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MICROCOMPUTER-CONTROLLED THERMOLUMINESCENT 
'ANALYSES IJS MR-200 

IZVLEČEK - Opisane so performance in koncept večnamenskega, 
mikroračunalniško zasnovanega termoluminiscentnega analizatorja 
namenjenega tako laboratorijskemu delu s TL dozimetri, kot tudi 
rutinskemu čitanju doz v obsegu od vrednosti doz v okolju do 
vključno akcidentnih. Osnovne karakteristike analizatorja so: ба-
sovno linearno digitalizirano vzorčevan je pomnen je in sproten 
monitorski prikaz časovnega poteka žarilne krivulje in temperatu-
re TL vzorca; digitalna stabilizacija, vođenje, nadzor in diag-
nostika analogne enote; možnost pomnenja 7 poljubnih 8-parametr-
skih ogrevnih programov; možnost pomnenja 15-tih evaluacijskih 
programov, definiranih z dveraa oz. štirimi parametri in štirimi 
različnimi algoritmi (5 tipov evaluacij). Analizator poseduje tu-
di vrsto ugodnosti za rutinsko delo kot je 9 funkcijskih tipk, 
možnost formiranja datotek na kaseti ali disketi, preračunavanje 
in povprečenje doz, izpis porožil z imeni ter možnost dodatnega 
programiranja v BASICu. 

ABSTRACT - Performances and concept of the multipurpose, 
microcomputer-controlled thermoluminescent analyser, designed for 
use in laboratory work with TL dosemeters as well as for routine 
dose readings in the range from ecological to accident doses is 
described. The main features of the analyser are: time-linear 
sampling, digitalisation, storing, and subsequent displaying on 
the monitor time scale of the glow and temperature curve of the 
TL material; digital stabilization, controll and diagnostic of 
the analog unit; ability of storing 7 different 8-parametric 
heating programs; ability of storing 15 evaluation programs defi-
ned by 2 or 4 parameters and 3 different algorithms (altogether 
5 types of evaluations). Analyser has several features intended 
for routine work: 9 function keys and possibilities of file for-
ming on cassette or floppy disc, of dose calculation and avera-
ging, of printing reports with names, and possibility of additio-
nal programming in BASIC. 
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UVOD 

Termo 1 uminiscentnj. dozimetri pokrivajo s svojim linearnim 
svetlobnira odzivom - zlasti pri detekciji sevanja z nizkim "li-
nearnim prenosom energije" LET - izjemno široko področje doz (od 

-5 1 
10 Gy do 10 G y p r e n e s e j o ekstremne dozne hitrosti (M Gy/s) 
in so zaradi svoje majhnosti tudi nadvse priročni. Kljub naštetim 
odlikam pa je njihova rutinska raba na mnogih pođročjih, ki sega-
jo od doz okolja do doz v reaktorski sredici, pogosto znatno 
manjša kot bi to pričakovali. Delna krivda za to leži v razlici-
cah karakteristik, ki jo kaže posamezna vrsta dozimetrov in tudi 
produkcijska serija. To namreč zahteva dodatno znanje in pogosto 
prilagajanje čitalnih postopkov in seveda tudi samih čitalnikov. 

Mnogoletne izkušnje pri uporabi, razvoju in produkciji do-
zimetrov ter čitalnikov za laboratorijsko in terensko rabo na 
Institutu "Jožef Stefan" v Ljubljani so pokazale, da je mogoče 
bistveno prispevati k priročnosti in zanesljivosti dozimetrov s 
sodobnejšimi koncepti detekcije in evaluacije TL signalov, ki ga 
omogočajo mikroračunalniško podprti merilni sistemi. 

" " Kamen tega prispevka je predstaviti osnovne poteze in last-
nosti većnamenskega mikroračunalniškega termoluminiscentnega ana-
lizator ja MR-200, ki je bil razvit na IJS in je namenjen tako ru-
tinski dozimetriji, kot raziskovalni rabi. Poleg avtomatiziranega 
krmiljenja, nadzora, obdelave "in hranjenja podatkov, ki jih ana-
lizator omogoča, so pri njegovi zasnovi uporabljeni nekateri pri-
jemi uspešno uveljavljeni pri većkanalnih analizatorjih v fiziki 
jedra. Slednje skupaj z nekaterirai novostmi, ki zadevajo predvsem 
evaluacijske algoritme žarilnih krivulj, dajejo TL analizatorju 
IJS MR-200 fleksibilnost in merilne možnosti, ki jih komercialni 
TL čitalni sistemi nimajo. 

PERFORMANCE IN OBCUTLJIVOST 

MR-200 TL analizator je bil zasnovan tako, da z avtomatski-
mi preklopi obsegov neposredno pokriva tokovno območje 6. dekad, 
kar ustreza merilnemu obsegu-od najmanjših ambientnih doz 10 jiGy 
(1 m rad), ki jih še registrirajo dobri TL materiali, do akci-
dentnih vrednosti 10 Gy (1000 rad). Preprosta zamenjava preklop-
nega zašeitnega IR filtra ali dodatek svetlobnega absorberja 
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filtru, omogoča poljubno premaknitev šestdekadnega območja k viš-
jim dozam. S tem so pokrite meritve tudi v območjih "supralinear-

t 
nih" doznih vrednosti 10 Gy in visje. Opisana sprememba ne pri-
zadene avtomatske kalibracije in stabilizacije sistema, ki pose-
duje tudi samodejno zaščito pred svetlobnim šokom, kar je zlasti 
poroembno pri meritvah zelo velikih neznanih doz. Posebna zapora 
(interlock) tudi opozori uporabnika, da je prekoračen nivo hlad-х 1 
nega svetlobnega signala , t.j. nicle, kar je lahko pri nekate-
rih TL materialih zelo pomembno vnaprejšnje opozorilo in dodatna 
informacija, da je prišlo pred kratkim do obsevov z višjimi doza-
mi (n.pr. večjimi od 10 mGy). Ta ista zapora tudi prepreouje pre-
zgodnji start meritev pri fosforescirajočih materialih (n.pr. 
CaSO^ in MgB^Oy), ki v prvih desetih sekundah po vnašanju v me-
rilnik svetijo zaradi obseva z vidno svetlobo. 

Svetlobni detekcijski sistem tvori izbrana nizkošumna ter-
mostatirana fotopomnoževalka s hlajeno katodo, s čimer je bil do-
sežen ugoden režim signal - temni tok. Slednji ima po avtomatskem 
digitalnem odštevanju ničelnega toka, vrednost šuma z vršno vred-
nostjo ^ 5.10-11 A. Ta vrednost je pri osebnih dozimetrih IJS 
TLD-005 iz CaF2(Mn) pri energijah žarkov gama Co-60 ekvivalentna 
dozi 0,1 jjGy (0,04 m rad). Nieelni signal, ki ga daje idealno iz-
praznjena dozimetrska tableta, zavisi od količine infrardeče 
svetlobe, ki jo registrira fotopomnoževalka. Ta pa je določena v 
prvi vrsti s temperaturo tablete, emisivnostjo in opazovano povr-
šino tablete in pečice ter končno od izbire IR filtrov. Filtrira-
nje, ki ga je mogoče po želji prilagajati z zamenjavo zunanjega 
preklopnega IR filtra in vstavljanjem primernih zenic, je bilo 
standardno prilagojeno tako, da znaša vršna vrednost signala pri 
temperaturah vrhov žari Inih krivulj za većino osebnih dozimetrov 
samo nekajkratno vrednost šuma (pri IJS TLD-005 ~ 2 jaGy oz. 
0,2 ш rad). 

Ker ima sistem avtomatsko digitalno kalibracijo in odšteva-
nje ničelnega toka, je njegova časovna, temperaturna in obreme-

јП - • „ 
Termoluminiscenca pri sobnih tempraturah v času mocnejsega ble-
denja (fadinga) signala, ki nastopa predvsem v obdobju prvih 
24 ur po obsevu. 
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nilna (svetlobna obremenitev fotopomnozevaIke) stabilnost praktič-
no odvisna zgolj od stabilnosti referenčnega svetila. Slednjega 

х ) tvori termostatirana svetlobna dioda s stabilnostjo svetilnosti 
boljšo od 10 Spremerabo digitalnega faktorja ojačitve večjo od 
1 %, prav tako tudi spremembo digitalno odštetega ničelnega toka 

-10 . 
vecjo od 10 A, je raogoce odcitati na TV monitorju pri vsaki me-
ritvi kot spremembo zadnjega mesta v prikazu obeh parametrov. S 
tem je omogočen zunanji nadzor stabilnosti analognega dela napra-
ve, oz. delovanja digitalne stabilizacije celotnega sistema. 

Med nadzorne parametre moramo prišteti tudi merjeno tempe-
raturo digitalno krmiljene pećice. Odčitavanje temperature poteka 
merilnega cikla je raogoče tekoče zasledovati na ekranu, na kate-
rem se pojavi tudi sporočilo, kadar pride do odstopanja od prog-
ramiranega temperaturnega poteka večjega od predpisane vrednosti 
n.pr. 5°C. Možen vzrok za to je prevelika toplotna kapaciteta ta-
blete glede na programsko nastavljen temperaturni gradient - zla-
sti pri visokih temperaturah in debelih tabletah. 

PROGRAMSKA OPREMLJENOST 

Osnovna karakteristika analizatorja Je časovno linearno di-
gitalizirano vzorčevanje (sampliranje), pomnenje ter vsakokraten 
grafićni prikaz časovnega poteka žarilne krivulje in detektirane 
temperature pećice. Na si. 1a je prikazan tiskalniškl izpis glav-
nega sprotnega prikaza s TV monitorja, ki najbolje ilustrira kon-
cept analizatorja. S pomočjo premakljivega markerja je mogoče na 
zaslonu za vsako na grafu prikazano točko odcitati: (i) zaporedno 
številko vzorca (sanple-a) - каг je zlasti pomembno pri definira-
nju integracijskih иеј, (ii) temperaturo, ki je med meritvijo us-
trezala tej točki, (iii) procentualno visino točke glede na mak-
simum žarilne krivulje. Informacije, ki jih nudijo ostali digi-
talni podatki na glavnera prikazu so naslednji: 

- zaporedna številka dozimetra in tablete v dozimetru ter identi-
fikacija dozimetra; 

- izbrano trajanje vzorčevanja žarilne krivulje (SAMP.TIME); 
- temperaturo.začetka vzorčevanja in trenutno temperaturo peoice 

(T,T); 
- izbrani grelni in evaluacijski program (HEAT, EVAL); 

51 --vezje zasciteno s patentom 
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Tiskalniški izpis monitorskih prikazov: glavni prikaz 
(a), prikaz ogrevnih programov (b), prikaz evaluacijskih 
prograniov (c) ~ 
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- vrednosti grafičnih parametrov (amp, s/c, thr) in markerja; 
- nadzorni prikaz vrednosti odštetega ničelnega toka, faktorja 

ojačitve in tokovnega obsega signala V[A](ZRO, FCT, RNG); 
- vrednost evaluiranega signala (SIG) in izračun doze (DOSE) s 

pomočjo definiranih preraćunskih faktorjev (K, BG, A). 

Posebnost, ki analizator loči od običajnih komercialnih tni-
kroračunalniško orientiranih čitalnikov, je možnost pomnenja sed-
mih 8-parametrskih grelnih programov (si. lb) in petnajst evalua-
cijskih programov (si. 1c). Slednji so definirani s tremi algo-
ritmi in omogočajo pet načinov evaluacij žarilnih krivulj . Vpis 
in pregled vpisanih programov je raožen preko dveh dodatnih prika-
zov na TV monitorju (si. 1b,e). 

Analizator poseduje tudi vrsto ugodnosti za rutinsko delo 
kot so: 9 funkcijskih tipk, možnost formiranja datotek na kaseti, 
izračunavanje in povprečenje doz, izpis poročil z imeni ter mož-
nost dodatnega programiranja v'BASICu. Delo z analizatorjera je 
preprosto: olajšujejo ga uporabniško prilagojeni programi s preko 
30 diagnozami in inštrukcijami ter mneraonično oblikovanimi. ukazi. 
"Za rutinsko rabo pa je še posebej pomembnih 9 funkcijskih tipk, 
ki omogočajo vezavo in izvršitev devetih različnih naborov para-
metrov meritve, ki se identificirajo vsak s svojo tipko. 

MERILNI SISTEM 

IJS MR-200 TLD sistem je sestavljen iz analogne enote 
(MR-200 TL ANALYSER), ki omogoča meritve TL signalov in računal-
niške enote (MR-800 yjCOMPUTER UNIT), ki preko tastature omogoča 
upravljanje celotnega sistema. 

V fazi meritve računalnik v enakih časovnih intervalih 
vzorči svetlobni signal fotopomnoževalke (PM), v odvisnosti od 
intenzitete svetlobe spreminja ojačanje tokovno-napetostnega pre-
tvornika (I —»• U) in preklaplja visoko napetost (HV) - v primeru 
prekoračitve merilnega področja analizatorja zaradi zaščite PM 
tudi povsem odklopi HV. Poleg svetlobe računalnik vzorči. še tem-
peraturni signal in v povratni zanki (DAC) krmili ogrevanje peči-
ce. Jedro analogne enote je termostatirana PM. Senzor temperature 
je termistor (TH), regulacijsko vezje pa napaja peltierski termo-
električni modul (TEM), ki vzdržuje konstantno temperaturo PM pri 
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MR 200 TID ANAlXiER I PIR 800 ĈOnrUTtfl UMIT 

SI. 2: Blokovna sheraa termoluminiscentnega analizatorja 
IJS MR-200 

temperaturah okolice med 0 in 30°C. Na isti temperaturi je tudi 
referenčni konec termočlena, ki meri temperaturo pećice. Lineari-
zacija termočlena je izvedena v računalniku. 

Ko na pečico nalagamo TL dozimeter leži pod PM izvor refe-
renčne svetlobe (termostatirana LED dioda), ki služi za kalibra-
cijo analizatorja. Računalnik vzorči izhodni napetostni nivo in 
izračuna njegovo povprečje. Ko potisnemo predal v lego za meritev 
in startamo meritev, računalnik pred pričetkom programa gretja po-
novno izračuna povprečje izhodnega signala (ničla). Z razliko obeh 
vrednosti računalnik kalibrira vse vrednosti vzorčene svetlobne 
krivulje. Ciklus kalibracije se izvrši pred vsako meritvijo in s 
tem se kompenzirajo eventualne spremembe ojačanja analizator ja, ki 
so posledica spremembe HV, občutljivosti PM, tokovno-napetostnega 
pretvornika in ADC-ja. Računalnik vodi meritev povsem avtomatično 
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v odvisnosti od izbranega programa gretja, evaluacije in glede na 
položaj drsnika (D), ki ga detektirata dve mikro stikali. Za ko-
munikacijo г operaterjem je poleg TV monitorja vgrajena tudi sig-
nalizacija s tremi svetili. 

Mikroračunalnik MR-800 je zasnovan na mikroprocesorju 8080Д 
I analogno enoto je povezan preko digitalne vhodno-izhodne enote, 
12-bitnega ADC in 8-bitnega DAC. Programski opremi za TL-analiza-
tor je dodan BASIC interpreter, ki ga uporabnik lahko samostojno 
uporablja. Standardne periferne enote so digitalna magnetna kase-
ta ali disketa, tastatura, monitor in tiskalnik. 

DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 

Testiranje merilnega sistema v praksi je potrdilo pričako-
vanja. Kot ena bistvenih prednosti, tudi pri rutinski rabi, je 
kvantitativen grafični prikaz žarilne krivulje, ki oraogoča takojš 
nje odkrivanje in izločanje "defektnih" dozimetrov ali pa pravo-
časno odkrivanje pomanjkljivosti pri pripravi, brisanju - (anea-
ling) dozimetrov - prav tako pa tudi selekcijo novih dozimetrov. 
Optimizacija grelnih in evaluacijskih programov, ki služijo za. 
poznejšo rutino je bistveno poenostavljena, saj je mogoče zapored 
na isti meritvi izvršiti več evaluacijskih programov, z markerjem 
pa točno določiti parametre. Vse dosedanje statistične obdelave 
na več vrstah dozimetrov so potrdile inferiornost klasičnega eva-
luacijskega programa s stalnimi integracijskimi mejami proti ekvi 
valentnemu programu s potujočimi mejami - pri čemer je vrsta mož-
nosti ostala še neraziskanih. To slednje velja tudi za grelne • 
programe. 

Možnost hranjenja in obdelave rutinskih podatkov n.pr. pri 
osebni dozimetriji, je pri sistemu s kasetnim zapisom, kakršen je 
podan na si. 2, priraerna za velikost nekaj sto identifikacijskih 
številk z imeni. Pri večjih potrebah je magnetno kaseto mogoče 
nadoraestiti s sitemom dvojne diskete. V času uvajanja TL dozime-
trov v osebno dozimetrijo tudi izven jedrskih objektov, zlasti v 
nuklearno medicino in rentgenologijo, je za rutino zaradi večjega 
števila obdelav'disketna razširitev primernejša. 


