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Abstract

The logger, a personal computer and software is all to set up a radioisotope measuring
system. It may find numerous applications in a wide range of disciplines:
• kinetics description of flow processes in industry,
• slip velocity measurements in hydrotransport,
• flow rates evaluation in waste water treatment plants,
• nucleonic gauges in industry, etc.
Readings from up to 4 scintillation detectors, the user has set to log, are stored at regular
intervals. The user can set the logger to start and stop logging manually, with the keyboard
or from a program running on a connected PC. Stored data can be transferred to any
computer with RS232 serial interface. The logger works equally well together with
conventional PC's and „lap-tops" for field work. Its internal program is stored in
nonvolatile RAM. This makes it possible to upgrade or change the code by just
downloading a new one. The logger has internal rechargeable batteries for measuring off-
line; they remain as a back-up in case the external supply is disconnected or fails.

Wstęp

Przemysłowe eksperymenty radioznacznikowe wymagają spełnienia pewnych
dodatkowych warunków, które powodują, że różnią się one istotnie od eksperymentów
przeprowadzanych w laboratorium. Procesy będące przedmiotem badań przemysłowych są
z reguły procesami niestacjonarnymi; aby uzyskać precyzyjne wyniki należy czas badań
identyfikacyjnych możliwie skrócić i równocześnie kontrolować stacjonarność procesu.
Z drugiej jednak strony, identyfikacja skomplikowanych, wielkogabarytowych systemów,
na które składa się szereg jednostkowych operacji technologicznych wymaga
przeprowadzenia badań poszczególnych podsystemów i wielokrotnych iniekcji znacznika
promieniotwórczego. W związku z tym dla eksperymentu przemysłowego system
pomiarowy musi być inaczej zaprojektowany niż dla pomiarów laboratoryjnych.

Możliwe są w zasadzie dwa, funkcjonalne rozwiązania laboratorium radio-
znacznikowego do badań przemysłowych:
- przenośna aparatura pomiarowa instalowana na miejscu, obok badanego obiektu
przemysłowego,
- budowa ruchomego, zintegrowanego systemu pomiarowego.
Ostateczny wybór rozwiązania powinien zależeć od charakteru badanych obiektów
przemysłowych. Do prowadzenia prostych badań opłacalnym może okazać się na przykład
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zastosowanie przenośnej aparatury o zasilaniu bateryjnym z minimum dwoma detektorami
promieniowania. Dla badań identyfikacyjnych dużych obiektów przemysłowych, w których
podczas jednej iniekcji używa się dziesięciu lub więcej detektorów opłacalne staje się
zastosowanie rozwiązania drugiego typu [1].

Przenośny system pomiarowy

Opracowany w AGH system rejestracji i przetwarzania danych z pomiarów
radioizotopowych, umożliwia wykonywanie pomiarów laboratoryjnych bądź
przemysłowych dzięki umieszczeniu systemu w specjalnie przystosowanym autobusie.
Rozpowszechnienie się standardu IBM PC umożliwiło zaprojektowanie elektronicznego
układu zbierania danych w postaci karty komputerowej umieszczonej wewnątrz komputera
IBM PC [2,3].
Wejściowy układ izolacji optycznej zapewnia galwaniczne oddzielenie komputera od
układów radiometrycznych. Unika się w ten sposób przekłamań rejestracji danych
wynikających z zakłóceń jakie pojawiają się zwykle w systemach ze wspólną masą.
Zastosowanie cyfrowych liczników scalonych zwiększyło niezawodność systemu oraz
pozwoliło na rozszerzenie zakresu czasu próbkowania od lms do kilku godzin.

Pojawiająca się coraz częściej potrzeba wykonywania wielodniowych pomiarów
terenowych np. w dziedzinie ochrony środowiska, lub w celu monitorowania efektywności
procesów przemysłowych, stawiają coraz wyższe wymagania odnośnie stabilności,
dokładności i niezawodności aparatury. System złożony z wielu modułów, wykonanych
przez różnych producentów tego nie gwarantował. Brak prostego zestawu przenośnego,
spełniającego różne funkcje w zależności od potrzeb, znacznie ograniczał zastosowanie
w praktyce opracowanych metod pomiarowych. Zaproponowanie uniwersalnego,
mikroprocesorowego układu do pomiarów radioizotopowych (rys.l) wynika z jednej strony
z tendencji do konstruowania „inteligentnych", przenośnych urządzeń pomiarowych -
z drugiej zaś, z konieczności szerszego wdrożenia radioizotopowych metod pomiarowych
w przemyśle (mineralnym, drzewnym, hutnictwie, ochronie środowiska itp.).
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Rys. 1. Schemat blokowy przenośnego systemu pomiarowego.
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Dla podwyższenia stabilności aparatury, zastosowano obecnie jednoprzewodowe
sondy zasilane niskim napięciem, ze zintegrowaną przetwornicą napięcia oraz
dyskryminatorem amplitudy impulsów. Wykorzystano opracowane wcześniej rozwiązania
galwanicznej izolacji sond od układu zbierania danych - izolację optyczną sygnałów oraz
miniaturowe przetwornice napięcia zasilania.
Mikroprocesorowe urządzenie do zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych
wyposażone jest w układ procesora z tzw. nieulotną pamięcią programu i danych. Dzięki
zastosowaniu programowalnych przeliczników impulsów, parametry systemu rejestracji
zależą w głównej mierze od użytego oprogramowania. Zasilanie przez akumulatorki LiCd
uniezależnia od sieci energetycznej oraz zaników napięcia i pozwala na wykonywanie
pomiarów terenowych. Podstawowe parametry układu zbierania i przetwarzania danych
radiometrycznych przedstawia tabela 1.
Urządzenie może zatem pracować samodzielnie (off-line) na przykład jako jedynie układ
zbierania danych lub ich zbierania i przetwarzania (gęstościomierz, prędkościomierz itp.).
W połączeniu z komputerem (on-line) tworzy system zbierania i zaawansowanego
przetwarzania danych. Przenośny komputer służy w tym systemie do przygotowania
i załadowania procedury obliczeniowej do urządzenia, bądź też do bezpośredniego
sterowania pomiarem, rejestracją, archiwizacją i obróbką danych z pomiarów
radioizotopowych w trakcie kampanii pomiarowej. Może być także użyty do szybkiej
weryfikacji matematycznych modeli badanych procesów przemysłowych.
Rozpowszechnienie się systemów komputerowych pozwoliło na stosowanie przy
interpretacji danych zaawansowanych metod obróbki cyfrowej. To z kolei umożliwiło
niemal natychmiastową interpretację danych w eksperymencie radioznacznikowym.

Tabela 1
Parametry układu zbierania i przetwarzania danych radiometrycznych

Wvmiarv
200x125x200 mm

Zasilanie
9-36 V / max 350 mA

Akumulatorki: LiCd
Czas ładowania: 12 godzin
Czas pracy: 4-12 godzin

Wejścia sygnałowe
Optycznie i DC-DC izolowane wejścia sond
scyntylacyjnych
Liczba wejść: 4
Czas próbkowania: min. 20 ms

Klawiatura/wyświetlacz
Klawiatura membranowa
Wyświetlacz LCD 4 linie x 20 znaków

Interface
Łącze szeregowe RS232
Szybkość transmisji: 9600 bit/s

Procesor
Dallas DS5000T z nieulotną pamięcią
programu 32 kB

Pamięć danych
Nieulotną pamięć RAM 32 kB

Sondy scyntylacyjne
Zasilanie: 12V/50 mA
Elektronika: wbudowany zasilacz wysokiego
napięcia, przedwzmacniacz i dyskryminator
Kabel połączeniowy: „twistedpair" 100m
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Zakres zastosowań układu obejmuje na przykład:
pomiar parametrów kinetycznych procesów przepływowych metodą dopasowania modelu
w dziedzinie transformat Z,
pomiar natężenia przepływu metodą rozcieńczenia izotopowego,
pomiar gęstości metodą absorpcji i rozproszenia promieniowania y,
pomiar prędkości przepływu wielofazowego metodą korelacyjną.
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