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( 5 4 ) Zapojeni napájecího zdroje pro detekční 
sondy radioaktivního zářeni 

(57) Zapojení 30stává ze stabilizátorů 
napStí a z oddSlovačo impulsů spojeného 
přes připojovací vodení s detekční son-
dou. První vodič připojovacího vedoní 
je spojen jednalc přes diodu polovanou 
v propustném sciSru, so vstupní svorkou 
stabilizátoru napětí, jednali přes prv-
ní odpor so svorkou proudového omezení 
stabilizátoru napětí a jednak přímo se 
svorlcou oddSlovače impulsů. Svorka 
proudového orr.ezoni stabilizátoru napě-
tí je přes druhý odpor spojena s výstup- • 
ní svorkou stabilizátoru napStí a přes 
první kondenzátor so zemni svorkou sta-
bilizátoru napětí, zemní svorkou oddělo-
vače ir.pulsú a. přes druhý vodič připo-
jovacího vodoní so zcnmí svorkou detek-
ční sondy. Vstupní svorka stabilizátoru 
napStí jo dálo spojena s paralelní kom-
binací třetího odporu s druhým konden-
zátorcn, její2 druhý konoc je spojen se 
zemní svorkou stabilizátoru napětí, je-
hož svorka, referončního vstupu je spoje-
na se zdrojom referenčního napětí. 
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Vynález řoší zapojení napájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření 
používající jeden společný vodič pro přonos impulsního signálu i pro napájení detekční 
sondy včetně měničo vysokého napětí. 

Dosud znái:iá zapojení připojují detekční sondy leo stabilizátoru napotí pros indukč-
nost a impulsní signál so odděluje kondenzátorem. Nevýhodou tohoto řošení je to, že ob-
vody pro ochranu před zkratom v dotokční sondíí, případně na připojovacím vedoní, jsou 
dosti složité, obzvláště při napájení několika sond z jodnoho zdrojo, Další nevýhodou 
je složitost obvodů pro galvanické oddčlení impulsního signálu z detekčních sond 
s různým napájocím napětím. Částečně odstraňuje výšo uvedené nevýhody napájení detekč-
ních sond ze zdrojo proudu. Jejich hlavni nevýhodou je vellcá klidová proudová spotřeba, 
způsobená nutnou proudovou rezervou pro nastartováni měniče vysokého napětí v detekční 
sondo při připojení ke zdroji. 

Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení napájecího zdroje pro detekční sondy radio-
aktivního záření podle vynálezu, sestávající ze stabilizátoru napětí a z oddělovače im-
pulsů spojeného přes připojovací vedeni s detekční sondou. Podstata vynálezu spočívá 
v tom, že první vodič připojovacího vedeni je spojen jednak přos diodu, polovanou v pro-
pustném směru, se vstupní svorkou stabilizátoru napětí, jednak přes první odpor se svor-
kou proudového omezeni stabilizátoru napětí a jednali přímo se svorkou oddělovače impulsů. 
Svorka proudového omezení stabilizátoru napětí je přes druhý odpor spojena s výstupní 
svorkou stabilizátoru napětí a přes první kondenzátor se zemní svorkou stabilizátoru 
napětí, zemní svorkou oddělovače impulsů a přes druhý vodič připojovacího vodení so zem-
ní svorkou detekční sondy. Vstupní svorka stabilizátoru napčtí je dále spojena s para-
lelní kombinací třetího odporu s druhým kondenzátorem, jejíž druhý konec jo spojen so 
zemni svorkou stabilizátoru napětí, jehož svorka referenčního vstupu jo spojona se zdro-
jem referenčního napětí. 

Hlavni přednosti zapojeiií napájecího zdroje jíodle vynálezu je to, 2e vysokofrekven-
ční přizpůsobeni připojovaciho Vedení se provádí volbou vhodné velikosti odporu, aniž 
to ovlivní velikost napětí pro detekční sondu. Druhý konec odporu je přos kondenzátor 
spojen vysokofrekvenčně se zemí. 

!Га přiloženém výkresu je zobrazeno příkladné schéma zapojení napájocího zclroje 
pro detekční sondy radioaktivního záření potilo vynálezu. 

Zapojení napájocího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření sestává 20 sta-
bilizátoru h napětí a z oddělovače J impulsů, který je přos připoj ovací vcdcr.í 2 opojen 
s detekční sondou První vodič 2.1 připojovacího Vedoní 3_ jo spojen jednak přes diodu 
D, polovanou v propustném směru, se vstupní svorkou . 1 stabilizátoru •'; napětí, jednak 
přes první odpor se svorkou proudového orjczení h. 3 stabilizátoru 'l napo t í a jednak 
přír.:o so svorkou 3- I oddělovače 3 impulsů. Svorka proudového omezení -'>. 3 stabilizátoru 

napotí jo přos druhý odpor П2 spojena s výstupní svorkou h.h stabilizátoru napo tí 
a přes první kondenzátor CJ_ so zentní svorkou . g stabilizátoru h napětí, so ;:e::rr.í svor-
kou 3.2 oddělovače 3 impulsů a přes druhý vodič 2.2 připojovacího vedeni 2 se zeoní 
svorkou 1.2 detekční sondy 2- Vstupní svorka 1 stabilizátoru h napětí je dálo spojena 
s paralelní kombinaci třetího odporu R3 s druhým kondenzátorem C2, jejíž druhý konec je 
spojen se zemni svorkou h.g stabilizátoru b napätí, jehož svorka referenčního vstupu 
h.2 jo epojena so zdrojem 5 referenčního napětí, 

!Ca prvním odporu R_1_> připojeném k. prvnímu vodiči 2.1 připojovacího vedení 2 od de-
tekční sondy vzniká Jak stejnosmčrný úbytek napětí, který je způsoben napájecím 
proudem detekční sondy případně i měničem vysokého napětí, tak i impulsní sicnál, 
jehož průvodcem jo měřené radioaktivní zářeni. Oddělovač 3 impulsů zpracovává impulsní 
signál. Druhý odpor R2 omezuje maximálni proud prvním vodičem 2.1 v případe zkratu 
na připojovacím vedeni 2 nebo detekční sondě Paralelní kombinace třetího odporu ГГ) 
a druhého kondenzátoru С2 udržuje stálé napětí na detekční sondě 1 po dobu přenosu 
krátkých impulsů z detekční sondy и Napájecí napětí pro detekční sondu 1 jo určono 
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velikosti napätí па zdroji 3, referenčního napětí, sníženého o úbytek napětí 11a diodě D, 
zapojené v propustném směru. 

P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z U 

Zapojeni napájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření, sestávající 
ze stabilizátoru napětí a z oddělovače impulsů spojeného přes připojovací vodoní s de-
tekční sondou, vyznačené tím, že první vodič (2.1) připojovacího vedení (2) jo spojen 
jednak přes diodu (D), polovanou v propustném směru, se vstupní svorkou (4.1) stabili-
zátoru (4) napětí, jednak přes první odpor (Rl) se svorkou proudového omozoní (4.3) 
stabilizátoru (4) napětí a jednak přímo so svorkou (3.1) oddělovače (3) impulsů, při-
čemž svorka proudového omezení (4,3) stabilizátoru (4) napětí jo přes druhý odpor (42) 
spojena s výstupní svorkou (4.4) stabilizátoru (4) napětí a přes první kondenzátor (Cl) 
se zemni svorkou (4,5) stabilizátoru (4) napětí, se zemni svorkou (3.2) oddělovače (3) 
impulsů a pros druhý vodič (2,2) připojovacího vedení (2) se zemní svorkou (1.2) dotek-
čni sondy (1), kdežto vstupní svorka (4.1) stabilizátoru (4) napětí jo dálo spojena 
s paralelní kombinací třetího odporu (R3) s druhým kondenzátorom (C2), jo jíž druhý konec 
je spojen so zonrni svorkou (4,5) stabilizátoru (4) napětí, jehož svorka referenčního 
vstupu (4.2) jo spojena so zdrojem (5) referenčního napětí. 
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