opraciu o opracowany 
w 1974 roicu Automatyczny System TL Model 748 oraz o jego zmodyfi¬ 
kowaną wersję 76OA. Ponieważ modele te w chwili obecnej nie 
w pełni odpowiadają v/spółczesnym wymaganiom, zaistniała koniecz¬ 
ność przestudiowania aktualnej literatury, dotyczącej zaleceń 
międzynarodowych i wymagań obowiązujących w krajach rozwiniętych 
i wprowadzenie na tej podstawie zmian w istniejącym, dziś już nie 
nowoczesnym opracowaniu. 
Z różnorodnych zadań, jakie w elektrowniach jądrowych spoczywa¬ 

ją na komórkach zajmujących się ochroną radiologiczną, omawiana 
aparatura ma spełniać co najmniej dwa: pomiary dawek indywidualnych 
personelu od promieniowania zewnętrznego, oraz monitoring tła 
gamma w otoczeniu. 
Dla obsługi elektrowni niezbędne jest zorganizowanie systemu 

dozymetrii indywidualnej* opartej o całkujące dawkomierze noszo¬ 
ne .przez tych pracowników, którzy mogą otrzymać dawkę na całe 
ciało większą niż 3/10 wartości określanej jako graniczna dla 
kategorii narażenia A [2J, co w Polsce zgodnie z zaleceniami ICRP 
wynosi 300yuSv tygodniowo. Przy pomiarze dawek od otoczenia 

Stwierdzono, że ekspozycja na neutrony w bezpośrednim sąsiedzt¬ 
wie rdzenia jest zwykle mała w porównaniu z ekspozycją na pro¬ 
mieniowanie gamma Cl}. Neutrony nie występują w stopniu zauwa¬ 
żalnym w okolicy elektrowni. 
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wymagania czułości są nieco wyższe niż przy pomiarach dawek za¬ 
łogi, Oba systemy winny bazować na jednej zasadzie i jednej apa¬ 
raturze pomiarowej, by niepotrzebnie nie mnożyć aparatury i metod 
przy czym ewaluacja dozymetrów powinna być w możliwie wysokim 
stopniu zautomatyzowana a obróbka i magazynowanie danych winna być 
dokonana elektronicznie. Takie są bowiem obecne kierunki rozwojo¬ 
we w świecie i takie logiczne wymaganie dla zmniejszenia pracochło¬ 
nności obsługi elektrowni. 

Metoda TL wybrana dla wspomnianych celów jest oparta na zjawis¬ 
kach zachodzących w ciele stałym i posiada szereg zalet w stosunku 
do tradycyjnej metody fotometrycznej. Zalety te są powszechnie 
znane a dwie główne wady tj. brak możliwości otrzymania bezpośre¬ 
dniego i trwałego zapisu dawki /odpowiednika zaczernienia filmu/ 
i brak możliwości rozróżnienia twardości promieniowania fotonowe¬ 
go są nieistotne w świetle obecnych wymagań i są z nadmiarem skom¬ 
pensowane takimi zaletami jak o rząd wielkości większa czułość, 
ogromny-przewyższajacy wymagania- zakres pomiarowy, możliwość 
pomiaru dawek od neutronów termicznych, łatwość zautomatyzowania 
i skomputeryzowania systemu itp. Dawkomierze TL ze względu na 
wysoką czułość mogą być używane nie tylko dla monitoringu dawek 
osób kategorii A lecz i kategorii B, a ze względu na szybkość 
otrzymania wyników mogą służyć jako dawkomierze operacyjne, noszo¬ 
ne dodatkowo w czasie krótkotrwałych prac w polach silnego promie¬ 
niowania. Sprawą istotną są wspomniane fakty tj. istnienie krajo¬ 
wego prototypu systemu, którzy przy pewnych modyfikacjach będzie 
mógł służyć dyskutowanym celom oraz produkcja dawkomierzy o świa¬ 
towym standardzie, oparta o krajowy patent to uniezależnia kraje 
członków RWPG od importu z drugiej strefy pła^niczej. Te fakty 
są w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo istotne, biorąc pod 
uwagę bardzo wysoki koszt aparatury odczytowej /ok. 30000 $/ i kart 
/ok. 12 $ za szt./. 
W tym miejscu nie można nie wspomnieć o jednej trudności jaka 

występuje przy zastosowaniu detektorów TL zawierających' lit. 
Otóż detektory te, w przypadku użycia litu z naturalną mieszaniną 
izotopów Ii /7.5 #/ i ̂ Li /92.5 #/ wykazują bardzo dużą "czułość" 
na neutrony termiczne. Oznacza to, że sygnał TI po napromień!eniu 
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dawką up. 1 mGy od tych neutronów jest kilkadziesiąt razy większy 
niż sygnał od 1 r.3y promieniowania elektromagnetycznego. Aby 
zmniejszyć ten efekt należy stosować jako fosfor TL materiały, 
zawierające lit wzbogacony w 'L:'. cio 99.99^. Takie materiały mu¬ 
szą być importowane ze strefy dolarowej gdzie ich cena niewiele 
przekracza cenę związków naturalnego litu. Należy zasnacayć, że 
1 detektor ?I typu produkowanego w kraju zawiera ok. 30 mg fosfo¬ 
ru. 

Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas tradycyjnymi dawkomierzami 
ctosowanymi dla PODIJTbyły dawkom:'-erze fotometryczne, pożyteczną 
rzeczą będzie przedstawienie wad obu aetod tj. fotometrycznej 
1 UL. I tak w oparciu o doświadczenia zebrane przez Trousila 
_ Sir.gera [_5~] dawkomierze filmowe wykazują: 

- -i to sunk owo duży fading, 
- zależność kierunkową będącą źródłem dużego błędu pomiarowego, 

kcórą można skompensować tylko do pewnego stopnia, 
- niewielki zakres pomiarowy jednego filmu /500/uGy - 50 mGy/, 

który nożna rozszerzyć tylko w górę przez zastosowanie filmu 
dodatkowego lub dodatkowej emulsji, 

- duża wrażliwość na wilgotność, temperaturę i wiele odczynników 
chemicznych, 

- trudność pomiaru dawki neutronów termicznych /pomiar dawki 
neutronów prędkich w zasadzie jest możliwy, ale wymaga innego 
rodzaju filmów, zupełnie odmiennej techniki tj. liczenia śla¬ 
dów, a nie pomiaru zaczernienia/, 

- długi czas potrzebny na otrzymanie wyników z dawkomierza foto¬ 
metry c znego .wynikły z faktu, że odczyt musi być poprzedzony 
skomplikowaną i długotrwałą obróbką chemiczną, 

- trudność określenia jakości promieniowania, przy pomiarach daw¬ 
ki promieniowania rtg mniejszej niż 500 /uGy, 

- konieczność stosowania tylko filmów wysokiej jakości, dostępnych 
obecnie jedynie z niewielu firm światowych /w kraju stosuje się 
do tego celu filmy firmy KODAK co wymaga ciągłych wydatków de-
•.vi.2owych/. W związku z rozwojem zastosowań metody TI firmy te 
zaprzestają produkcji filmów dozymetrycznych toteż planowanie 
ich perspektywicznego użycia jest nisiraejanalne. W obecnej 

Pomiar Dawek Indywidualnych Personelu. 
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sytuacji finansowej konieczność ciągłego importu jest bardzo 
poważną wadą, 

- trudność zautomatyzowania pomiaru dawek metodą fotometrycsną. 

Natomiast wadami metody TL są: 

- brak "dokumentu" świadczącego o pochłoniętej w przeszłości iawce, 
- kosztowna aparatura odczytowa, 
- konieczność zachowania wysokiej czystości w laboratorium oiocycii 

i obróbki dawkomierzy, 
- potrzeba stosowania obróbki termicznej po każdym użyciu* 

Przy stosowaniu metody TI należy liczyć się z możliwością wystą¬ 
pienia błędów pomiarowych spowodowanych niestaranną manipulacją 
_ odczytem lub wynikłych z wad czytnika [4-1 jak na przykład: 
- zmiany przezroczystości detektora, 
- zmiany przezroczystości materiału pokrywającego detektor, 
- wpływ światła na tło i zanik wskazań, 
- wpływ energii i kierunku padania promieniowania na wskazania 

detektora, 
- nieefektywne i niepowtarzalne metody czyszczenia kart i detekto¬ 

rów, 
- rozrzut czułości detektorów, 
- zanik wskazać, 
- różnice i zmiany tła detektorów, 
- niestabilność funkcjonowania urządzenia odczytowego i jego urzą¬ 

dzeń peryferyjnych, 
- niestabilność wzorcowego źródła światła i zmiana jego widma 

z temperaturą i czasem, 
- niepowtarzalność i zmienność szybkości przepływu jazu obojętnego, 
- niepowtarzalność położenia detektora w czytniku i kontaktu 

cieplnego detektora z grzejnikiem, 
- zmiana tła czytnika, 
- niezgodność cyklu podgrzewania w czasie kalibracji i pomiaru, 
- błędy kalibracyjnego napromienienia, 
- zmiany optycznych właściwości czytnika w szczególności współczyn-

wada ta może być usunięta przez wbudowany do czytnika 
odpowiedni system podgrzewania. 
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nika odbicia grzejnika i przepuszczalności traktu przenoszenia 
światła, 

- zmiany czułości fotokatody szczególnie w wyniku zmian temperatury. 

Ponieważ modelem wyjściowym dla omawianej aparatury ma być 
istniejący egzemplarz urządzenia przedstawiamy obecnie krótki 
opis, co umożliwi wyciągnięcie wniosków o możliwościach jego zasto¬ 
sowania do dyskutowanych celów. 
Automatyczny System TL Model 748 oraz późniejszy 760A został 

przed kilku laty opracowany i wykonany dla celów pomiaru dawek 
na dużą skalę ]^5~\ . Składa się on 2 kart dozymetrycznych w odpo¬ 
wiednich kasetach umieszczonych w punktach pomiarowych lub noszo¬ 
nych na powierzchni ciała przez osoby monitorowane*, oraz z urzą¬ 
dzenia pomiarowego zwanego popularnie czytnikiem. 
Podstawowe parametry tego czytnika przedstawia Tablica 1. 

Tablica 1. 
Charakterystyka techniczna Systemu TL Model 760A. 

Zakres pomiarowy 
Dokładność pomiaru 
Liczba kart jednorazowego 
załadunku 
Szybkość pomiaru 

1/uGy - 1 Gy 
i 5% SD 

150 

60 kart lub 180 detekt./h 

Kartę dozymetryczną typu KD-75 stanowi płytka aluminiowa 

IPJ adaptowano do tego celu kasety filmowe. 
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0 wymiarach 45 x 32 x 1.2 mm zawierająca związane z nią trwale 
3 detektory typu MTS-N lub MTS-7 /oba na bazie LiF:Mg, Ti/. 
Konstrukcja kart pozwala na anilację detektorów w temperaturze 
do 570 E co jest bardzo istotne ze wzglądu na konieczność rege¬ 
neracji detektorów. Karty mogą być używane wielokrotnie aż do 
ich mechanicznego zniszczenia lub silnego zanieczyszczenia dete¬ 
ktorów. Trzy detektory mogą być wykorzystane jako oddzielna 
dawkomierze, albo jako jeden dawkomierz z podwyższoną czułością 
1 dokładnością w zakresie dawek poniżej ok. 100 /uGy. Ta elastycz¬ 
ność predestynuje System do obu rodzajów pomiarów tj. dla dozyne-i 
trii indywidualnej i dozymetrii otoczenia. Dla tego drugiego 
celu w dotychczasowych egzemplarzach wprowadzono układ samoczyn¬ 
nego obliczania średnich wskazań z odczytu trzech detektorów 
w karcie. Zależność energetyczna detektorów jest typowa jak dla 
LiP tzn. z 30Jo przewyższeniem czułości dla energii fotonów ok. 
50 keV w stosunku do czułości dla promieniowania gamma Co. 

C? ̂  £\ 

Zależność kierunkowa dla promieniowania gamma Ra tylko w ,vąskim 
kącie przestrzennym spada nie więcej niż o 20$ [6J . Karta 
posiada czterocyfrowy numer identyfikacyjny zakodowany w systemie 
BCD dla odczytu automatycznego. Karta umieszczona w odpowiedniej 
kasecie /osobistej lub do monitoringu otoczenia/ stanowi urządze¬ 
nie nazywane w tym opracowaniu dawkomierzem. Czytnik stanowi zes¬ 
taw składający się a trzech oddzielnych bloków: transportu, stero¬ 
wania i obróbki danych oraz drukarki. Czytnik identyfikuje karty 
i odczytuje dawkę w systemie automatycznym lub półautomatycznym. 
Wybudowane kalibracyjne źródło światła i chłodzenie wodne fotokato¬ 
dy umożliwiają utrzymanie stałej czułości w czasie długotrwałej 
pracy. Zastosowanie przepływu gazu obojętnego zmniejsza tło dete¬ 
ktorów do wartości ok. 10yuGy. W systemie automatycznym można 
odczytać do 150 kart bez udziału operatora, a po zakończeniu obrób¬ 
ki jednej karty czytnik drukuje numer identyfikacyjny, odczytane 
dawki poszczególnych detektorów /bezpośrednio w jednostkach dawki 
ekspozycyjnej lub pochłoniętej/, średnią wartość tych dawek oraz 
czterocyfrową liczbą ustawioną ręcznie np. datę. 
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3. PODSTAWOWE ZALECENIA DLA SYSTEMU POMIARU DAWEK OSOBISTYCH 
I OTOCZENIA. 

Jak już wspomniano system dozymetryczny składa się z dawkomierzy 
indywidualnych, dawkomierzy do pomiaru dawek od otoczenia i apara¬ 
tury odczytu. Na podstawie zaleceń międzynarodowych \J, 7) można 
sprecyzować następujące wymagania odnośnie dawkomierzy indywidual¬ 
nych; 
- Dawkomierze indywidualne, zwane dalej dawkomierzami powinny re¬ 
jestrować dawki zarówno silnie jak i słabo przenikliwego promie¬ 
niowania, aby móc na ich podstawie ocenić dawkę na całe ciało 
i "na skórę". W tym celu powinny być one tak skonstruowane by 

—2 oddzielnie mierzyły dawkę na głębokości 400-1000 mg cm pod 
powierzchnią ciała oraz na głębokości 5-10 mg cm~ . 

- Odpowiedź dawkomierzy winna być w zasadzie niezależna od energii 
promieniowania fotonowego a błąd spowodowany przez naświetlenie 
promieniowaniem o energii odmiennej od tej która została użyta 
do kalibracji winien nie przekraczać - 20?S lub + 40/S w całym 
przedziale energii od 20 keV do 10 MeV i dla wszystkich energii 
większych od 0.5 MeV dla prom. beta. 

- Dawkomierze winny mierzyć dawkę w zakresie od 10?° średniej dawki 
granicznej dla okresu pomiarowego /np. miesięcznego/ do co naj¬ 
mniej 1 Gy. Stąd wynika warunek, że minimalna dawka mierzona 
winna być nie większa niż 50ftuGy a górna granica rejestracji 
bez ręcznej zmiany zakresu co najmniej 1 Gy. 

- V/skazania dawkomierzy i systemu w zakresie dawek przedstawionych 
powyżej winny być liniowe w granicach +_ 7$. 

- Całkowity błąd pomiarowy dawki rocznej uwzględniający wszystkie 
czynniki takie jak energia i kierunek padania promieniowania, 
fading, czynniki zewnętrzne, rozrzut czułości detektorów itp. 
powinien zgodnie z zaleceniami IRCP [8j być nie większy niż 50f° 
w stosunku do idealnego dawkomierza noszonego w tym samym miejs¬ 
cu, na poziomie ufności 95>. 7/artości te obejmują zarówno błędy 
systematyczne /40-/S/ jak i przypadkowe /10#/. 

- Jeżeli dawkomierz będzie obracany w powietrzu wokół dowolnej osi 
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w czasie ekspozycji fotonami o energii 40 łceV odpowiedź jego 
nie może się różnić więcej niż - 30/5 od odpowiedzi dla promie¬ 
niowania o tej samej energii padającego pod kątem użytym przy 
kalibracji.* 

- Błąd spowodowany przez starzenie się detektorów w kartach lub 
fading, albo wynikający z wpływu czynników zewnętrznych takich 
jak temperatura, wilgotność lub światło czy inne czynniki zewnę¬ 
trzne spotykane w laboratoriach winien być mniejszy - 10$ na 
poziomie ufności 95?°. 

- Odpowiedź dawkomierza winna być niezależna od mocy dawki do 10 
Gy- s~ w granicach i 5c/>* 

• Dawkomierze winny być lekkie, wygodne w noszeniu, wytrzymałe 
mechanicznie, niezbyt kosztowne, do wielokrotnego użycia i nie 
podlegające uszkodzeniom w czasie noszenia. 

• Dawkomierz winien być tak skonstruowany, by można było przypo¬ 
rządkować jego wskazania osobie monitorowanej. 

• Dawkomierz winien być głównie czuły na te rodzaje promieniowania 
które ma mierzyć. Odpowiedź na inne rodzaje promieniowania, 
jakie mogą wystąpić w okresie ekspozycji winna być do określenia 
tak, by można było zastosować odpowiednią korekcję. 
Karty dozymetryczne umieszczone w kasetach moniteringu otoczenia 
winny umożliwić pomiar dawek od otoczenia już od 30 /uGy z błęda¬ 
mi nie większymi niż podano. 
Karty powinny być zaopatrzone w cztero- lub pięciocyfrowy iden¬ 
tyfikacyjny numer. 
Karty winny wytrzymywać co najmniej 20-stokrotne użycie przy 
założeniu odpowiedniej czystości w laboratorium dozymetrycznym. 
Karta powinna zawierać 3 detektory typu MTS-N /lub w wyjątkowych 
wypadkach MTS-7/ będące spiekami odpowiednio aktywowanego LiF, 
o średnicy 4.5 m grubości do 0.7 mm. 
Mienapromienione detektory po ich standardowej obróbce termicz¬ 
nej nie powinny wskazywać tła większego niż 50/uGy. 
Detektory w kartach pochodzące z jednej szarży produkcyjnej win¬ 
ny wykazywać czułość w granicach i 10$ na poziomie ufności 95^ 
przy napromienieniu dawką większą od 1 mGy zarówno przy jednorazo¬ 
wym napromienieniu tej porcji jak i wielokrotnym jednego detekto¬ 
ra. 
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Porównanie w/w wymagań z właściwościami kart .dozymetrycznych 
typu KD 75 stanowiących elementy pomiarowe stosowane w Systemie 
Model 760 A przedstawione w Tablicy 2 wykazują, że karty te 
umieszczone w odpowiednich kasetach mogą "być podstawowymi dawko¬ 
mierzami indywidualnymi w elektrowniach jądrowych. 

Tablica 2. 
Porównanie ogólnych wymagań i danych kart KD-75. 

Parametr 

wytrzymałość mechan. 
;:oszt 
możliwość pomiaru prom.(o i Y 
próg czułości 
Minim, mierzalna dawka 

rozrzut czułości 
indywidualnej 

zakres liniowości 
zależność kierunkowa 
zależność energetyczna 
odczyt 

zanik wskazań /fading/ 
możliwość wielokrotnego 
użycia 

wymagani e 

dobra 
niski 
tak 
4-00 /uGy 
20* dawki dla 

Karta ICD-75 

b. dobra 
umi arkowany* 
tak 
10 /uGy 

okresu pomiaro¬ 
wego lub 10* 
GDD 

- 10* 

do 1 Gy 
± 30* 
- 20* + 40* 

mały 

tak 

50/uGy 

- 10* na poziomi* 
ufności 95* 
2 Gy 
-45* 
+ 25-* 
natychmiast po 
ekspozycji 
3* rok"1 w 300 K. 

tak 

może być obniżony po zmianie sposobu produkcji kart. 
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Odnośnie dawkomierzy służących do pomiaru dawek od otoczenia 
elektrowni wymaga się by miały one wystarczającą stabilność •// cza¬ 
sie ekspozycji w zmieniających się. warulkach pogodowych na wolnym 
powietrzu /fading mniejszy niż 10'/o/f oraz wysoką czułość 'wynoszą¬ 
cą co najmniej 0.2 dawki jaką mogą pochłonąć w ciągu okresu pomia¬ 
rowego /w Polsce średnia moc dawki od źródeł naturalnych na wol¬ 
nym powietrzu wynosi 75 n&y h~ [sf| co dla trzymiesięcznego okresu 
ekspozycji daje wymaganą czułość 30 /uGy z dokładnością + 30/S na 
poziomie ufności 95$/. Dawkomierze te powinny mieć zależność od 
energii fotonów mniejszą niż + 20$ w zakresie od 30 keV do 3 ŁleY, 
oraz zależność od kierunku padania promieniowania mniejszą niż 
+ 20J& dla promieniowania o energii 1 MeV. Wymagania te spełnio¬ 
ne są dla kart dozymetrycznych typu KD-75 co zostało praktycznie 
kilkakrotnie sprawdzone w czasie międzynarodowych pomiarów porów¬ 
nawczych [10J , przy czym, oczywiście karty te na czas ekspozycji 
trzeba umieścić w odpowiednich kasetach o konstrukcji innej niż 
kasety dawkomierzy indywidualnych. Podobne wymagania można spre¬ 
cyzować odnośnie czytnika: 
- Czytnik powinien zapewniać dobry kontakt między detektorem 
i grzejnikiem, powtarzalność cyklu odczytu detektorów, ich 
położenia względem fotokatody, współczynnika odbicia grzejnika, 
stabilności w czasie długotrwałej pracy, tak by błędy wynikłe 
z wyżej wymienionych powodów nie przekraczały 6jó na poziomie 
ufności 95#. 

- Czułość spektralna fotokatody i przepuszczalność optyczna ukła¬ 
du przenoszenia światła winny być zoptymalizowane dla widma 
emisji TL detektorów, tzn. mieć maksimum czułości dla światła 
o A = 380 nm. 

- Czytnik winien być wyposażony w system chłodzenia fotokatody 
dla utrzymania stałości jej temperatury w granicach + 2°C w cza¬ 
sie długotrwałej pracy oraa posiadać doprowadzenie gazu obojęt¬ 
nego do przestrzeni odczytu detektorów, tale zaprojektowane by 
średnie tło nie napromienionych i anilowanych detektorów było 
niższe niż 50/uGy. 

- Czytnik winien być wyposażony w filtr zmniejszający wpływ pro¬ 
mieniowania podczerwieni do takich granic, by był spełniony 
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warunek podany w punkcie poprzednim. 
- Czytnik winien umożliwiać pomiar w jednostkach dawki pochłonię¬ 
tej w zakresie do 1 Gy albo dzięki odpowiedniej pojemności wy¬ 
świetlaczy i pamięci albo przez smianę zakresu wprowadzoną po 
zapełnieniu wyświetlaczy. 

- Układ podgrzewania detektorów winien umożliwiać usunięcie wpły¬ 
wu termoluminescencjx niskotemperaturowej liF oraz usunięcie 
pozostałości odczytanej dawki do poziomu nie zakłócającego na¬ 
stępnych odczytów. 

• Czytnik winien być wyposażony w układ umożliwiający okresowe 
sprawdzenie i regulację czułości w czasie długotrwałej pracy. 
Stosowane do tego celu wzorcowe źródło światła winno być takiej 
mocy, by symulować dawkę co najmniej 5 mGy w ciągu 10 s /widno 
źródła winno być dostosowane do systemu optycznego/. 
Pewność działania czytnika winna być tai:a, by strata podstawo¬ 
wej informacji /wielkość dar; i: i lub numer dawkomierza/ mogła 
występować nie częściej niż raz na 1000 odczytów. Złe działanie 
nie powodujące utraty tej podstawowej informacji może występo¬ 
wać częściej, lecz średni czas między tymi przerwami winien być 
tego rzędu co czas potrzebny na odczyt v; pełni załadowanego 
magazynka. Niesprawność pracy winna być sygnalizowana akustycz¬ 
nie i powodować zatrzymanie działania czytnika. 
Czytnik winien być tak skonstruowany by automatycznie /tzn. 
bez ingerencji operatora/ odczytać co najmniej 100 kart. 
Czytnik winien rejestrować w sposób jednoznaczny zarówno numery 
identyfikacyjne kart jak i dawki odczytane z poszczególnych 
detektorów. Oprócz wydruku tych danych czytnik powinien mieć 
układ umożliwiający ich wyprowadzenie w ogólnie przyjęty 
sposób do współpracy z EMC. 
Czytnik powinien dawać akustyczny sygnał częstości zliczeń 
przetwornika. 
Zakres temperatury pracy czytnika +10 do +30°C. Zmiana czu¬ 
łości w tym zakresie temperatury winna być nie większa niż 
+ 10/S przy zastosowaniu wspomnianego wyżej chłodzenia fotoka¬ 
tody. 
Czytnik powinien zawierać układ umożliwiający kompensację tła 
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własnego fotopowielacza i przetwornika, w całym przedziale 
temperatury pracy systemu. 

- Czas odczytu jednej karty /wszystkich trzech detektorów łącznie 
z transportem/ winien być nie dłuższy niż 60 s. 

- Czas niezbędny do osiągnięcia wymaganej stabilności po włączę-
niu winien nie przekraczać 30 min. Dotyczy to również os.Lagni~-
cia właściwej temperatury fotokatody w wyniku jej chłodzenia. 

- Czytnik powinien mieć układ umożliwiający ręczne awaryjne opró¬ 
żnienie układu transportu w razie zatrzymania się w nim karty. 

- Zasilanie czytnika wraz z drukarką winno zachodzić z sieci orryiu 
zmiennego 220 +• 10 V, przy częstotliwości sieci 50 Hz. Moc 
pobierania średnio przez system winna być nie większa niż 20'j 7A. 
Dodatkowy błąd spowodowany zmianami napięcia sieci nie -.'OwLnler. 
przekraczać + 3/6. 

- Czytnik winien pracować stabilnie przy działar.a.u stałego lub 
zmiennego pola magnetycznego o natężeniu do 4 Oe. 

- Czytnik winien zachować wymagane parametry po przechowaniu ;;o 
w ciągu 6 godzin w krańcowych temperaturach minus 30 plus 50°C 
i następnym ustabilizowaniu się temperatury czytnika na pozio¬ 
mie warunków normalnych. 

- Czytnik winien zachować wymaganą dokładność i nie wykazywać 
śladów korozji i uszkodzeń pokrycia po przechowaniu go w '.varv_i-
kach wilgotności względnej 95'/° i temperatury 35 C i następnym 
ustabilizowaniu się na poziomie warunków normalnych. 

- Użyteczny czas czytnika winien, być nie krótszy ni': 5 la:;. 
- Omawiany system powinien posa powyżuzyra wymaganiami odpow' -..u--.;'. 

odpowiednim normom technicznym dotyczącym np. wytrzymałości 
mechanicznej i elektrycznej oraz przepisom prawnym dla tego 
rodzaju przyrządów. 

- 'rVymiary i masa części nie powinny przekraczać danych przedsta¬ 
wionych w Tabeli 3. 
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Tabela 3. 

Nazv/a 

Karta KD-75 
Kaseta BI-80 
Kaseta BO-30 
Blok transportu 
Blok e lekt roniki 
Drukarka 

Wymiary mm 
nie więcej ni z 

45 x 32 x 1.5 
30 x 50 x 15 
50 x 40 x 10 

250 x 500 x 600 
450 x 400 x 200 
350 x 250 x 100 

Masa kg 
nie więcej niż 

0.005 
0.020 
0.010 

22 
20 

5 

4. WFfCZWE T3CHNICZNE DLA MODELU ASTL-810. 

'.V tej części opracowania zostaną przedstawione szczegółowe wy¬ 
tyczne do projektowania i wykonania poszczególnych zespołów 
systemu przeznacsonego dla elektrowni jądrowych nazwanego Mode¬ 
lem ASTL-810. 

Zasilacz 7ffl 

Zasilacz WK do fotopowielacza winien dawać napięcie regulowane 
w granicach 600-1200 7 stabilizowane z dokładnością + 0.1$ od 
temperatury, zmieniającej się w przedziale 10-30°C, i od zmian 
napięcia zasilającego +• 10# przy prądzie ok. 1 mA zmienianym + 30^ 
z tętnieniami mniejszymi niż 100 mV i stabilności długotermino¬ 
wej 1 x 10" / U dni. Plus zasilacza ma być dołączony do masy. 
Regulacja napięcia potencjometrem dziesięcioobrotowym, możliwość 

odczytu napięcia analogswo lub cyfrowo również na płycie czołowej 
oraz poprzez zaciski na płycie tylnej. 
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'ii poprzednim czytniku zastosowano buforowe zasilanie fotopowie-
lacza ze źródła prądu stałego 24 V podłączone tak, że działało 
po odłączeniu sieci prądu zmiennego. Mało to na celu ustabili¬ 
zowanie czułości fotopowielacza, uzyskane przez stałe przyłożenie 
napięcia anodowego. W praktyce okazało się to niepotrzebne 
i w Modelu ASTL-810 można z tego dodatkowego źródła zasilania 
zrezygnować. 

Przetwornik l/f 

7/inien umożliwiać zmianą prądu na częstotliwość w zakresie prą¬ 
dów 10 - 10 A z liniowością lepszą niż +_ 5f° w całym zakre¬ 
sie nomiarowym. Oporność wejściowa przetwornika większa niż 
10 -ifl. Czułość przetwornika 1 nC na impuls. 

Jeśli będą w dalszym ciągu stosowane wyświetlacze czterocyfrowe 
należy zastosować automatyczną zmianę zakresu o współczynniku 100 
po przekroczeniu liczby zliczonych impulsów 10 . Zmiana zakresu 
może być zrealizowana albo przez zmianę czułości przetwornika 
albo przez dzielenie liczby zliczeń przez 100, bez straty infor¬ 
macji początkowej. Zmiana zakresu powinna być sygnalizowana 
optycznie. 

Ponieważ do pojemności wejściowej przetwornika dołączona jest 
pojemność kabla łączącego fotopowielacz . należy określić ściśle 
jaki typ i jaką długość kabla należy zastosować, by utrzymać 
we wszystkich czytnikach wspomnianą czułość 1 nC na impuls. 
Pożądane jest wprowadzenie regulacji czułości przetwornika w za¬ 
kresie ok. 1:3 ustawianej pokrętłem. 

Układ podgrzewania 

Układ podgrzewania ma za zadanie podgrzać detektor MTS-N lub 
MTS-7 umieszczony w karcie typu KD-75 kolejno do temperatur T., 
T2» T, utrzymując te temperatury przez czasy t.., t?, t,. 
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czas temperatura 

t1 - wygrzewanie wstępne /3-12/s H0°C /100-170/°C 
t2 - wygrzewanie pomiarowe /3-12/s 25O°C /210-300/°C 
t3 - anilacja /3-12/s 31O°C /25O-35O/°C * 

7/ poprzednich modelach systemu zastosowano podgrzewanie prądem 
o częstotliwości 2 kHz, w celu uniknięcia wpływu składowej zmien¬ 
nej zbieranej z grzejnika przez termoparę. Układ ten zdał egza¬ 
min w dotychczasowej praktyce i można go utrzymać w kolejnym 
rozwiązaniu. Nalepy również utrzymać możliwość zatrzymania każdego 
cyklu podgrzewania i przedłużenia czasu trwania aktualnego etapu 
przyciskiem samopodtrzymującym się umieszczonym na płycie czoło¬ 
we j. 

Pomiar temperatury grzejnika i jego regulacja 

Pomiar temperatury dokonywać się może jak dotychczas termoparą 
Chromel-Alumel, przyspawaną do grzejnika po stronie odwrotnej 
od jego powierzchni grzewczej z analogowym lub cyfrowym wskaźni¬ 
kiem temperatury odczytywanym z płyty czołowej. Wymaga natomiast 
zmiany zarówno sposób pomiaru temperatury /ustawienie temperatu¬ 
ry otoczenia/ jak i umieszczenie zimnych końców termopary. 
Dotychczasowe rozwiązanie powodowało bowiem zbyt duże fluktua¬ 

cje rzeczywistej temperatury i nadmierne błędy wskazań tej 
temperatury na mierniku. Należy zapewnić stałość ustawionej 
temperatury z dokładnością lepszą niż + 2°C niezależnie od tempe¬ 
ratury otoczenia i samego czytnika. 
Ulepszenie systemu pomiaru i regulacji temperatury jest niezbędne. 

Nastawianie czasów i temperatur może być niedostępne z zewnętrz¬ 
nej strony bloku elektroniki. 
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Transport 

W układzie transportu znajdują się trzy elementy: podajnik 
kart, kanał transportu wraz z zastawkami tworzącymi dwie śluzy 
i gniazdem odczytu kart, oraz odbiornik kart. Sterowanie trans¬ 
portem odbywa się za pomocą silnika, elektromagnesów i grawitacji. 
Cały układ transportu łącznie z awaryjnym jego opróżnianiem można 
uznać za sprawdzony pozytywnie w praktyce, pożądane byłoby prze¬ 
konstruowanie elektromagnesów sterujących, ponieważ obecnie są 
zbyt ciężkie i duże. Podajnik kart wykonywano dotychczas w dwu 
wersjach rozbieralnej i nierozbieralnej. Wersja nierozbieralna 
okazała się praktyczniejsza i tą należy zastosować w modelu ASTL-81 
7/ gnieździe odczytu należy zastosować wzorcowe źródło światła 
wprowadzane za pomocą przesłony podsuwanej w pole widzenia foto¬ 
katody w czasie przeprowadzania kalibracji wtórnej czytnika jak 
to miało miejsce w ostatnim egzemplarzu Modelu 760A. 
Należy przewidzieć możność uruchamiania śluz za pomocą prze¬ 

łącznika umieszczonego na płycie czołowej w celu awaryjnego 
opróżniania kanału transportu w razie potrzeby. 
Czas przejścia karty przez układ transportu łącznie z odczytem 

wszystkich trzech detektorów winien być krótszy niż 60 sek. 
Przy wykonywaniu i montażu tego precyzyjnego układu należy doło¬ 
żyć wszelkich starań, by zmniejszyć do minimum jego awaryjność 
w czasie użytkowania. Jest to problem bardzo ważny i niedostate¬ 
cznie dotychczas doceniany. 

Układ detekcji termoluminescencji 

Detektorem termoluminescencji jest i winien być wysokoczuły, 
niskotłowy i o dużym wzmocnieniu fotopowielaćz. Takimi foto-
powielaczami są EMI 6256 SA oraz EMI 9789 QA, których charakte¬ 
rystyka przedstawiona jest w Tabeli 4. 
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Charakterystyka fotopowielaczy EMI 6256 i ER-II 9789. 

Hodzaj V/idmo 
?vp foto- czułości 

katody m 

średnica Czuloić V ^ * Prąd 7/yiJiiary 
katody anodowa ,„ ciem- zewnę-

nA mm 

6256 S-13 175-650 10 2000 1300 1 <f> 51-105 

bialica-
i;czny 175-63^ 10 200C 1150 0.2 4 51-105 

Oznaczenia literowe dodane do numeru fotopowielacza 
oznaczają: S - specjalny egzemplarz, Q - z przedłużoną czułością 
v: zakresie ultrafioletu, A — specjlanie dobierany np. ze względu 
na mały prąd ciemny, tf dotychczas wykonanych 12 czytnikach labo¬ 
ratoryjnych Itodel 770, gdaie stosowano te same fotopowielacze 
/oraz podobne starszego typu 9502 °S, 9 5 H S/ stv/ierdzono, że '.ryma-
gane wzmocnienie, przy istniejącej geometrii i warunkach zbiera¬ 
nia światła i konieczności osiągnięcia ładunku 10 nC na mrad, 
wynosi około 100 A/lm, punkt pracy musi być znacznie niżej /20-
50x/ niż określony jako maksymalny, gdyż tylko w takich warunkach 
możliwe jest utrzymanie prądu ciemnego na odpowiednio niskim 
/ 0.1 nA/ i stabilnym poziomie. Szczególnie ważna jest tu sta¬ 
bilność, gdyż wielokrotnie stwierdzono, przy uruchamianiu poprze¬ 
dnich czytników, iż w górnym zakresie czułości anodowej występują 
silne wahania prądu ciemnego ihnożliwiające pomiar małych dawek. 
2 wymagań tych wynika, że maksymalna czułość anodowa fotopowie¬ 
lacza powinna być co najmniej 2000 A/lm. 

Należy zachować dotychczasową dobrą geometrię zbierania termo-
luminescencji na fotokatodzie uzyskaną przez b. bliskie ułożenie 
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detektora w czasie odczytu. Podobnie należy zachować filtr fioł¬ 
kowy /typu Schott BG-12/ między fotokatodą i detektorem. Ze wzglę¬ 
du na fakt, iż fotokatoda jest pod wysokim napięciem wzglądem 
obudowy należy zwrócić uwagę na doskonałe odizolowanie fotokatody 
i zapewnienie niezmiennej geometrii /odległość i osiowość/ w cza¬ 
sie możliwych drgań i ruchów czytnika. 

Czytnik numeru karty 

Karta dozymetryczna typ KD-75 ma 5 x 4 otwory spełniające dwa 
zadania. W 16 ot-vocacfc czterocyfrowy numer identyfikacyjny za¬ 
kodowany jest w systemie BCD, a piąty rząd otworów, w którym są 
dwa otwory ma za zadanie podać do czytnika informację o obecności 
karty właściwie włożonej na początku układu transportowego. Infor¬ 
macja ta ma uruchomić ten układ działający już dalej w odpowie¬ 
dnim systemie czasowym. 1 dotychczasowych kartach te dwa otwory 
były rozmieszczone tak, że jeden miał stałe położenie, a drugi 
zmienne, co dodatkowo oznaczało rodzaj karty /pomiarowa, kalibra-
cyjna, pomiaru tła/. To zmienne rozmieszczenie dawało różnice 
w wydruku charakteryzujące się zmianą koloru wydruku oraz wpisa¬ 
niem w dodatkowej kolumnie litery T lub K. W praktyce lat osta¬ 
tnich okazało się, że to rozróżnianie nie jest potrzebne i, pro¬ 
ponuje się je opuścić w Modelu ASTL-81. 
Dla odczytu wyżej opisanych informacji w dotychczasowych mode¬ 

lach czytnika zastosowano żarówki będące źródłem światła oraz 
zestaw dwudziestu fotodiod. ? dotychczasowej eksploatacji układ 
ten był przyczyną zatrzymań karty, które wynikały ze zbyt słabe¬ 
go oświetlenia jednej z diod. Blok zawierający tak wiele fotodiod 
był trudny do montażu konserwacji i naprawy. Dlatego sugeruje 
się przekonstruowanie tego zespołu i zastosowanie np. odczytu 
"w locie" tzn. za pomocą iylko jednego rzędu fotodiod, które 
kolejno odczytywałyby odpowiednie informacje. Przemyślenia wyma¬ 
ga również sposób oświetlania fotodiod, w którym zastosowano dwie 
samochodowe, palcowe żarówki 12 V, 10W. Dawały one mimo tak 
dużej mocy niedostateczne oświetlenie, a ich jakość pozostawia 
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wiele do życzenia, w wyniku czego trseba je bardzo często zmieniać. 

Kompensacja prądu ciemnego. 

Potopowielacz nawet nie naświetlany wykazuje pewien prąd anodo¬ 
wy, którego wielkość zależy od napięcia anodowego i temperatury 
fotokatody. Prąd ten w czasie otwarcia bramek odczytu termolumi-
nescencji daje sygnał równoważny pewnej dawce. Podobny prąd upły¬ 
wu płynie na wejściu przetwornika. Dla zmniejszenia wpływu tych 
dwu nrądów zastosowano w poprzednich modelach kompensację polega¬ 
jącą na włączeniu "przeciwprądu" z oddzielnego wysokoomowego źród¬ 
ła napięcia. Prąd ten winien być regulowany noter.cjometrem dziesią;-
cioobrotowym w przedziale 0-10 nA przy oporności zrodła ok. 10 ''Cl . 
Ponieważ prąd ciemny silnie zależy od temperatury fotokatody 

Konieczne jest jej schładzanie /co jest realizowane za pomocą ele¬ 
mentów Peltiera w niektórych zagranicznych czytnikach/ lub przynaj¬ 
mniej utrzymywanie jej na stałym, możliwie niskim poziomie. 
>V poprzednich egzemplarzach zrealizowano to otaczając fotopowie-
lacz i komorę odczytu płaszczami wodnymi, przez które przepływa 
woda wodociągowa mająca w poszczególnych porach roku dość stałą 
temperaturę. Tęn sposób zdał egzamin w praktyce i proponuje się 
go utrzymać w Modelu ASTL-810. 

Zmniejszanie tła dawkomierzy. 

Odczyt dawkomierzy TL w podwyższonej temperaturze powoduje emis¬ 
ję światła w wyniku zachodzenia egzotermicznych reakcji chemicznych 
na powierzchniach fosforu. Równocześnie podgrzany grzejnik i dete¬ 
ktor są źródłem promieniowania podczerwieni, które daje pewien 
sygnał na fotokatodzie. Obie składowe utrudniają pomiar małych 
dawek. Zmniejsza się je w następujący sposób. Egzotermiczne 
reakcje chemiczne zachodzą w znacznie mniejszym stopniu, jeśli 
podgrzewanie detektora odbywa się w atmosferze pozbawionej tlenu. 
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Dlatego należy przepł'ikiwać w sposób ciągły komorę od esy to w,-; 
gazem obojętnym tj. azotem lub argonem o zawartoćei tlenu mniej¬ 
szej niż 0.1^. Wymaga to odpowiedniej korstrukcji tej komory oraz 
instalacji przepływu gazu, z umieszczonym na płycie czołowej blo'^u 
transportu rotametrem o zakresie 0-80 1 h~ . Przepływ czys 
gazu obojętnego zmniejsza sygnał od chemoluminescencji około pięcie 
krotnie. Należy bezwzględnie utrzymać ten sposób zmniejszania 
chemol^jninescencji w Modelu ASTL-810. Strumień podczernieni nato¬ 
miast zmniejszyć można przez zastosowanie filtru optycznego odcina¬ 
jącego promieniowanie dalekie.i podczerwieni umieszczonego między 
podgrzewanym detektorem i fotokatodą. Do tego celu w dotychczaso¬ 
wych czytnikach, gdzie stosuje się LiF:Mg,Ti emitujący niebies::o-
fiołkowe światło termoluminescencji używano filtrów firny '^yj) 
Schott typ 35-12 /fiołkowy/. ?iltr ben zmniejszał stosur.e.: tła 
podczerwieni do sygnału 2-3 razy. Należy zamówić to lub podobne 
filtry do serii następnych czytników. V/ przypadku zmiany ro-
dsaju filtru należy bezwzględnie przeprowadzić badania skuteczności 
obcinania podczerwieni, gdyż normalne fabryczne wykresy absorpcji 
nie obejmują tak długich fal promieniowania jakie występują przy 
temperaturze ok. 270°C 

Rejestracja danych. 

7/ dotychczasowych egzemplarzach czytnika dane były wydrukowane 
przez drukarkę ERC-1 firmy MERA-KFAP. Na taśmie papierowej o sze¬ 
rokości 60 mm dane wypisywane były czterocyfrowo w dwu liniach 
i trzech kolumnach, kolejno numer karty, średnia z trzech dawko¬ 
mierzy /lub dwu w zależności od nastawienia/ oraz liczba nastawio¬ 
na przez operatora /była to zwykle data odczytu/, a w drugiej li¬ 
nii odczyty trzech kolejnych detektora"/. Poza tym w przypadku 
stosowania kart kaliuracyjnych i kart tła drukowane były litery 
K lub I, Oprócz wydruku nie przewidziano w poprzednich egzempla¬ 
rzach innego wyprowadzenia danych. 

Rejestracja danych w Modelu ASTL-810 winna być przeprowadzona 
w zupełnie inny sposób. Po pierwsze drukarki ERC-1 są niedostęp-
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ne na rynku a po drugie współcześnie wymaga się, by dane o daw¬ 
kach mogły być przechowywane i obrabiane w EMC. 57 związku z tym 
należy: przystosować system wyjścia danych do typu drukarki jaka 
będzie użyta, oraz zastosować wyprowadzenie danych w postaci 
ogólnie przyjętej do współpracy z EMC. Wyprowadzenie to na taśmę 
nerforoivana winno zawierać nie tylko informacje wyprowadzone z 
czytnika, lecz i sygnał końca bloku informacyjnego. 

y/yświetlacze. 

Przez odpowiedni dobór wzmocnienia fotopowielacza można tak 
dobrać warunki pracy, by wskazania wyświetlaczy były w jednost¬ 
kach da\V;:i ekspozycyjnej lub pochłoniętej. Ze względu na zmianę 
jednostek /obecnie obowiązująca jednostka dawki ekspozycyjnej 
i'est bardzo niepraktyczna gdyż 1 mit = 25& nC kg" / praktycznie 
jest nastawiać czytni.-: na podwielokrotnosci dawki pochłoniętej 
tj. na/U&y. Ponieważ dotychczas stosowane warunki pracy dawały 
wskazania w dziesiątych częściach mR /lub mrada/ proponuje się 
by pozostawić tę samą czułość /gdyż 100/urad = 1 /uGy/ ale bez 
v/yśv;ietlanego przecinka. I.iożna zastosować tu rozwiązanie używa¬ 
ne w czytnikach laboratoryjnych, gdzie prsec:r.ek jest ustawia-
r.y przyciskiem, z tyra że nie potrzeba ustawiania tego przecinka 
przed ostatnią cyfrą. Wówczas wskazania będą W/uGy. Natomiast 
po zmianie zakresu przecinek powinien pojawić się po drugiej 
cyfrze wówczas wskazania będą w mGy. Oczywiście należy pozosta¬ 
wić sygnalizację, że nastąpiła zmiana 2akresu tak jak to jest 
w czytniku laboratoryjnym /na płytce wyświetlaczy pojawia się 
oświetlony napis x 10"/. 7/ przypadku zastosowania wyświetlaczy 
sześciocyfrowych wskazania będą bezpośrednio w /uGy bez koniecz¬ 
ności stosowania przecinka. Resztę wyświetlaczy /diody świecące 
wskazujące stan czytnika/ można zostawić tak, jak to było w osta¬ 
tnim egzemplarzu czytnika automatycznego, z tym że przyrząd analo 
gowy wskazujący napięcie fotopowielacza lub temperaturę można 
zastąpić wyświetlaczami cyfrowymi. 
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Cykl czasowy. 

Cykl czasowy odczytu karty może przebiegać jednorazowo lub 
wielokrotnie w zależności od ustawienia odpowiednim przyciskiem. 
Przebieg cyklu może być podobny do cyklu jaki jest w dotychczaso¬ 
wych czytnikach, z podobnym również systemem sygnalizacji cyklu. 

Cykl czasowy w dotychczasowych rozwiązaniach może być zatrzyma¬ 
ny albo przyciskiem przez operatora /stop zegara/, albo samoczynnie 
w chwili, kiedy karta nie opuści kanału transp-rtu. 7/ówczas 
również po ok. 150 sek. włącza się sygnał optyczny i akustyczny 
NO CARD. Konieczna zmiana, w tym względzie to możliwość wyłącza¬ 
nia tego sygnału na czas np. nagrzewania, przygotowywania do pra¬ 
cy lub testowania źródłem światła. Pożądane natomiast jest do¬ 
danie możliwości sygnalizowanego zatrzymania czytnika z chwilą 
wystąpienia zbyt dużych lub zbyt małych wskazań dawek /również 
wyłączana z płyty czołowej/. Zbyt niskie wskazania mogą bowiem 
świadczyć o niesprawności podgrzewania detektora, lub zatrzyma¬ 
nia się karty w pozycji grzania jednego detektora. Zbyt wysokie 
wskazania dawki mogą świadczyć o rzeczywiście dużej dawce otrzy¬ 
manej przez nosiciela dawkomierza, co może wymagać interwencji 
operatora. 

Elementy sterowania i sygnalizacji. 

Wybór i rozmieszczenie tych elementów proponuje się utrzymać 
podobnie jak w dotychczasowych czytnikach. Dla pełnej jasności 
i dla uniknięcia dwuznaczności elementy te zostaną wyliczone 
w tym rozdziale. Na bloku transportu, oprócz wyłącznika siecio¬ 
wego i sygnalizacji włączenia sieci winno znajdować się pokrętło 
potencjometru regulatora WN; Na płycie czołowej bloku elektro¬ 
niki winny znajdować się: następujące pokrętła: kompensacji prą¬ 
du ciemnego i ustawiania czułości przetwornika, oraz następujące 
przyciski: włączanie sieci /S/K, przełączanie na pracę ręczną 
K S oznacza przycisk samopodtrzymujący się. 
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lub samoczynną /S/, startu cyklu odczytowego, zerowanie stanu 
przelicznika i jego wyświetlacza, bramkowanie ręczne wejścia na 
przelicznik /S/, włączanie sygnału akustycznego pracy przetwor¬ 
nika /S/, podtrzymanie aktualnie przebiegającego procesu /za¬ 
trzymanie czasownika/ /S/, wprowadzanie źródła światła przed 
fotokatodę /S/, /przycisk ten może uruchamiać równocześnie testowa¬ 
nie, a jeśli nie, to trzeba dodać przycisk dodatkowy/, trzy przy¬ 
ciski /S/ programowania, który detektor ma być odczytywany, oraz 
wyłącznik sygnalizacji, że czytnik nie ma karty /S/. Niezbędny 
jest również przełącznik trójpozycyjny uruchamiający zastawki raz 
górne raz dolne obu śluz. Proponuje się natomiast opuścić stoso¬ 
wane dotychczas nastawniki oznaczane jako DATE i BG, tzn. nastaw¬ 
nik dodatkowej liczby drukowanej i nastawnik tła, które ma być 
odjęte od wskazań detektorów. 
Układ sygnalizacji optycznej w zasadzie może być taki sam jak 

dotychczas z ewentualnymi zmianami polegającymi na unowocześnie¬ 
niu. 

Karty dozymetryczne. 

Karty dozymetryczne typu KD-75, opracowane wymiarowo i konstruk¬ 
cyjnie do poprzednich modeli czytnika mogą zostać w swym zasadni¬ 
czym rozwiązaniu zastosowane również w Modelu ASTL-810. Mają one 
te zalety, że będąc zbudowane z materiałów wytrzymałych na tempe¬ 
raturę 300°C, mogą być w tej temperaturze anilowane co jest często 
pożądane. Należy jednak zaznaczyć, że sposób ich wykonania jest 
dość kosztowny i pożądane byłoby opracować nowy sposób wykonawstwa, 
zachowując bezwzględnie wymiary. Podstawowym problemem jest tu 
sposób mocowania dwu cienkich /30/um/ folii teflonowych, między 
którymi umieszczone są detektory MTS-N lub MTS-7. Folie te muszą 
być naprężane w czasie montażu ale nie nadmiernie, gdyż wówczas 
folie w czasie podgrzewania ulegają zniszczeniu co skraca czas 
życia karty. Sposób wykonania płytek aluminiowych /obróbka brze¬ 
gów i indywidualne, skomplikowane i precyzyjne frezowanie otwo¬ 
rów/ wymaga bezwzględnie zmiany. Pożądane byłoby opracowanie 
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takiej technologii wytwarzania płytek by radykalnie uprościć ich 
produkcję, w oparciu o zachowanie podłoża metalowego. Jednakże 
zrezygnowanie z możliwości anilacji całej karty nie spowodowałoby 
niedopuszczalnego obniżenia walorów użytkowych. W ten sposób nożna 
byłoby w nowych kartach zastąpić płytki metalowe płytkami z tworzy¬ 
wa sztucznego.. Zastąpienie to mogłoby nastąpić tylko vi ścisłej 
współpracy z zespołem dozymetry3tów z IPJ. 

Kasety. 

Jak już wspomniano ASTL-810 na być używany do monitoringu zarów¬ 
no dawek osobistych personelu obsługi jak i dawek od ococzenia 
zakładów. Do obu tych celów należy karty dozymetryczne zamykać 
w innego typu kasetach. I tak kaseta do monitoringu dawek perso¬ 
nelu musi spełniać wymagania dozymetryczne przedstawione w rozdzia¬ 
le 3. Każdy z detektorów w karcie będzie spełniał oddzielne za¬ 
dania. Jeden będzie służył do pomiaru dawki "na skórę", drugi 
na "całe ciało", i oba będą odczytywane w rytmie miesięcznym lub 
kwartalnym zależnie od ustaleń służby dozytnterycznej elektrowni. 
Trzeci detektor umieszczony za okienkiem identycznym jak ten mie¬ 
rzący dawkę "na całe ciało", będzie detektorem rezerwowym, który 
będzie mógł dostarczyć dodatkową informację w przypadku wystąpie¬ 
nia "wątpliwych" odczytów detektora nr 2 lub też być odczytywany 
z końcem roku dla potwierdzenia poprawności kolejnych odczytów 
detektora nr 2. 
Oprócz wspomnianych wymagań o charakterze "dozymetrycznym" ka¬ 

seta musi spełniać dodatkowe takie jak: 
- musi być w miarę pyłoszczelna, 
- musi być rozbieralna w taki sposób, by można to było zrobić 
tylko przy użyciu specjalnego przyrządu /aby uniknąć rozbiera¬ 
nia kasety przez użytkownika/, 

- musi być łatwo i trwale przyczepialna do ubioru ochronnego, 
- musi uwidaczniać numer karty zamkniętej w niej, 
- winna umożliwiać umieszczenie zdjęcia twarzy użytkownika, które¬ 
mu została przydzielona. Będzie mogła wówczas służyć jako 
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przepustka wejścia do zakładów. Wówczas zdjęcie musi być umo¬ 
cowane w sposób trwały w kasecie i być zaopatrzone w podpis osoby 
upoważnionej do wystawiania przepustek, również tak umieszczony, 
by niemożliwa była jego zmiana. 
Wzory kilku rozwiązań kaset indywidualnych stosowanych w świecie 

są do wypożyczenia w IPJ, w przypadku, gdyby konstruktorzy uznali 
za stosowne zapoznać się z nimi. 
Odmienna musi być konstrukcja kart do monitoringu dawek od oto¬ 

czenia. Przy tego rodzaju pomiarach nie ma potrzeby rozróżniania 
między detektorami, gdyż wszystkie one służą jako jeden detektor 
o.podwyższonej dokładności w zakresie małych dawek. Karta w tych 
kasetach powinna być tale umieszczona by detektory miały zapewnio¬ 
ną równowagę elektronów wtórnych, z bezwzględną wodoszczelnoscią 
i osłoną przed światłem. Szczególnie jest tu ważna ochrona przed 
wilgocią gdyż kasety te będą umieszczane w różnych, punktach na 
wolnym powietrzu bez żadnej dodatkowej osłony. W dotychczasowej 
praktyce stosowanej v» IFJ karty umieszczano w prostej osłonie 
winidurowej obejmującej z obu stron kartę /równowaga elektronów 
w+órnych/, owijano tę osłonę folią aluminiową /zabezpieczenie 
przed światłem/ i zaspawywano między dwie odpowiednio sformowane 
kształtki z folii głęboko tłoczonej /zabezpieczenie od wilgoci/. 
Syły to kasety do jednorazowego użycia. Konstruktorom kaset do 
ASTL-610 pozostawia się swobodę albo przyjęcia w/w rozwiązania, 
albo opracowania nowych kaset spełniających wymagania wszechstron¬ 
nej szczelności. 
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5. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE I OPIS BABAff. 

Wyprodukowane egzemplarze prototypowe systemu ASTL-810 winny 
przejść cykl badań mający na celu sprawdzenie ich parametrów 
eksploatacyjnych. Badania te winny być przeprowadzone u produ¬ 
centa i winny poprzedzać badania atestacyjne, jakie przeprowadzać 
będzie odpowiedni organ krajowy. Poniżej zostaną przedstawione 
wymagania i opis tych badań opracowany w oparciu o znajomość prak¬ 
tyczną poprzednich tego rodzaju czytników oraz o przedstawione 
poprzednio założenia i wytyczne. Celem badań ma być sprawdzenie, 
czy czytnik pracuje bezbłędnie oraz czy spełnia te założenia i wy¬ 
tyczne. Dotychczasowa praktyka wykazała, że każdy czytnik po pró¬ 
bach mechanicznych i elektronicznych musi przejść cykl badań 
eksploatacyjnych przeprowadzanych w sposób opisany w dalszej częś¬ 
ci tego rozdziału. 

1. Układ transportu 
Przepuszczenie przez czytnik 150 kart dozymetrycznych typu KD-75 

lub odpowiednio przekonstruowanych, w systemie automatycznym 
i ręcznym powinno przebiegać bez zakłóceń wymagających otwierania 
kanału transportowego i bez uszkodzeń wynikłych z niesprawności 
podajnika. Dopuszczalne są nie więcej niż dwie sytuacje wymaga¬ 
jące interwencji operatora, polegającej'na uruchomieniu śluz 
przyciskami na płycie czołowej bloku elektroniki. Wystąpienie 
tych sytuacji winno być sygnalizowane akustycznie i powodować 
zatrzymanie pracy czytnika bez strat informacji w rejestrach pa¬ 
mięci. W przypadku zatrzymania karty w kanale transportu winna 
istnieć możliwość opróżnienia go przełącznikiem. 

2. System identyfikacji kart 
Powinien poprawnie odczytyw; 

oraz uruchamiać system transportu zgodnie z dodatkowym kodem. 
Powinien poprawnie odczytywać wszystkie liczby od 0000 do 9999* 

jeśli przyjęty zostanie system identyfikacji pięciocyfrowy, 
to odpowiednio od 00000 do 99999. 
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3. Kompensacja prądu ciemnego. >V warunkach temperatury pokojo-
•,vej /2QC + 2°C/ i w nastawionych warunkach czułości i napięcia 
fotopowielacza prąd ciemny układu powinien się kompensować w po¬ 
łożeniu uotencjometru kompensacji 100 - 300 działek. 

4. Zakres regulacji czułości przetwornika powinien 'wynosić co 
najmniej 1 : 2. 

5. System sygnalizacji optycznej i akustycznej oraz elementy 
regulacji i nastawiania warunków pracy powinny działać zgodnie 
z przeznaczeniem. 

ó. Drukowanie wyników. System "hardware" powinien dawać zapis 
wyników zgodnie ze stanem układu arytmetycznego i bloków pomoc-
nicąyoh we wszystkich możli".vych kombinacjach cyfrowych, oras 
przekazywać te sane dane na dziurkarkę taśmy perforowanej oddzie¬ 
lone znakiem końca bloku. 

7. Czułość czytnika /przetwornika/ powinna być taka, by przy 
napięciu fotopowielacza odpowiadającemu czułości ok. 190 A/lra 
i nastawieniu średniej czułości przetwornika układ rejestrował 
ok. 1 impuls na 1/u3y. 

E. Stabilność czułości. Czułość czytnika w czasie długotrwałej 
pracy /nie krótszej niż 5 godzin następującej po 30 minutowym 
okresie wstępnej stabilizacji/ z zastosowaniem chłodzenia foto¬ 
powielacza nie powinna zmieniać się więcej niż o + 5>S bez prze¬ 
prowadzania korekty czułości w tym czasie. 

9. Powtarzalność odczytu. Rozrzut wskazań karty napromienionej 
dziesięciokrotnie dawką 0.5 - 1 mGy nie powinien być większy niż 
+ 55* na poziomie ufności 35;^. 

10. Liniowość wskazań. Liniowość charakterystyki wyrażonej w pos¬ 
taci: 

N = X D 
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gdzie: N - liczba impulsów w cyklu pomiarowym, 
K - współczynnik proporcjonalności, 
D - dawka 

określa się zmiennością współczynnika K. Zmienność współczynnika 
K w zakresie pomiarowym 50 /uG - 1 Gy nie powinna przekraczać + 5,'. 

11. Wydajność źródła światła. ifŁączone źródło światła w czadie 
cyklu testowania powinno dawać liczbą zliczeń równoważną ok. 5 aGy 
/+ 1 mGy/. 

12. Tło detektorów przy skompensowaniu prądu ciemnego czytnika 
winno być nie większe niż 50/uGy. 

13. Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego do 4 Oe nie powinien 
powodować zmiany wskazań od kalibracyjnego źródła światła o więcej 
niż + 2^. 

14. Uwagi na temat dawkomierzy. 
Przewiduje się, że przedmiotem szczególnych badań będą dawkomie¬ 

rze tzn. zestaw karta-kaseta, gdyż od nich zależeć będą podstawo¬ 
we -własności dozymetryczne nawet w przypadku bezbłędnie działają¬ 
cego czytnika. Sprawnie działający bowiem czytnik, nawet popraw¬ 
nie eksploatowany jeszcze nie może zapewnić spełnienia zaleceń 
odnośnie wymagań dozymetrycznych jakie wyliczono w rozdziale 3. 
Kasety zarówno indywidualne jak i do monitoringu otoczenia nie by¬ 
ły zaprojektowane w chwili pisania tej pracy. Dlatego po wykonaniu 
ich prototypów będzie rzeczą niezbędną przeprowadzenie jednorazo¬ 
wego cyklu badań dla sprawdzenia poprawności ich konstrukcji. Jak 
wspomniano, szereg wymagań, tych zależnych od kart i detektorów 
będ?ie z dużym prawdopodobieństwem spełn.ionych, co zapewnia dotych¬ 
czasowa praktyka. Dotyczy to w szczególności czułości, zależności 
energetycznej, liniowości, błędów pomiarowych, wpływu czynników 
zewnętrznych, niezależności od mocy dawki, wymiarów i wagi. Bada¬ 
nia winny się wi°c skoncentrować głównie na określeniu zależności 
kierunkowej, pomiarach silnie i słabo przenikliwego promieniowania, 
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pyłoszczelności /w odniesieniu do kaset indywidualnych/ i wodo-
szczelności / w odniesieniu do kaset monitoringu otoczenia/. 
Szczegółowe przepisy jak przeprowadzić te badania winny być opra¬ 
cowane w terminie późniejszym przez bardziej kompetentne w tym 
względzie osoby niż autor tej pracy. 

Opis badań 

A. CZYTNIK 

1_. Uruchomienie czytnika: Podłączyć czytnik zgodnie z instruk¬ 
cją obsługi, bez chłodzenia i przepływu argonu. Odczekać co naj¬ 
mniej 30 minut. Ustawić napięcie fotopowielaćza na wartość mi¬ 
nimalną, a czułość przetwornika na średnią. li tych warunkach 
prowadzić dalsze badania. 
2_. Układ transportu: Wstawić pełny podajnik sprawdzonych uprzed¬ 
nio kart i uruchomić czytnik w systemie automatycznym. Praca 
układu transportu w czasie tego "odczytu" kart powinna być zgod¬ 
na z pktem 1 wymagań. Należy zwrócić uwagę na sygnał akustyczny 
i zatrzymanie się transportu w razie jakiejkolwiek niesprawności. 
2< System identyfikacji kart: Odczytać w czytniku trzy specjalnie 
ponumerowane karty kodem 0000, 7777, 8888*. Wydrukowane numery 
kart powinny być poprawne zgodnie z pktem 2 wymagań. 
£. y/arunki grzania: Sprawdzić, czy warunki grzania trójstopnio¬ 
wego są ustawione następująco: 

temperatura 150, 270, 3OO°G + 2°C 
czas 5, 7, 3 s 

Sprawdzić,przepuszczając kilka kart, czy w tych warunkach folia 
teflonowa nie ulega przegrzaniu /pojawiają się wówczas pęknięcia/. 
Jeśli_ tak, to obniżyć temperaturę trzeciego cyklu. Napromienić 
kilka kart dawką ok. 1 mGy i odczytać /z przepływam argcttu/obser¬ 
wując wzrokowo i słuchowo, czy wygrzewanie jest prawidłowe /win¬ 
no być zauważalne wyraźnie zwolnienie liczenia pod koniec pierw¬ 
szego, a szczególnie drugiego cyklu grzania/. Jeśli detektory 
się nie wygrzewają należy sprawdzić kontakt grzejnika z detekto-

zobacz uwagę do pktu 2 Wymagań. 
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rem. 
5. Szczelność systemu chłodzenia: Podłączyć system chłodzenia 
i sprawdzić czy jest szczelny. 
6. Charakterystyka czułości fotopowielacza: Zanotować dane z 
indywidualnego atestu fotopowielacza i ustawić średnią wartość 
czułości przetwornika. Nastawiając kolejno położenie potencjome¬ 
tru WN od 0 co 100 działek skompensować prąd ciemny i odczytywać 
każdorazowo trzykrotnie test. Następnie zdjąć zależność prądu 
ciemnego od napięcia. W tym celu odłączyć kabel łączący fotopo-
7/ielacz z przetwornikiem i skompensować tło przetwornika. Włą¬ 
czyć ponownie kabel i nie zmieniając położenia potencjometru 
kompensacji zmierzyć prąd ciemny fotopowielacza przy takich jak 
poprzednio położeniach potencjometru \W. Zliczać należy impulsy 
na minutę używając stopera. Wyrysować charakterystyki czułości 
i prądu ciemnego. Zmiana czułości powinna być większa niż 1:500. 
7_. Kompensacja prądu ciemnego: Przy średniej czułości przetwor¬ 
nika i fotopowielacza oraz temperaturze otoczenia 20 + 2°C, bez 
chłodzenia skompensować prąd ciemny. Sprawdzić, czy kompensacja 
ta wypada tak, jak to podano w pkcie 3 Wymagań. 
S. Zakres czułości przetwornika: Nastawiając czułość przetwor¬ 
nika na minimalną i maksymalną przeprowadzić TEST trzykrotnie dla 
obu położeń. Stosunek otrzymanych w ten sposób średnich wartości 
powinien spełniać pkt. 4 Wymagań. 
9. Poprawność wydruku dawki: Napromienić dawką ok. 1 mGy 10 kart 
i odczytać w czytniku obserwując starannie zgodność stanu wyświe¬ 
tlaczy i numerów kart ze stanem wydruku. 
10. System sygnalizacji i nastawiania: Ustawiając odpowiednie 
warunki i obserwując kolejne cykle sprawdzić działanie wszystkich 
nastawników i sygnałów optycznych punkt po punkcie wg instrukcji 
obsługi. 
11• Czułość czytnika: Napromienić kilka kart dawką 1 mGy. Odczy¬ 
tać jedną z nich przy średniej wartości czułości przetwornika 
i dowolnym napięciu fotopowielacza U... Odczytać w tych samych 
warunkach trzykrotnie TEST, notując średnią wartość z tych odczy-



tów. Obliczyć wartość 

m - 1000 

gd2ie: T1 - średnia z odczytu testu przy U^ 
N1 - średnia odczytu detektorów przy U.. 

Ustalić napięcie IL takie, by otrzymać wartość T2 odpowiadającą 
przedstawionemu warunkowi. Odczytać resztę kart, które winny 
wskazywać ok. 1000 impulsów. Zanotować napięcie Up, które win¬ 
no leżeć w połowie możliwości regulacji. 
12. Stabilność czułości; Po 30 minutach ustalania się warunków 
pracy przy włączonym chłodzeniu wstawić kilkadziesiąt kart do 
podajnika /mogą być nienapromienione/ i w czasie normalnego 
ich odczytu, odczytywać co 30 min. przez 5 godzin 3tan wyświetla¬ 
cza dawki po próbie TEST /po trzy razy/. Vtyniki średnie winny 
być zgodne z pktem 8 Wymagań. 
13. Powtarzalność wyników: Odczytać dziesięciokrotnie 4 wyselek¬ 
cjonowane karty napromienione dawką ok. 1 mGy /za każdym razem 
tą samą z dokładnością +_ 2$j£ Rozrzut wskazań każdego oddzielne¬ 
go detektora winien być nie większy niż podano w pkcie 9 7/ymagań. 
Do badań należy wziąć karty sprawdzone w czytniku wzorcowym tak 
dobrane, by ich rozrzut na tym czytniku był nie większy niż + y?° 
na poziomie ufności 
14. Liniowość wskazań; Napromienić kolejno 3 karty dawkami: 
50, 100, 500 /ił&y, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 mGy /stosunek 
dawki powinien być określony z dokładnością lepszą niż + Z:/ó/, 
Odczytać po każdorazowym napromienieniu w warunkach ustawionych 
zgodnie z pktem 11 Badań. Wyniki odczytów powinny odpowiadać 
pktowi 10 Wyuagań. 
15. Wydajność źródła światła; W warunkach czułości jak poprze¬ 
dnio odczytać kilkakrotnie TEST. Wyniki powinny odpowiadać 
warunkowi 11 Wymagań. 



16. Tło detektorów: W warunkach jak poprzednio przy przepływie 
argonu 30 1/godz. odczytać 4 wzorcowe karty /po uprzednim "prze¬ 
puszczeniu" ich przez czytnik, Wynik winien być zgodny z pktem 
12 Wymagań. 
17. Wpływ pcla magnetycznego; Przysuwając, i odsuwając duży mag¬ 
nes stały, zdolny wytworzyć pole 4 Oe w okolicy fotopowielacza, 
odczytać kilkakrotnie TEST. Wynik winien być zgodny z pktem 13 
Wymagań. 

C. Uwagi końcowe. 

Przedstawione wymagania a szczególnie sposób badań czytnika 
odnoszą się w dużym stopniu do istniejących modeli z uwzględnie¬ 
niem zmian, jakie zostały ustalone we wstępnym okresie projekto¬ 
wania. ?/ dalszych etapach projektowania mogą wystąpić kolejne 
modyfikacje wynikające albo z wprowadzenia ulepszeń konstrukcyjno-
technologicznych albo w wyniku zastosowania innych niż przewidywa¬ 
no podzespołów. Wówczas może zajść konieczność weryfikacji spo¬ 
sobu badań. Musi ona być przeprowadzona przez zespół doskonale 
orientujący się w warunkach eksploatacyjnych i znający gruntownie 
wszystkie specyficzne wymagania prawidłowego i dokładnego odczytu 
dawek metodą TL z zastosowaniem zaprojektowanego systemu. 
Należy tu zaznaczyć, że dotychczasowe doświadczenie krajowe do¬ 

tyczyło pomiarów TI na ograniczoną skalę /ok. 200 pracowników IPJ 
jest od lat siedmiu objętych monitoringiem dawek osobistych z zasto¬ 
sowaniem systemu Model 748 . Równocześnie monitoring otoczenia 
w terenie otwartym i w mieszkaniach był prowadzony w ramach róż¬ 
nych programów badawczych z użyciem kilkuset dawkomierzy/. Pomiary 
na większą skalę mogą stwarzać nowe, nieznane dotychczas proble¬ 
my, co może rzutować na dalsze zmiany konstrukcyjne. Te zmiany 
będą systematycznie wprowadzane w dalszych egzemplarzach, drogą 
normalnego postępu technicznego, w kilku laboratoriach wprowa¬ 
dzono już masowy monitoring dawek indywidualnych metody TL i w 
literaturze £11, 12, 13j można znaleźć pewne wskazówki na ten. 
temat, które jednak nie w pełni będzie można zastosować w warunkach 
dyskutowanych w tej pracy. 
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