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(54) Zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční 
měřič radioaktivních aerosolů 

Podstata vynálezu je bloková zapoje-
ní porovnávacího obvodu pro paeudokoinoi-
denční měřič aerosolů.Elektrické impuley 
měřiče odpovídající celkové radioaktivitě 
procházejí prvním hradlem a vstupují do 
prvního čítače. Impuley odpovídající pseu-
dokoincidencím, které jsou odvozeny s při-
rozené radioaktivity,procházejí druhým 
hradlea a vstupují do druhého čítače. Ka-
pacita druhého čítače je tak velká,aby za 
věech okolností nedoělo k jeho naplnění, 
tj.aby byl vždy zaplněn nejdříve první čí-
tač. Jakmile je tento zaplněn zajistí při-
pojený sekvenční oSvod následující funkce, 
v uvedeném pořadí; uzavře obě hradla, 
vynuluje data připojených pamětí čítačů z 
předchozího cyklu, vydá povel k přenesení 
dat obou čítačů do příslušných pamětí, 
vynuluje oba čítače a otevře obě hradla k 
dalšímu cyklu měření„ 

číslicové údaje obou pamětí jsou 
připojenými převodníky převáděny na analo-
gové napětí odpovídající celkové alfa 
radioaktivitě a pseudokoincidenční radio-
aktivitě. V připojeném porovnávacím obvodu 
jsou obě napětí porovnána tak, aby střed-_ 
ní hodnota výstupního napětí byla nulová, 
není-li na filtru přítomna umělá radio-
aktivita. 
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Zapojení porovnávacího obvodu pro paeudokoincidenční měřič radioaktivních aerosolů. 
Vypález зе týká zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič radioaktivních 
aerosolů, u kterého je použitím číslicové techniky zvýšena citlivost pro aerosoly a je 
dosahováno vyááí provozní spolehlivoeti. 

Doposud známé aparatury, určené pro citlivá měření umělých radioaktivních aerosolů, 
pracují na principu kompenzace přirozených aerosolů pomocí tak zvané pseudokoincidenční 
metody, u které se pomocí elektronických obvodů získávají dva kanály elektrických impulsů. 
Impulsy v jednom kanálu odpovídají celkové radioaktivitě zachycené filtrem, přes který je 
prosáván kontrolovaný vzduch a impulsy v druhém kanálu potom odpovídají tzv. pseudokoinci-
denční radioaktivitě, která je úměrná přirozené radioaktivitě. V každém kanálu je zařazen 
analogový měřič četnosti impulsů. Analogové výstupy obou měřičů četnosti impulsů jsou za-
vedeny na vstup porovnávacího zesilovače zapojenéhojtak. že na jeho výstupu je nulové na-
pětí v tom případě, že filtrem byl zachycen pouze aerosol přirozené radioaktivity. Dojde-
li však к zachycení na filtru aerosolů umělé radioaktivity, potom na výstupu porovnávaoí-
ho zesilovače se objeví napětí, jehož velikost je úměrná zachycenému množství umělé radio-
aktivity. Nevýhodou zařízení používajících popsanou metodu je nutnost použít u měřičů 
četnosti impulsů velkých časových konstant a v případě měření alfa radioaktivních aeroso-
lů tyto časové konstanty musí dosahovat velikosti tisíce sekund a někdy i více, neboč im-
pulsy odpovídající radioaktivnímu záření mají statistický charakter. U těchto zařízení je 
proto nutné používat kvalitních operačních zesilovačů s velmi nízkým driftem a malými 
vstupními klidovými proudy a dále stabilních paaívních elektronických součástek, které 
je nutné vybírat předavším z hlediska dlouhodobé stability. U filtračních kondenzátorů 
je potom nutné používat exempláře s velmi nízkým svodovým proudem. V důsledku kolísání 
úrovně koncentrace přirozených radioaktivních aerosolů zachycených filtrem musí být dále 
měřiče četnosti impulsů vybaveny automatickým přepínáním rozsahu měřené četnosti.Obvykle 
se volí rozsahy 1:3 : 10 : 30. Při změně koncentrace zachycených přirozených radioizotopů 
filtrem dochází v měřicím kanálu radioaktivity ke vzniku přechodných jevů, které se proje-
vují na výstupu porovnávacího zesilovače napěíovou výchylkou i přesto, že nebyla zachyce-
na žádná umělá radioaktivita. Vzhledem ke statickému charakteru příchodu elektrických 
impulsů jsou signalizační hladiny indikující přítomnost umělého radioaktivního aerosolu 
nastaveny obvykle na úroveň 10 % maximální hodnoty měřiče četnosti impulsů v daném rozsa-
hu. Nevýhodou takto nastavené signalizační úrovně je, že výchylka měřiče četnosti rádio -
aktivních aerosolů leží s velkou pravděpodobností v oboru 30 % až 100 % maximální hodnoty, 
takže signalizační hladina, která je nastavena na 10 % z maximální výchylky není optimál-
ní a dosahuje v nejméně příznivém případě až 33 tj. v případě, kdy výchylka měřiče 
celkové radioaktivity se pohybuje v dolní úrovni. Použití větěího počtu rozsahů, které by 
odstraňovaly tento nedostatek je jednak neekonomické a dále by snižovala spolehlivost mě-
ření. Rovněž proměnné řízení signalizační hladiny podle úrovně celkové radioaktivity za-
chycené na filtru není z funkčního hlediska vůbec možné. 
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Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením porovnávacího obvodu pro pséudo -
koincidenční měřič radioaktivních aerosolů, který přijímá elektrické impulsy odpovídající 
celkové radioaktivitě zachycené filtrem měřiče a elektrické impulsy radioaktivity pseudo-
koincidenční odpovídající přirozené radioaktivitě. Jeho podstatou je, že první hradlo pro 
příjem celkové radioaktivity je spojeno s čítačem celkové radioaktivity a z něj je zapoj* 
no na první paměí a dále na sekvenční obvod a déle potom na první obvod a z tohoto na ze-
silovač. Druhé hradlo pro příjem radioaktivity paeudokoincidenční odpovídající přirozené 
radioaktivitě je zapojeno na čítač radioaktivity paeudokoincidenční a dále na druhou pa-
rně!, která je napojena na druhý přísluáný obvod a z něho na společný Zesilovač. 

Navrhovaným zapojením porovnávacího obvodu pro paeudokoincidenční měřič radioaktiv-
ního záření podle vynálezu se dosáhne toho, že celé zařízení měřicí radioaktivitu pracuje 
trvale v optimálním .režimu tzn. je trvale nastaveno na maximální citlivost, čímž se ochra 
na jak životního prostředí, tak i ochrana pracovníků proti Škodlivému radioaktivnímu zá-
ření v objektech a zařízeních podstatně zvySuje. Další výhodou zařízení je, že pracuje s 
číslicovými integrovanými obvody, které mají vysokou spolehlivost a není proto třeba pro-
vádět výběr elektronických součástek. Tím se dosahuje i vyššího ekonomického účinku. 

Na připojeném výkrese je blokové zapojení porovnávacího obvodu pro paeudokoinciden-
ční měřič alfa radioaktivních aerosolů, kde první hradlo 1 pro příjem celkové radioakti-
vity je spojeno s čítačem 2 celkové radioaktivity a z něj je připojeno na první paměí 6 
a dále na sekvenční obvod přičemž výstup z první paměti б je spojen s prvním obvodem 
8 a tento je spojen se zesilovačem 10. Druhé hradlo 2 pro příjem radioaktivity pseudoko-
incidenční odpovídající přirozené radioaktivitě je zapojeno na čítač 4 radioaktivity pseu 
dokoincidenční, jehož výstup je spojen s druhou pamětí J, která je zapojena na druhý 
obvod 9 spojený se zesilovačem 10. Elektrické impulsy odpovídající celkové alfa rádio -
aktivitě zachycené filtrem vchází do prvního propouštěcího hradla 1 a elektrické impulsy 
radioaktivity paeudokoincidenční odpovídající přirozené radioaktivitě vchází do druhého 
propuštěcího hradla 2,, přičemž první hradlo 1 je zapojeno na čítač 2 celkové alfa radio-
aktivity a druhé hradlo £ na čítač _4 radioaktivity paeudokoincidenční a to do té doty, 
než se naplní čítač 2 celkové alfa radioaktivity, který svým výstupním pulsem signalizu-
jící své naplnění, spustí připojený sekvenční obvod který zajistí postupné uzavření 
prvního hradla 1 i druhého hradla 2 a vynulování připojené první paměti 6 a připojené 
druhé paměti X 8 současně vynuluje čítač ̂  celkové alfa radioaktivity i čítač £ radioak-
tivity paeudokoincidenční a otevře první hradlo 1 a druhé hradlo 2 к zahájení nového mě-
řicího cyklu a přitom údaje, které jsou skladovány v první paměti 6 a druhé paměti J jflou 
nejprve pomocí připojeného obvodu 8 a druhého připojeného obvodu £ převedeny na napětí 
odpovídající četnosti impulsů celkové alfa radioaktivity a na napětí odpovídající alfa 
radioaktivitě pseudokoincidenční a poté porovnány připojeným zesilovačem 10 tak, atjy 
jeho výstupní napětí bylo buä nulové, je-li na filtru zachycena pouze přirozená rádio -
aktivita, nebo aby jeho hodnota byla úměrná velikosti radioaktivity zachycené filtrem. 
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P Ř E D M Ě T V Y N A L E Z U 

1. Zapojení porovnávacího obvodu pro pseudokoincidenční měřič radioaktivních aerosolů, 
který přijímá elektrické impulsy odpovídající celkové radioaktivitě zachycené filtrem 
měřiče a elektrické impulsy radioaktivity pseudokoincidenční odpovídající přirozené 
radioaktivitě, vyznačující se tím, že první hradlo (1) pro příjem celkové radioakti-
vity je spojeno s čítačem (3) celkové radioaktivity a z něj je připoj eno na první 
paměí (6) a rovněž: na sekvenční obvod (5), přičemž výstup z první paměti (6) je spojen 
a prvním obvodem (8) a tento je spojen se zesilovačem (10) a druhé hradlo (2) pro pří-
jem radioaktivity pseudokoincidenční odpovídající přirozené radioaktivitě je zapojeno 
na čítač (4) radioaktivity pseudokoincidenční, jehož výstup je spojen s druhou pamětí 
(7)j která je napojena na druhý obvod (9) spojený se zesilovačem (10). 

2. Zapojení porovnávacího obvodu podle bodu 1, vyznačující se tím, že na vstup druhé 
paměti (7) je napojen sekvenční obvod (5). 

1 výkres 
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