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(57) Sammendrag ^ ^ ^ ^ framgangsmåte og en anordning for maiing 

av røykkonsentrasjonen i luft. I et røykkammer (5) anbringes 

to elektroder (2.3) tilkoplet en spenningskilde til 

dannelese av en krets gjennom hvilken det flyter en 

likestrøm. En radioaktiv strålingskilde (1) som ioniserer 

luftmolekylene er anordnet i nærheten av trykkammeret, slik-

at mengden av ioniserte luftmolekyler som dannes er avhengig 

av ionekildens (1) stråleintensitet og konsentrasjonen av 

røykpartikler i røykkammeret (5). Ladespenningen forårsaker 

videre at det bygges opp en sky av høy ionekonsentrasjon nær 

elektrodeoverflatene. Ioneskyen utlades kapasitivt ved å 

påtrykke flere korte spenningspulsen (12) over elektrodene 

(2,3) som resulterer i strømpulser (13) som er betydelig 

større enn den likestrøm som flyter gjennom kammeret (5). 
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Foreliggende oppfinnelse angår en framgangsmåte og anordning for måling av 

røykkonsentrasjonen i luft, av det slag som er angitt i den innledende delen av 

patentkrav 1, hhv. 5. 

Mer spesielt er oppfmnelesens område deteksjon av røykpartikler i luft som er 

5 ionisert av en radioaktiv kilde. Ionestrømmen reduseres når røykpartikler er tilstede, 

og dette kan måles ved forskjellige midler, fortrinnsvis ved at elektroder anbringes i 

nærheten av den radioaktive kilden til dannelse av et røykkammer. 

Måling av reduksjonen av ioniseringsstrømmen byr på endel problemer, da det 

dreier seg om små strømmer. Det er ønskelig å holde strålingen fra den radioaktive 

10 kilden så lav som mulig. Dersom strålestyrken er mindre enn 1 mikro-curie, vil 

stømstyrken være på 10-100 pA. 

I en kjent metode er en referansemotstand brukt for å skape en spenningsdeler 

sammen med røykkammeret. Referansemotstanden kan enten være en særskilt 

motstand eller et annet ionisert kammer som ikke er utsatt for røyk fra omgivelsene. 

15 Det er visse problemer forbundet med bruk av referansemotstand ved disse verdier 

det her er tale om. Referansemotstanden må være i størrelsesorden 10u- IO12 ohm, 

og det har vist seg vanskelig å framskaffe høyohmige motstandsmaterialer med 

tilstrekkelig stabilitet. Det vil også generelt være problematisk å måle slike små 

strømmer under varierende atmosfæriske forhold. 

20 Det er dessuten nødvendig at inngangsimpedansen i forsterkeren er vesentlig større 

enn referansemotstanden og motstanden i røykkammeret for å unngå at lekkasjestrøm 

inn i forsterkeren skal påvirke spenningsdelingen. Seiv om man benytter MOSFET 

eller spesielle FET transistorer vil man alltid stå ovenfor problemet med å skape en 

tilstrekkelig impedans mellom inngangsterminalen på transistoren og de øvrige 

25 terminalene under høy luftfuktighet og spesielt i kombinasjon med at komponentene 

og det substrat/kretskort disse er koplet til blir nedsmusset. 

Et annet prinsipp for å måle kammerimpedansen, er å kople røykkammeret 

sammen med en referansekondensator og en forsterker slik at man skaper en 

svingekrets. Den vil svinge med en frekvensen som varierer med motstanden i 

30 røykkammeret. Det er normalt lettere å fremstille en kondensator med tilstrekkelig 

stabilitet enn en høyohmig motstand, men denne løsningen stiller de samme strenge 

krav til forsterkerens inngangsimpedans som de ovenfor skisserte løsninger. 
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Det er derfor et formål med foreliggende oppfinnelse å framskaffe en framgangs-

måte og anordning for måling av røykkonsentrasjonen i luft, uten de ulemper som 

forekommer ved den kjente teknikken. 

Oppfinnelsens formål oppnås med en framgangsmåte og anordning med trekk som 

5 angitt i den karakteriserande delen av patentkrav 1, hhv. 5. Ytterligere fordelaktige 

trekk framgår av de tilhørende uselvstendige krav. 

I det følgende vil oppfinnelsen beskrives nærmere ved hjelp av eksempel på 

utførelse og med referanse til vedlagte tegninger, der 

fig. 1 viser et koplingsskjema som angir prinsippet for den type måling 

10 oppfinnelsen baserer seg på, 

fig, 2 viser et koplingsskjema over en første utførelse i samsvar med kjent teknikk, 

fig. 3 viser et koplingsskjema over en andre utførelse i samsvar med kjent teknikk, 

fig. 4 viser et koplingsskjema over en tredje utførelse i samsvar med lgent teknikk, 

fig. 5 viser en responskurve ved påtrykk av en likespenning over røykkammeret, 

15 fig. 6 viser en responskurve ved påtrykk av spenningspulser over røykkammeret, 

fig. 7 viser et koplingsskjema over en første utførelse i samsvar med foreliggende 

oppfinnelse, og 

fig. 8 viser et koplingsskjema over en andre utførelse i samsvar med foreliggende 

oppfinnelse. 

20 Ved først å referere til fig. 1, ioniserer en radioaktiv kilde 1 luftgapet mellom to 

elektroder 2, 3. Kopier man en likespenningskilde 4 til elektrodene 2, 3 vil det flyte 

en strøm I i kretsen. Denne er bestemt av antallet ioner som dannes i luftgapet pr. 

tidsenhet. Dette vil bl. a. være avhengig av stråleintensiteten til den radioaktive 

kilden. 

25 Strømmen I er ikke en lineær funksjon av spenningen U som for ohmske motstan-

der. Den vil imidlertid øke litt ved stigende spenning, på grunn av at rekombiner-

ingen av ioner reduseres. 

Dersom det kommer røykpartikler mellom elektrodene 2, 3, vil ionisasjonsgraden 

reduseres, dvs. antall ioner som genereres pr. tidsenhet blir færre. Dette fører til at 

30 strømmen I reduseres. De to elektrodene 2, 3 med luftgapet utgjør en impedans hvor 

den stasjonære impedans er en funksjon av røykpartikkelkonsentrasjon. I det følgende 

er elektrodene 2, 3 og luftgapet gitt betegnelsen røykkammer 5. 
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Da man ønsker å anvende svake radioaktive kilder, helst med en strålestyrke 

mindre enn 1 mikrocurie (35kBq), vil strømmen (I) være bare 10-100 picoampére 

(pA). 

I fig. 2 og 3 er vist to metoder for måling av strømmene som det her er tale om. I 

5 fig. 2 er røykkammeret 5 koplet i serie med en elektrisk referansemotstand 6 med 

verdi Rref, slik at man danner en spenningsdeler hvor målespenningen Ura kan 

uttrykkes som 

Rt 
U=U* k 

m V * * 

Umblir forsterket av en forsterker 7 og måtet inn i en alarmkrets (ikke vist). Siden 

Rker i størrelsesorden 10" - 101Johm må også Rrefha en motstandsverdi som er i 

10 samme området. Referansemotstanden kan utgjøres av et referansekammer lik røyk-

kammeret, men som er tett, slik at røyk ikke kommer inn. 

En tilsvarende metode oppnår man ved å sette inn en midtelektrode 8 i røykkam-

meret 5, som vist i fig. 3. Kammeret 5 utgjør to serie-koplede impedanser hvor 

røykpartiklene gir størst endring i strømmen (I) i den delen av kammeret 5 som 

15 ligger lengst fra den radioaktive kilden. 

I fig. 4 er vist et ytterligere kjent prinsipp for å måle kammerimpedansen. Røyk-

kammeret 5 koples her sammen med en referansekondensator 9 med verdi Crefog en 

forsterker 7 slik at det dannes en svingekrets. Svingekretsen vil svinge med en frek-

vens (f) som følger likningen 

fi 1 

RSCref 

20 

Svingefrekvensen vil altså variere med Rk og kan måles og gi signal til en alarm-

krets (ikke vist). 

Foreliggende oppfinnelse tar utgangspunkt i en dynamisk impedans som kan 

observeres når man påtrykker kammeret en likespenning som er overlagret korte 

25 spenningspulser. 

Påtrykkes kammeret en likespenning 10, vil strømmen 11 som vist i fig. 5, etter et 

kort innsving stabilisere seg på en fast verdi. Den stabile strømmen 11 er bestemt av 
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ionemengden, dvs. antallet fri ladninger som dannes i kammeret 5. Dette antallet er 

proporsjonalt med den radioaktive strålekildens 1 intensitet, og til en viss grad 

avhengig av størrelsen på likespenningen 10, da en høyere spenning reduserer antall 

rekombinasjoner. 

5 Videre viser det seg at påtrykk av korte spenningspulser 12 overlagret likespen-

ningen 10, resulterer i strømpulser 13 som er betydelig større enn den stabile like-

strømmen 11 som vist i fig. 6. Dette forklares ved at det er bygget opp en ladning på 

elektroden og i basesjiktet i inngangstransistoren. Denne lades ut av en kapasitiv for-

skyvningsstrøm ved hurtig økning av spenningen. Vi ser at strømmen umiddelbart 

10 etter spenningspulsen synker til nær null, for igjen å bygges opp. Middelverdien av 

strømmen i kammeret endrer seg lite på grunn av strømpulsene, noe som medfører at 

strømpulsenes størrelse bestemmes av spenningspulsenes lengde og avstanden mellom 

pulsene: 

/ i i ^ periodetid 
puls~ 2 * middel* p u M d 

Forholdet mellom pulslengde og pulsavstand kan f.eks. ligge mellom 1/1000 og 

15 1/100. Det har vist seg særlig praktisk å ha et forhold mellom pulslengde og 

pulsavstand på omtrent 1/500, noe som fører til at strømpulsene 13 blir nesten 300 

ganger større enn den stabile likestrømmen. 

Dersom det kommer røykpartikler inn i røykkammeret, reduseres antall genererte 

ioner, og tiden det tar å bygge opp ionekonsentrasjonen øker. 

20 Det forhold at strømpulsen, som frigjøres ved kapasitiv utladning av ioneskyen, er 

ca. 300 ganger større enn den stabile strømmen som flyter gjennom kammeret ved 

påtrykt likespenning, vil sterkt redusere kravet til inngangsimpedans i forsterkeren 7. 

I fig. 7 er vist et eksempel på en utførelse i samsvar med foreliggende oppfinn-

else. En pulsgenerator 14 av i og for seg kjent slag genererer spenningspulser 12 av 

25 ønsket lengde og i ønsket avstand. Spenningspulsene 12 påtrykkes elektrodene 2,3 og 

dette resulterer i at strømpulser 13 dannes. Forsterkeren 7 er her realisert ved en 

enkel bipolar npn-transistor. Tilsvarende viser fig. 8 et eksempel på en utførelse med 

den bipolare pnp-transistor. Den store dynamikken til bipolare transistorer gjør at 

disse er svært godt egnet som forsterkerelement av strømpulsene 13. 
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Patentkrav: 

1. Framgangsmåte for måling av røykkonsentrasjonen i luft, der det i et røyk-

kammer (5) anbringes to elektroder (2,3) tilkoplet en spenningskilde til dannelse av 

en krets gjennom hvilken det flyter en likestrøm, idet en radioaktiv strålingskilde (1) 

som ioniserer luftmolekylene er anordnet i nærheten av røykkammeret, slik at 

5 mengden av ioniserte luftmolekyler som dannes er avhengig av ionekildens (1) 

stråleintensitet og konsentrasjonen av røykpartikler i røykkammeret (5), og lade-

spenningen videre forårsaker at det bygges opp en høy ladning på elektrodene (2,3), 

k a r a k t e r i s e r t ved at den høye ladningen utlades kapasitivt ved å på-

trykke korte spenningspulser (12) over elektrodene (2,3) som resulterer i strømpulser 

10 (13) som er betydelig større enn den likestrøm som flyter gjennom kammeret (5). 

2. Framgangsmåte i samsvar med krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at spenn-

ingspulsene (12) har en varighet i området 0,05 ms - 1,0 ms, fortrinnsvis 0,2 ms. 

3. Framgangsmåte i samsvar med krav 1-2, k a r a k t e r i s e r t ved at 

forholdet mellom pulslengde og pulsavstand ved de påtrykte spenningspulsene (12) 

15 ligger i området 1/1000 - 1/100, fortrinnsvis omtrent 1/500. 

4. Framgangsmåte i samsvar med krav 1-3, k a r a k t e r i s e r t ved at 

strømpulsen (13) forsterkes ved hjelp av en bipolar transistor (7). 

5. Anordning for måling av røykkonsentrasjonen i luft, omfattende et røykkammer 

(5) med to elektroder (2,3) og en radiokativ strålingskilde (1) som ioniserer luft-

20 molekylene, idet mengden av ioniserte luftmolekyler som dannes er en funksjon av 

ionekildens (1) stråleintensitet og konsentrasjonen av røykpartikler i røykkammeret 

(5), videre er anordnet en spenningskilde som er tilknyttet elektrodene (2,3) til en 

krets i hvilken det flyter en likestrøm, k a r a k t e r i s e r t ved at det i kretsen 

med elektrodene (2,3) videre er innkoplet en pulsgenerator (14) for å påtrykke en 

25 eller flere korte spenningspulser (12) over elektrodene (2,3) for å framskaffe 

strømpulser (13) som er betydelig større enn den likestrøm som flyter i kretsen. 

6. Anordning i samsvar med krav 9, 

k a r a k t e r i s e r t ved at en bipolar transistor (7) er innkoplet i kretsen med 

elektrodene (2,3) for å forsterke strømpulsene (13). 
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