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A találmány tárgya ellenőrző készülék termolu-
mineszcens dózismérő hitelesítő berendezésekhez, 
melyek előnyösen alkalmazhatók minden radioaktív 
anyaggal dolgozó munkaterület (ipar, mezőgazdaság, 
gyógyászat, űrkutatás stb.), ellenőrzéséhez hasznát j 
besugárzott dózismérők kiértékelő berendezéseinek 
hitelesítésére. 

Mint ismeretes, a termolumineszcens dózismérők 
a gyakorlatban egyre jobban elteijedtek. Hasz-
nálatuk szükségessé teszi olyan ellenőrző készülékek io 
alkalmazását, melyekkel a termolumineszcens dózis-
mérő hitelesítő berendezés működőképességét, hite-
lességét ellenőrizni lehet. 

A termolumineszcens dózismérő hitelesítő beren-
dezések lényege az, hogy a besugárzott termolunü- 15 
neszcens dózismérőt felfűtik és a kilépő fény 
mennyiségét megmérik. Az ilyen berendezések hite-
lességének ellenőrzéséhez szükség van arra, hogy 

a) ellenőrizzük a fűtésre jellemző értéket (a 2Q 
hőmérsékletet, a fűtőáramot vagy a fűtőfeszült-
séget), 

b) ellenőrizzük a fényérzékelő rendszer érzékeny-
ségét. 

A termolumineszcens dózismérőket fűtés szem- 25 
pontjából két csoportra oszthatjuk: 

1. Maga a dózismérő nem tartalmaz futőegységet, 
hanem a termolumineszcens dózismérő hitelesítő be-
rendezésbe beépített, a berendezés szerves részét 30 

képező fűtőelemmel van ellátva, amely lehet 
ffítotalka vagy lap, esetleg gázfűtés stb. 

2. A fűtőelem minden egyes dózismérőbe 
külön-külön be van építve. Ezek az ún. bura (bulb) 
dózismérő rendszerek, melyeknél a dózismérő her-
metikusan zárt egységet képez a fűtőelemmel. 

Az első csoportba tartozó termolumineszcens 
dózismérő hitelesítő berendezéseknél a fűtés ellenőr-
zésére rendszerint a fűtőelemhez csatlakozó hőmér-
sékletérzékelő szolgál. 

A második csoportba tartozó dózismérő kiérté-
kelő berendezések esetében a fűtőelemhez hő-
mérsékleté rzékelőt csatlakoztatni nem lehet. Ebben 
az esetben a fűtést a fűtőáram vagy fűtőfeszült-
ség mérése révén lehet ellenőrizni. 

Ismeretes, hogy a fényérzékelő rendszer érzé-
kenységének ellenőrzésére minden esetben olyan 
fényforrást használnak, amelynek intenzitása függet-
len a fűtőfeszültség nagyságától. Az ismert fényfor-
rások felépítésük szerint az alábbiak lehetnek: 

a) Hosszú felezési idejű radioaktív izotóp és 
szcintillátor kombinációjából álló fényforrás. 

b) egy stabil tápfeszültségről működtetett, az el-
lenőrzés idejére bekapcsolható izzólámpa, amelynek 
túl nagy fényintenzitását szürke szűrővel csökkentik. 

A termolumineszcens dózismérő hitelesítő beren-
dezések hitelességének ellenőrzésére a jelenleg hasz-
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nált technikai megoldások az alábbi közös hátrá-
nyokkal rendelkeznek: 

1. A fűtőrendszer és a fényérzékelő rendszer el-
lenőrzése külön-külön történik. 5 

2. A hőmérséklet vagy a fűtőáram mérésére szol-
gáló egység növeli a termolumineszcens dózismérő 
hitelesítő berendezés bonyolultságát és súlyát. 

3. Amennyiben a fűtőfeszültség eltér a nominá-
listól, úgy a mért fűtőfeszültségtől függően meg kell 10 
változtatni a teimolumineszcens dózismérő hitelesítő 
berendezés hitelesítési állandóját, azonban ezt a hite-
lesítési állandót nem kapjuk meg közvetlenül a 
mérésből, hanem táblázat, görbe stb. segítségével 
kell meghatározni. 15 

Az a) pont szerinti fényforrás hátrányai a követ-
kezők: 

1. A fényérzékelő rendszer hitelesítéséhez hasz- 20 
nált radioaktív izotóp-szcintillátor kombináció fény-
intenzitása a hőmérséklettől függ. 

2. A hitelesítő fényforrás radioaktív anyagot tar-
talmaz, ezért sugárveszélyes. 

3. A fényforrás szcintillátora a radioaktív anyag 25 
hatására sugárkárosodást szenved, a fényforrás élet-
tartama emiatt annak tényleges használatától függet-
len és erősen korlátozott. 

A b) pont szerinti fényforrás hátrányai a követ- 30 
kezők: 

1. Az izzólámpa fényének spektrális jellemzői el-
térnek a termolumineszcens dózismérők által emit-
tált fény spektrális jellemzőitől. 35 

2. A fényintenzitás csökkentése csak nagy elnye-
lőképességű szűrővel oldható meg, mert ha az izzó-
lámpa fényének szükséges értékre való csökkentését 
a fűtőfeszültség csökkentésével érjük el, akkor a 
fény spektrális összetétele a nem kívánt vörös 40 
irányba tolódik el. 

A hitelesítő fényforrás spektrális összetételének 
azért kell hasonlónak lennie a termolumineszcens 
anyag által kibocsátott fény spektrális összetéte- 45 
léhez, mert a fényérzékelő elemek fényérzékenysége 
a hőmérséklet függvényében a különböző spektrális 
összetételű fényeknél egymástól eltérően változik. 

A találmánnyal célunk az előzőekben vázolt vala-
mennyi nehézség egyidejű kiküszöbölése és olyan 50 
termolumineszcens dózismérő ellenőrző készülék ki-
alakítása, amely 

1. egyesíti a fűtőrendszer és a fényérzékelő rend-
szer ellenőrzését, 55 

2. A fűtőrendszer ellenőrzése ne kívánjon nagy 
bonyolultságú vagy jelentős súlyú áramkört, 

3. A fűtőfeszültségnek a megengedett tarto-
mányon belüli megváltozása esetén is közvetlenül 
jelezze a termolumineszcens dózismérő hitelesítő be- go 
rendezés a tényleges hitelesítési állandót, 

4. a hitelesítő fényforrás által kibocsátott fény 
intenzitása ne legyen hőmérsékletfüggő, 

5. a hitelesítő fényforrás ne tartalmazzon radio-
aktív izotópot, 65 
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6. a fényforrás élettartama használaton kívüli 
állapotban ne csökkenjen, 

7. a hitelesítő fényforrás által kibocsátott fény 
spektruma legyen hasonló a termolumineszcens 
anyag által kibocsátott fény spektrumához, 

8. a hitelesítő fényforrás fényének intenzitását 
- a fény változatlan spektruma mellett — széles ha-
tárok között lehessen változtatni. 

A találmány alapja az a felismerés, hogy ha hite-
lesítő fényforrásként olyan — megfelelően megvá-
lasztott színű - fényemittáló diódát (LED) haszná-
lunk, melyet a készülék fűtőfeszültsége működtet, 
melynek tápáramköre a LED részére hőmérséklet-
független fényemissziót, valamint a fűtőfeszültség 
függvényében olyan fényemissziót biztosít, amely 
fényemisszió arányos a hitelesítő állandóval, va-
lamint a LED tápfeszültsége kikapcsolható, akkor az 
ismertetett hátrányok kiküszöbölhetők. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék termolu-
mineszcens dózismérő hitelesítő berendezésekhez 
tehát olyan ismert ellenőrző készülék továbbfejlesz-
tése, amelynek fűtőfeszültségforrása és fényforrása 
van. 

A továbbfejlesztés, vagyis a találmány abban van, 
hogy a készüléknek pl. fénykibocsátó diódából lévő 
fényforrása, a fényfonás és a fűtőfeszültség-forrás 
között láncbakapcsolt feszültség kompenzáló áram-
köre, valamint hőmérséklet kompenzáló áramköre 
van. 

A találmány értelmében célszerű, ha a fűtő-
feszültség-fonás kimenete és a feszültség kompen-
záló áramkör bemenete között láncbakapcsolt kap-
csolója és feszültség átalakítója van. 

Célszerű az is, ha a feszültség átalakítónak 
láncbakapcsolt transzformátora, egyenirányítója és 
szűrő kondenzátora van. 

Célszerű még az is, ha a feszültség kompenzáló 
áramkörnek a hőmérséklet kompenzáló áramkör 
egyik bemenetére egy-egy kivezetésével kapcsolt el-
lenállása és Zener diódája van. Az ellenállás másik ki-
vezetése a feszültség átalakító egyik kimenetére, a 
Zener dióda másik kivezetése pedig a feszültség át-
alakító és a hőmérséklet kompenzáló áramkör közös 
pontjára van kapcsolva. 

Célszerű továbbá, ha a hőmérséklet kompenzáló 
áramkörnek a feszültség kompenzáló áramkör egyik 
kimenete és a fényforrás egyik bemenete között sor-
bakapcsolt termisztora és ellenállása van. 

Célszerű az is, ha az ellenőrző készülék hüvelyé-
nek, első és második elektromos csatlakozójának 
külső kialakítása megegyezik a dózismérő külső ki-
alakításával, 

A találmányt részletesebben rajz alapján ismer-
tetjük, amelyen a találmány szerinti ellenőrző 
készülék néhány példakénti kiviteli alakját és a 
fényemittáló dióda fénykibocsátását tüntettük fel. A 
rajzon az 

1. ábra a találmány szerinti ellenőrző készülék 
egy példakénti kiviteli alakját, a 

2. ábra a találmány szerinti ellenőrző készülék 
egy másik példakénti kiviteli alakját, a 

3. ábra a találmány szerinti ellenőrző készülék 
egy példakénti külső kialakítását, a 
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4. ábra a találmány szerinti ellenőrző készülék 
fényforrásának optikai fényútját, az 

5. ábra a fényforrás fénykibocsátását a fűtőfe-
sziiltség függvényében, a 

6. ábra a fényforrás fénykibocsátását a környe- 5 
zeti hőmérséklet függvényében mutatja. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék 1. ábráján 
látható kiviteli alakjánál a 11 fűtőfeszültség-forrás 
feszültsége a 12 kapcsolón és a megfelelő (pl. 10 
AC-DC vagy DC-DC) 13 feszültség átalakítón ke-
resztül a 14 feszültség kompenzáló áramkörié jut, 
amelynek kimenőfeszültsége oly módon függ a 
fűtőfeszültségtől, ahogy a hitelesítő állandónak kell 
függnie a megengedett feszültségtartományon belül, 15 
a fűtfífeszültségtől. A 14 feszültségkompenzáló 
áramkör kimenete a 16 fényforrás — fénykibocsátó 
dióda — fénykibocsátásának hőmérsékletfüggését 
kompenzáló 15 hőmérséklet kompenzáló áramkör-
höz van kapcsolva. A 16 fényforrás által kibocsátott 20 
fényt a 17 fényérzékelővel ellátott termoluminesz-
cens hitelesítő dózismérő berendezés érzékeli. 

A 2. ábrán látható találmány szerinti ellenőrző 
készülék kiviteli alakjának a l l fűtőfeszültség-forrás 
által előállított Uf fűtőfeszültség négyszögimpulzu- 25 
sokból áll, amely a 12 kapcsolón keresztül jut a 21 
transzformátorra. A 21 transzformátor kimenő fe-
szültségét a 22 egyenirányító egyenirányítja és a 23 
kondenzátor szűri. A 23 kondenzátor kimenetére 
csatlakozik a 24 ellenállásból és a 25 Zener diódából 30 
álló áramkör, amellyel a fénykibocsátás megkívánt 
fűtőfeszültség függését valósítjuk meg. A 16 fényfor-
rás a 26 termisztoron és a 27 ellenálláson keresztül 
kapja a tápfeszültséget, melyek biztosítják a 16 
fényforrás hőmérséklet függetlenségét. 35 

A 3. ábrán látható ellenőrző készülék külső kiala-
kítása a bura (bulb) dózismérő kiértékelő berendezés 
dózismérőinek megfelelő kialakításban. A 31 hüvely-
ben helyezkednek el a 16 fényforrás, a 14 feszült-
ség- és a 15 hőmérséklet kompenzáló áramkörök. A 40 
16 fényfonás a 34 fényvisszaverő felület által vissza-
vert fénye a 35 fénykilépő-nyíláson keresztül lép ki. 
A 36 fogantyúban helyezkedik el a 12 kapcsoló és a 
21 transzformátor. Az ellenőrző készülék a tápfe-
szültséget a 32 első és a 33 második elektromos *S 
csatlakozón keresztül kapja a 17 termolumineszcens 
dózismérő hitelesítő berendezéstől. 

A 4. ábra a találmány szerinti ellenőrző készülék 
fényútját mutatja be a 16 fényforrástól a 17 termo-
lumineszcens dózismérő hitelesítő berendezésig. Az 50 
ábrán látható a 16 fényforrásnak a 31 hüvelyben va-
ló elhelyezése, a 34 fényvisszaverő felület és a 
fényútban kialakított 35 fénykilépő-nyílás. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék 16 
fényforrása fénykibocsátásának a fűtőfeszültségtől Sí 
való függését bemutató 5. ábrán a függőleges tenge-
lyen az N fénykibocsátást, a vízszintes tengelyen az 
Uf fűtőfeszültséget tüntettük fel. Az ábrán az 52 el-
ső görbe a találmány szerinti ellenőrző készülék 
fénykibocsátását, az 53 második görbe a vizsgált ter- 60 
molumineszcens dózismérő fénykibocsátását mutatja 
be. Az ábrán feltüntettük az Uf fűtőfeszültség AUf 
fűtőfeszültség megengedett tartományát és a hozzá 
tartozó N fénykibocsátás AN fénykibocsátás meg-
engedett tartományát. Az 52 első és az 53 második 63 

görbe összehasonlítva jól szemlélteti a megengedett 
tartományon belüli azonos jelleget. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék 16 
fényforrása fénykibocsátásának a környezeti 
hőmérséklettől való függését bemutató 6. ábrán a 
függőleges tengelyen ugyancsak az N fénykibo-
csátást, a vízszintes tengelyen a T környezeti 
hőmérsékletet tüntettük fel. Az ábrán a 62 első 
görbe a találmány szerinti ellenőrző készülék fény-
kibocsátását, a 63 második görbe pedig a korábban 
használatos szcintillációs elven működő fényforrás 
fénykibocsátását mutatja. Az ideális fénykibocsátás 
jellegét a 64 harmadik görbe szemlélteti. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék előnye, 
hogy 

1. A fűtőrendszer és a fényérzékelő rendszer el-
lenőrzése együtt történik. 

2. A készülék súlya igen kicsi. 
3. A termolumineszcens dózismérő hitelesítési 

állandója közvetlenül megkapható. 
4. Hőmérséklettől gyakorlatilag független. 
5. Nem sugárveszélyes. 
6. Élettartama gyakorlatilag korlátlan. 

A találmány szerinti ellenőrző készülék előnyösen 
alkalmazható az iparban, gyógyászatban, űrkutatás-
ban, minden sugárveszélyes munkakörben használt 
dózismérő kiértékelő berendezés hitelesítésére és el-
lenőrzésére. 

Szabadalmi igénypontok: 

1. Ellenőrző készülék termolumineszcens dózis-
mérő hitelesítő berendezésekhez, melynek fűtő-
feszültség-fonása és fényforrása van, azzal jel-
lemezve, hogy a készüléknek pl. fénykibocsátó dió-
dából lévő fényforrása (16), a fényforrás (16) és a 
fűtőfeszültség-forrás (11) között láncbakapcsolt fe-
szültség kompenzáló áramköre (14), valamint 
hőmérséklet kompenzáló áramköre (15) van. (1., 
2. ábra.) 

2. Az 1. igénypont szerinti ellenőrző készülék ki-
viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fűtőfeszültség-
forrás (11) kimenete és a feszültség kompenzáló 
áramkör (14) bemenete között láncbakapcsolt kap-
csolója (12) és feszültség átalakítója (13) van. (1., 
2. ábra.) 

3. A 2. igénypont szerinti ellenőrző készülék ki-
viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a feszültség át-
alakítónak (13) láncbakapcsolt transzformátora (21), 
egyenirányítója (22) és szűrő kondenzátora (23) 
van. (2. ábra.) 

4. Az 1. igénypont szerinti ellenőrző készülék ki-
viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a feszültség kom-
penzáló áramkörnek (14) a hőmérséklet kompenzáló 
áramkör (15) egyik bemenetére egy-egy kivezeté-
sével kapcsolt ellenállása (24) és Zener diódája (25) 
van, az ellenállás (24) másik kivezetése a feszültség 
átalakító (13) egyik kimenetére, a Zener dióda (25) 
másik kivezetése pedig a feszültség átalakító (13) és 
a hőmérséklet kompenzáló áramkör (15) közös 
pontjára van kapcsolva. (2. ábra.) 

3 
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5. Az 1. igénypont szerinti ellenőrző készülék ki-
viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hőmérséklet 
kompenzáló áramkörnek (15) a feszültség kompen-
záló áramkör (14) egyik kimenete és a fényforrás 
(16) egyik bemenete között sorbakapcsolt termisz-
tora (26) és ellenállása (27) van. (2. ábra.) 

8 

6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti el-
lenőrző készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, 
hogy az ellenőrző készülék hüvelyének (31), első 
(32) és második (33) elektromos csatlakozójának 

5 külső kialakítása megegyezik a dózismérő külső ki-
alakításával. (3. ábra.) 

2 rajz, 6 ábra 

A kiadásért féld: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 

84.4261 - Zrínyi Nyomda, Budapest 
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