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Vynález se týká nastavovacího a ukazo-
vacího systému, zejména pro nastavení a 
indikaci prahové hodnoty u malých přenos-
ných jaderně fyzikálních přístrojů k měře-
ní záření, s bubínkovou stupnicí, na které 5 
jsou šrobovitě naneseny prahové hodnoty 
a která je šroubovitým převodem spojena s 
ovládacím elementem, poháněných baterií. 

Jsou známy přístroje k měření záření, u 
nichž se indikace naměřené hodnoty pro- i0 
vádí buď analogově, nebo číslicově. Kromě 
toho se u některých přístrojů signalizuje 
překročení určitých pevně nastavených ne-
bo volně volitelných prahových hodnot. 

Také jsou známy přístroje, které signali- 15 
zují pouze překročení několika pevně nasta-
vených prahových hodnot. 

Při analogové indikaci se měřicí ústrojí 
opatřuje několika stupnicovými rozsahy ne-
bo bubnovými stupnicemi. Přitom je zpra- 20 
vidla cclkový mj ř i c í rozsah dále rozdělen 
na jednotlivé podrozsahy a při dalším pře-
pínání bubnové stupnice se v indikačním 
okénku objeví vždy jeden z těchto podroz-
sahů. 25 

Jsou však známy též takové vývody, 11 
nichž hodnoty měřícího rozsahu jsou nane-
seny na bubnu bez přerušení ve tvaru spi-
rály. Indikace se provádí ukazovatelem, při-
čemž se dosahuje vysoké indikační přesnos- 30 
ti. 
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Při zjišťování naměřené hodnoty dochází 
však často k chybnému čtení, zvláště když 
ukazovátel se nachází mezi dvěma vyznače-
nými hodnotami nebo když se naměřená 
hodnota musí zjišťovat násobením ukázané 
hodnoty faktorem měřicího rozsahu. 

Číslicová indikace uplatňující dekatrony, 
noznačností, je však většinou veími ná-
kladná. I ř i velmi vysoké indikační přesnos-
ti se pohybuje poslední místo indikace. 

U přístrojů, které pouze signalizují pře-
kročení několika pevně nastavených pra-
hových hodnot, objeví se při překročení na-
stavených prahových hodnot optický nebo 
akustický signál, popřípadě obojí. Měření 
těmito přístroji však v důsledku malého 
počtu prahových hodnot není možné. 

Poněvadž systémy měřicí pouze prahové 
hodnoty nepotřebují žádné mechanicky cit-
livé měřicí mechanismy, mohou být pro-
vedeny tak, že jsou velmi odolné proti ná-
razům a otřesům. 

Uplatnění uvedených měřicích způsobu 
u malých přenosných baterií robustních pří-
strojů pro měření jaderného záření má však 
zejména tyto nevýhody. 

Měřicí soustrojí pro analogovou indikaci 
jsou mimořádně citlivá vůči nárazům a 0-
třesům. 

Číslicová indikace uplatňující dekatrony. 
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počítacích nebo číslicových elektronkových 
indikátoru ladení nebo svetelných tabuli 
spotřebuje neúměrně vysoké množství ener-
gie. 

Přr měření lze uplatnit jen takový systém 
používající prahových hodnot, který obsa-
hu je relativně velký počet těchto prahových 
hodnot. Jeho provedení však vyžaduje pod-
statně velký konstrukční prostor a s jeho 
instalací je spojena zároveň instalace vel-
kého počtu ovládacích prvků. 

Účelem vynálezu je uplatnění systému 
měřicí prahové hodnoty v malém přenos-
ném bateriovém robustním přístroji pro mě-
ření záření, u něhož bychom nemusili počí-
tat s nevýhodami, které byly výše uvede-
ny 

Úkolem vynálezu je vytvořit nastavovací 
a ukazovací systém, zejména pro nastavení 
a indikaci prahové hodnoty, který dovolu-
je jedním ovládacím elementem nastavit 
velký počet prahových hodnot, který se vy-
značuje jednoznačností číslicové indikace 
a který má nepatrnou spotřebu energie ob-
dobnou spotřebě analogové indikace. 

Tento úkol se řeší nastavovacím a ukazo-
vacím systémem, zejména pro nastavení a 
indikaci prahové hodnoty u jaderně fyzi-
kálních přístrojů k měření záření, s bub-
novou stupnicí, na které jsou šroubovitě na-
neseny prahové hodnoty a která je šroubo-
ví tým převodem spojena s ovládacím ele-
mentem, podle vynálezu tak, že přes ovlá-
dací element je poháněna první spínací ro-
vina, jejímuž počtu m spínacích poloh od-
povídá počet m různých prahových hodnot. 

Přes krokové spínací ústrojí je naháně-
na druhá spínací rovina s počtem n mož-
ných spínacích poloh tak, že se vždy dále 
pootočí o úhel 360°/n výstupní hřídel kro-
kového přepínacího ústrojí a tím i druhá 
spínací rovina je po úplném otočení hna-
cího hřídele první spínací roviny. Jestliže 
jednotlivým spínacím polohám druhé spí-
nací roviny odpovídají elektronická zapo-
jení, která citlivost prahových hodnot na-
stavených první spínací rovinou zvětšují 
nebo zmenšují o příslušný faktor, například 
10, pak lze tímto uspořádáním m . n nasta-
vit jediným ovládacím elementem nejrůz-
nější prahové hodnoty. 

je výhodné, jestliže tato elektronická za-
pojení jsou konstrukčně upravena pro změ-
nu citlivosti o faktor 10, 100 a tak dále. 

Jestliže se kromě toho hodnota nastavené 
prahové hodnoty učiní viditelnou v indi-
kačním okénku, pak se získá přístroj k mě-
ření jaderného záření s nepřímou číslico-
vou indikací naměřené hodnoty. V tomto 
případě jsou číselné hodnoty natištěny šrou-
bovitě na bubnové stupnici. Stoupání šrou-
bovice odpovídá výšce h indikačního' okén-
ka. 

Při každém spínacím úkonu první spína-
cí roviny se pootočí bubnová stupnice o 
úhel 3607m a současně se axiálně posune 

o hodnotu h/m. Tím lze indikovat navzájem 
nezávislé hodnoty in. n. 

Okol může být dále řešen nastavovacím 
a ukazovacím systémem, zejména pro na-

5 stavení a indikaci prahové hodnoty u ja-
derně fyzikálních přístrojů k měření záře-
ní, u nichž je k indikaci jednotlivých pra-
hových hodnot použito principu mechanic-
kého počítadla, řešen tak, že hnací hřídel 

10 první spínací roviny s počtem m možných 
spínacích poloh, jímž odpovídá m počet pra-
hových hodnot v určitém odstupňování, je 
spojen jak s prvním kotoučem, popřípadě 
s prvním bubínkem, na jejichž obvodě jsou 

15 naneseny základní číselné hodnoty praho-
vých hodnot, tak také s ovládacím elemen-

. tem a s krokovým přepínacím ústrojím. Vý-
stupní hřídel krokového přepínacího ústro-
jí jé spojen s druhou spínací rovinou s poč-

20 tem n možných spínacích poloh. Těmto spí-
nacím polohám odpovídají elektronická za-
pojení, k terá zvětšují popřípadě zmenšují 
citlivost prahových hodnot nastavených 
první spínací rovinou o faktor 10, 100 a tak 

2S dále. Výstupní hřídel je zároveň spojen s 
druhým kotoučem, popřípadě s druhým bu-
bínkem, na jejichž obvodě jsou naneseny 
hodnoty 0 ; 0,0 atd , popřípadě jedna nula, 
dvě nuly a tak dále, jsou naneseny. 

30 Vynálezem je umožněno vytvořit malý 
přenosný bateriový robustní přístroj k mě-
ření jaderného záření s relativně velkým 
počtem prahových hodnot, které se nasta-
vují pouze jedním ovládacím elementem a 

35 které jsou číslicově indikovány v indikač-
ním okénku, aniž by to vyžadovalo* velký 
konstrukční objem nebo velkou spotřebu 
energie. Ovládání jedním knoflíkem a čísli-
cová indikace prakticky vylučují jakékoliv 

40 chyby při používání přístroje. 
Tento měřicí přístroj nepotřebuje žádné 

měřicí zařízení s otočnou cívkou, takže mů-
že být vystaven velmi, značnému mechanic-
kému zatížení, aniž by se přitom poškodil. 

« Vynález bude dále blíže objasněn na pří-
kladě provedení na výkresech, na nichž 

obr. 1 znázorňuje pohled ze strany na na-
stavovací a ukazovací systém podle vyná-
lezu s pouzdrem v řezu; 

so obr. 2 schematické znázorněni nastavo-
vacího a ukazovacího systému podle vyná-
lezu se dvěma oddělenými bubny; 

obr. 3 půdorys schematického znázorně-
ní nastavovacího a ukazovacího systému 

55 podle vynálezu se dvěma oddělenými ko-
touči; 

obr. 4 pohled shora na zařízení znázorně-
né na obr. 3: 

Na obr. 1 je znázorněno držadlo přístroi-
6o je, které slouží zároveň jako ovládací ele-

ment 1 a které je otočně uloženo na trub-
kovitém pouzdře 2. Tento ovládací element 
1 je hnacím hřídelem 3 spojen s první spí-
nací rovinou 4 a se vstupní stranou známé-

65 ho krokového přepínacího ústrojí 5. Výstup-
ní hřídel 6 krokového' přepínacího ústrojí 
5 je spřažen s druhou spínací rovinou 7. 
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Bubnová stupnice 8 je otočně a suvně po-
délným směrem uložena na pouzdře 2 a 
kuličkami 9 je spojena se šroubovicí 10. 
Mezi šroubovicí 10 a bubnovou stupnicí 8 
se nachází ovládací element 1, v jehož po- s 
dělných zářezech se nacházejí kuličky 9. 

Čísla prahových hodnot jsou nanesena 
šroubovitě podle stoupání šroubovice 10 na 
bubnové stupnici 8. Nastavená prahová hod-
nota je viditelná v indikačním okénku 11 io 
pouzdra 2. Kuličková aretace 12, která má 
tolik aretačních poloh, kolik je spínacích 
poloh na první spínací rovině 4, fixuje spí-
nací polohu přístroje nastavenou na ovlá-
dacím elementu 1. Při otáčení ovládacího u 
elementu 1 pohybuje se bubnová stupnice 
8 při každé spínací poloze o úhel 360°/m a 
současně axiálně o> l /m stoupání šroubovi-
ce 10, přičemž m znamená počet spínacích 
poloh první spínací roviny 4. Po každém 20 
úplném otočení ovládacího elementu 1 a 
tím i první spínací roviny 4 zapne krokové 
přepínací ústrojí 5 druhou spínací rovinu 7 
na další spínací podoby. 

Na obr. 2 je ovládací element 1 spojen 25 
hnacím hřídelem 3 s první spínací rovinou 
4, se vstupem krokového přepínacího ústro-
jí 5 a s prvním bubínkem 13. Na tomto 
prvním bubínku 13 jsou naneseny základ-
ní číslicové hodnoty prahových hodnot, so 
Každé spínací poloze první spínací roviny 

4 odpovídá určitá základní číslicová hod-
nota na prvním bubínku 13, která je při 
zapnutí příslušné spínací polohy viditelná 
v indikačním okénku 11. Při každém úpl-
ném otočení hnacího hřídele 3 pootočí kro-
kové přepínací ústrojí 5 svým výstupním 
hřídelem B druhou spínací rovinu 7 a dru-
hý bubínek 14 o další spínací polohu. Kaž-
dé spínací poloze druhé spínací roviny 7 
odpovídá příslušný počet nul na druhém 
bubínku 14, které se pak objevují v indikač-
ním okénku "11 za základní číslicovou hod-
notou prahové hodnoty, kterou pak deka-
dicky zvětšují. 

Na obr. 3 je ovládací element 1 spojen 
hnacím hřídelem 3 s první spínací rovinou 
4, se vstupem krokového přepínacího ústro-
jí 5 a s prvním kotoučem 15. Při každém 
úplném otočení hnacího hřídele 3 pootočí 
krokové přepínací ústrojí 5 svým výstupním 
hřídelem 6 druhou spínací rovinu 7 a dru-
hý kotouč 16 o další spínací polohu. První 
kotouč 15 i druhý kotouč 16 jsou za indi-
kačním okénkem 11. 

Obr. 4 znázorňuje, jak se základní čísli-
cové hodnoty, které jsou naneseny na prv-
ním kotouči 15 (srovnej obr. 3], objevují 
spolu s odpovídajícím počtem nul, které 
jsou naneseny na druhém kotouči 16, v 
indikačním okénku 11. 

P R E D M É T V Y N A L E Z U 

1. Nastavovací a ukazovací systém, zejmé-
na pro nastavení a indikaci prahové hod-
noty u jaderne fyzikálních přístrojů k mě-
ření záření, s bubínkovou stupnicí, na kte-
ré jsou šroubovitě naneseny prahové hod-
noty a která je šroubovitým převodem spo-
jena s ovládacím elementem, vyznačující 
se tím, že první spínací rovina (4] s poč-
tem m možných spínacích poloti, jimž od-
povídá počet m prahových hodnot v urči-
tém odstupňování, je spojena jednak s 0-
vládacím elementem ( i j a jednak přes kro-
kové přepínací ústrojí (5) s druhou spína-
cí rovinou (7) s počtem n možných spína-
cích poloh, jimž odpovídají elektronická 
zapojemí pro zmenšení, popřípadě zvětšení 
citlivosti prahové hodnoty nastavené z prv-
ní spínači roviny (4) o určitý faktor, na-
příklad 10. 

2. Nastavovací a ukazovací systém podle 
bodu 1 vyznačující se tím, že elektronická 
zapojení jsou konstrukčně upravena pro 
změnu citlivosti o faktor 10, 100 a tak dále. 

3. Nastavovací a ukazovací systém, ze-
jména pro nastavení a indikaco prahové 

hodnoty u jaderně fyzikálních přístrojů k 
měření záření, u nichž je upatněn princip 
mechanického' počítadla k indikaci jodnot-

55 livé prahové hodnoty, vyznačující se tím, 
že hnací hřídel (3] první spínací roviny 
(4) s počtem m možných spínacích poloh, 
jimž odpovídá počet prahových hodnot v 
určitém odstupňování, je spojen jak s prv-

40 ním kotoučem (15), popřípadě s prvním 
bubínkem (13), na jejichž obvodě jsou na-
neseny základní číslicové hodnoty praho-
vých hodnot, tak také s ovládacím elemen-
tem- (1) a s krokovým přepínacím ústrojím 

*s (5), jehož výstupní -hřídel (6) je spojen s 
druhou spínací rovinou (7) s počtem n mož-
ných spínacích poloh, jimž odpovídají elek-
tronická zapojení, která jsou pro zmenšení, 

so popřípadě zvětšení citlivosti prahové hod-
noty nastavena z první spínací roviny (4) o 
faktor 10, 100 a tak dále, a tím i s dru-
hým kotoučem (16), popřípadě s druhým 
bubínkem (14), na jejichž obvodě jsou na-

55 neseny hodnoty 0; 0,0 a tak dále, popřípadě 
jedna nula, dvě nuly, a tak dále, jsou na-
neseny. 

2 listy výkresů 
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