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Czytnik dawki folii dozymetrycznej

Odczyt dawki zaabsorbowanej przez folię dozymetrvczna dokonywany jest przez pomiar
absorbancji folii za pomocą spektrofotometru dwustrumieniowego. Takie rozwiązanie daje
możliwość kompensacji zmian intensywności źródła światła i zapewnia większą stabilność
pracy czytnika. Błąd pomiaru absorbancji na skutek niestabilności pracy czytnika nie
przekracza 0,004 A. Do napędu przesuwu wstęgi folii dozymetrycznej wykorzystano silnik
krokowy, a liczba kroków wykonanych przez silnik jest miarą długości odcinka folii, który
mierzony jest z dokładnością 0,04%. Prędkość przesuwu folii jest regulowana w zakresie
0,6-5 cm/s. Czytnik wyposażony został w dwie lampy deuterową i halogenową, pokrywające
zakres długości fali światła w zakresie 240-700 nm. Do obróbki sygnału spektrofotometru i
prezentacji wyników pomiaru wykorzystano standardowy komputer personalny PC. Wyniki
pomiarów przedstawiane są w formie wykresu na ekranie monitora oraz zapisywane na dysku
komputera.

Dose reader of dosimetric foil

Read out of the absorbance of a dosimetric foil is accomplished by a two beam
spectrophotometer. Such a solution makes possible the compensation of light source
instabilities and ensures higher stability of the dose reader. The error of absorbance
measurement caused by the instabilities does not exceed 0.004 A. lA step motor is employed in
a driving mechanism for the dose reader of dosimetnc foil. The number of steps executed by
the step motor is a measure of dosimetric foil length, that is measured with an accuracy of
0.04%. Speed of the dosimetric foil movement can be selected in the range 0.6-5 cm/s. The
dose reader is equipped with two light sources: deuterium and halogen lamps covering the light
wavelengths in the range 240-700 nm. To process the signals from the spectrophotometer and
to present measured results a standard personal computer PC is employed. The measured
results are presented in the form of a diagram on a monitor screen and are stored on a
computer disk.
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1. WPROWADZENIE

Prowadzone w IChTJ prace badawcze oraz świadczone w zakresie sterylizacji utensiliów
medycznych za pomocą wiązki elektronów z akceleratora elektronów usługi wymagają
rutynowej, szybkiej kontroli mocy dawki. Kontrola taka dokonywana jest za pomocą folii
dozymetrycznej mającej postać długiej, wąskiej wstęgi, której stopień zaczernienia zmienia się
pod wpływem napromieniowania wiązką elektronów. Wymaga to z kolei odpowiedniego
czytnika stopnia zaczernienia folii dozymetrycznej, który jest w stanie dokonywać pomiarów
długich odcinków folii możliwie szybko i dokładnie, a dla wygody oceny dawki, wyniki
pomiarów przedstawiać w postaci wykresu - na bieżąco - w trakcie dokonywania pomiaru [1].
W kraju działa ponadto jeszcze parę innych instytucji, które mogą być zainteresowane takim
miernikiem. Wysokie ceny tego rodzaju mierników zagranicznych [2] i brak własnego kra-
jowego miernika skłoniły do opracowania czytnika dawki folii dozymetrycznej przedstawio-
nego w niniejszym raporcie.

Czytnik opracowany został w ramach kontraktu z Komitetem Badań Naukowych nr
1280/C.T10-8/95, projekt celowy 88749 95C/2294 we współpracy z firmą EMCO, Aparatura
Medyczna i Elektronika (ul. Raduńska 7, 01-681 Warszawa).

2. ZASADA DZIAŁANIA MIERNIKA

2.1. Schemat blokowy

Schemat funkcjonalny miernika ilustrujący jego zasadę działania przedstawiono na rys. 1. W
skład miernika wchodzi dwustrumieniowy spektrofotometr zawierający dwa źródła światła
pokrywające zakres od UV do NIR. Wybór zakresu pomiarowego długości fali świetlnej
dokonywany jest przez włączenie lampy deuterowej UV dla zakresu światła UV lub lampy
halogenowej dla zakresu światła widzialnego VIS i NIR (podczerwieni). Wymagana długość
fali światła w podzakresie, przy której dokonuje się jest pomiaru dawki, wybierana jest z
dokładnością do 1 nm przez odpowiednie usytuowanie płytki monochromatora w stosunku do
strumienia światła za pomocą śruby mikrometrycznej. Strumień światła z lampy halogenowej
lub deuterowej kierowany jest na wirującą przesłonę, która z częstotliwością 100 razy na
sekundę przesłania strumień światła. Pozwala to na kompensację zmiennego tła światła i na
pomiar przy zmiennym świetle otoczenia. Strumień światła kierowany jest z kolei na
monochromator, który pozwala na ustawienie żądanej długości fali światła. Przed
skierowaniem światła na folię dozymetryczną jest ono rozszczepiane na wiązkę pomiarową i
wiązkę odniesienia. Po zogniskowaniu wiązka światła toru pomiarowego przepuszczana jest
przez mierzoną folię dozymetryczną. Szczelinowa przesłona SZ wyznacza obszar folii
podlegający pomiarowi. Detektor Dl mierzy intensywność wiązki światła w torze
pomiarowym. Sygnał z detektora wzmacniany jest we wzmacniaczu Wl do poziomu ok. 5 V,
zaś 12-bitowy przetwornik A/Cl przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy. Analogicznie w
torze odniesienia, detektor D2, wzmacniacz W2 oraz przetwornik A/C2 służą do detekcji i
przetworzenia sygnału odniesienia na sygnał cyfrowy. Sygnał odniesienia pozwala na
kompensację dryfu intensywności źródła światła. Wyniki pomiaru sygnału pomiarowego i
sygnału odniesienia pod kontrolą lokalnego układu mikroprocesorowego przesyłane są łączem
szeregowym RS232 do komputera personalnego. Na podstawie sygnałów głowicy pomiarowej
(pomiarowego i odniesienia) w komputerze wyliczana jest dawka. Wyniki pomiaru
wyświetlane są na ekranie monitora w formie wykresu oraz zapisywane na dysku komputera
w celu archiwizacji. Interface komputera EF służy do wytworzenia fali kwadratowej o
regulowanej częstotliwości do sterowania napędu przesuwu folii dozymetrycznej za pomocą



silnika krokowego oraz dodatkowych sygnałów do załączania i wyłączania przesuwu folii na
rozkaz z komputera.
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Rys. 1. Schemat blokowy czytnika dawki folii dozymetrycznej: LH - lampa halogenowa światła VIS + NIR;
LD - lampa deuterowa światła UV; PS - przełącznik światła lampy sterowany siłownikiem elektrycznym:
WP - wirująca przesłona wiązki światła; M - monochromator wiązki światła sterowany śrubą mikrometryczną;
Z - zwierciadło: SS - rozdzielacz wiązki światła (splitter); S1.S2 - soczewki skupiające. SZ - przesłona
szczelinowa: D1.D2 - detektor światła w torze pomiarowym i torze odniesienia; W1.W2 - wzmacniacz sygnału
w torze pomiarowym i torze odniesienia; RW1.RW2 - regulator wzmocnienia w torze pomiarowym i torze
odniesienia: A/C1.A/C2 - przetwornik analogowo-cyfrowy w torze pomiarowym i torze odniesienia: RS - port
szeregowy RS232C; IF - interface komputerowy; MP - układ mikroprocesorowy; NF - napęd folii dozyme-
trycznej: PC - komputer personalny; F - folia dozymetryczna.

Regulacja wzmocnienia wzmacniaczy Wl i W2 odbywa się za pośrednictwem układów RW1 i
RW2 na rozkaz mikroprocesora (procedura przygotowania miernika do pracy).

2.2. Podstawowe zależności

Intensywność promieniowania światła w torze pomiarowym po przejściu przez folię
dozymetrycznąjest określona zależnością (rys. 2):

J = Jo e~*a (1)
Jo - intensywność strumienia światła bez folii,
k - współczynnik absorpcji,
d - gęstość optyczna folii dozymetrycznej.

Absorbancja folii dozymetrycznej zdefiniowana jest jako:

A* = - l o g - — - = -log-Ł (2)
Jo-Jd So

Sx = Jx - Jd - sygnał pomiarowy; (2 a)
So = Jo - Jd - amplituda sygnału w torze pomiarowym; (2b)
Jd - sygnał prądu ciemnego, gdy strumień światła jest przesłonięty;
Jx - intensywność światła od folii (gęstość optyczna dx).

Równocześnie z pomiarem sygnału od folii dozymetrycznej w kanale pomiarowym
mierzona jest intensywność światła w kanale referencyjnym (odniesienia):
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Rys. 2. Ilustracja sygnału analogowego toru pomiarowego i toru odniesienia. J o - sygnał toru pomiarowego,
gdy szczelina pomiarowa jest pusta; J x - sygnał toru pomiarowego, gdy w szczelinie znajduje się folia;
J j - sygnał toru pomiarowego, gdy strumień światła jest zasłonięty; J o r - sygnał toru odniesienia, gdy strumień
światła jest odsłonięty; J^j - sygnał toru odniesienia, gdy strumień światła jest zasłonięty; k - współczynnik
absorpcji, d - gęstość optyczna folii dozymetrycznej.

St = Jo( - Jd< - amplituda sygnału w torze referencyjnym,
Jor - intensywność światła w torze referencyjnym,
Jdr- sygnał prądu ciemnego w torze referencyjnym.

Stosunek sygnału toru pomiarowego do toru referencyjnego wynosi:

k = —

(3)

A

Wyrażenie na obliczenie absorbancji można więc napisać jako:
S.

= - log
S. k

(4)

(5)

Obróbka sygnału wg równania (5) pozwala na kompensację zmian intensywności źródła
światła w funkcji czasu. W tym celu w czasie przygotowania miernika do pracy należy
zmierzyć i zapamiętać wartość współczynnika kr wyznaczonego wg równania (4).

Pomiędzy absorbancją folii dozymetrycznej a dawką zaabsorbowaną przez folię zachodzi
zależność:
D* = kd (Ax Ao) (6)
Dx - dawka zaabsorbowana przez folię,
kd - współczynnik proporcjonalności dawki zaabsorbowanej,
Ax - absorbancją folii dozymetrycznej napromieniowanej,
A„ - absorbancją folii dozymetrycznej nienapromieniowanej.

W wyrażeniu (6) obliczana jest tylko absorbancją wywołana zaczernieniem folii dozymetry-
cznej na skutek jej napromieniowania [3],
Przekształcając równanie (6) otrzymuje się wyrażenie na wartość współczynnika kd wyznacza-
nego w czasie kalibracji miernika:
k j = T ^ V (?)

3. FUNKCJE CZYTNIKA

Praca czytnika folii dozymetrycznej odbywa się pod kontrolą komputera personalnego PC.
Program komputerowy czytnika zapewnia wykonywanie następujących funkcji:
• przygotowanie miernika do pracy,



• kalibracja miernika,
• pomiary,
• przeglądanie wyników pomiaru,
• kontrola miernika.

Przygotowanie miernika do pracy

• Na ekranie monitora pojawia się napis przypominający o konieczności załączenia napięcia
sieci, wybrania wymaganej długości fali światła, włączeniu lampy odpowiedniej dla
wybranej długości fali światła oraz sprawdzeniu czy w komorze pomiarowej nie ma folii.

• Po zapaleniu się lampy i wciśnięciu dowolnego klawisza przez parę minut stabilizowana
jest praca urządzenia.

• Ustawiane jest (automatycznie) wzmocnienie toru pomiarowego i toru odniesienia (by na
wejściu przetwornika analogowo-cyfrowego nie przekroczyć dopuszczalnego zakresu).

• Mierzona jest amplituda sygnału odniesienia Sr i sygnału pomiarowego So (wartość średnia
z 50 pomiarów co 0,1 s) oraz wyliczany jest współczynnik Kr = S0/Sr. Wielkości te
zapisywane są na dysku komputera.

• Wyświetlana jest informacja o zakończeniu procedury przygotowania miernika do pomiaru
lub o niemożności wykonania procedury, gdy głowica pracuje nieprawidłowa (np. brak
napięcia zasilania lub uszkodzenie głowicy).

Procedura ta musi być wywołana jako pierwsza po włączeniu czytnika do sieci przed
przystąpieniem do pomiarów. Procedura ta prócz ustawienia odpowiedniego wzmocnienia
toru pomiarowego i toru odniesienia dokonuje porównania sygnału So i Sr (obliczenia
współczynnika Kr), który wykorzystywany jest w obliczeniach absorbancji i dawki.

Kalibracja miernika
Procedura kalibracji ma następujący przebieg.
• Napis na ekranie monitora przypomina o potrzebie ustawienia długości fali światła oraz

sprawdzeniu czy w komorze pomiarowej nie ma folii. Długość fali światła jest wpisywana
przez użytkownika.

• Stabilizacja warunków pracy miernika w czasie 1 minuty, automatyczne ustawienie
wzmocnienia toru pomiarowego i toru odniesienia.

• Pomiar sygnału toru pomiarowego S„, toru odniesienia Sr i wyliczenie współczynnika
Kr = So/Sr przy pustej komorze pomiarowej.

• Wstawienie do komory pomiarowej odcinka nienapromieniowanej folii dozymetrycznej i
50-krotny pomiar jej absorbancji z zależności:

AO = -igC^f) = -ig(^) = -ig(^7T ) = " l g ( A~ }

Sx - amplituda sygnału toru pomiarowego od folii nienapromieniowanej,
So - amplituda sygnału toru odniesienia,
Kr - współczynnik = SJSt,
Mierzonych jest kilka odcinków folii nienapromieniowanej i wyliczana jest wartość średnia
Ao absorbancji folii.

• Wstawienie do komory pomiarowej odcinka folii napromieniowanej o znanej dawce Dx i
pomiar absorbancji folii wg zależności:

Mierzonych jest kilka odcinków folii napromieniowanej taką samą dawką oraz wyliczana
jest wartość średnia absorbancji Ax i średnia wartość współczynnika Kj , określającego
stosunek dawki do absorbancji:

10



• Wstawienie do komory pomiarowej odcinka folii napromieniowanej inną znaną dawką,
podanie wielkości dawki i pomiar absorbancji kilku próbek folii o tej samej dawce wg
poprzedniej zależności oraz wyliczenie średniej absorbancji i współczynnika Kj zmierzo-
nych próbek.

• Proces pomiaru absorbancji folii napromieniowanej różnymi dawkami jest kontynuowany
dla dowolnie wybranej liczby próbek o różnej dawce napromieniowania dopóki na pojawia-
jące się na ekranie monitora pytanie operator nie potwierdzi zakończenia pomiarów.

• Po zakończeniu pomiarów wyliczana jest średnia wartość współczynnika Kd ze wszystkich
pomiarów.

• Na dysku komputera zapisywane są zmierzone w czasie kalibracji parametry: So, Sr', Kr, Ao,

Pomiary
• Na ekranie wyświetlane są parametry pomiaru: typ i długość folii dozymetrycznej; prędkość

przewijania folii; dolny i górny próg pomiarowy wyrażone w cm od początku folii
dozymetrycznej, dla których wyznaczana jest dawka minimalna, maksymalna i średnia;
nazwa klienta (maksymalnie 15 znaków). Użytkownik zatwierdza je lub wpisuje z
klawiatury nowe parametry.

• Na ekranie wyświetlane są skale dawki dla wykresu, na którym w czasie pomiaru na bieżąco
sporządzany jest wykres dawki w funkcji długości folii. Skala wybierana jest przez
wciśnięcie odpowiedniego klawisza. Zakresy skal do wyboru: 0-25, 50, 100, 250 kGy.

• Sprawdzana jest prawidłowość pracy głowicy pomiarowej. Jeśli głowica nie pracuje
poprawnie pomiar nie jest wykonywany, a użytkownik informowany jest o tym napisem na
monitorze komputera.

• Na ekranie rysowana jest siatka wykresu, uruchomiony zostaje przesuw folii oraz
periodycznie odczytywany jest sygnał toru pomiarowego, toru odniesienia i liczba kroków
silnika krokowego do przesuwu folii. Dla każdego 1 mm przewiniętej folii (gdy folia
dozymetryczna ma długość < 1000 mm) obliczany jest średni sygnał toru pomiarowego S* i
toru odniesienia S r. Obliczana jest też dawka z zależności:

która wyświetlana jest na wykresie. Dla folii o długości < 5000 mm średnia dawka jest
obliczana i wyświetlana co 5 mm.
Po zakończeniu pomiaru (przebiegu folii 1000 lub 5000 mm) zatrzymany zostaje napęd
folii, a pod wykresem dodatkowo wyświetlona zostaje: dawka dla dolnego i górnego progu
liczonego od początku folii, dawka maksymalna i odpowiadająca mu odległość folii od
początku oraz dawka średnia w zakresie pomiędzy obu progami. Użytkownik pomiar może
zaakceptować lub nie.
Zaakceptowany pomiar jest zapisywany na dysku komputera w pliku. Dla każdego pomiaru
zapisane zostają wyniki pomiaru dawki w 1000 komórkach (co 1 lub 5 mm) łącznie z jego
opisem zawierającym: numer folii; datę pomiaru; dawkę średnią, minimalną, maksymalną;
nazwę klienta; długość folii. Po zapisaniu 50 pomiarów w pliku absorp.dat plik ten zostaje
przepisany do jednego z plików archiwalnych, który zawiera najstarsze pomiary. Nie
zaakceptowany pomiar jest ignorowany. Numer folii jest automatycznie zwiększany o
jeden, gdy pomiar zostaje zaakceptowany.
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Przeglądanie wyników pomiaru
Wyniki pomiarów mogą być przedstawione w postaci listingu pomiaru lub wykresu

pomiaru.
Listing pomiaru
• Na ekranie monitora wyświetlona zostaje zawartość 5 plików archiwalnych z wynikami

pomiaru oraz pliku, do którego wpisywane są wyniki bieżących pomiarów. Zawartość
każdego pliku obejmuje: datę pierwszego i datę ostatniego pomiaru (wpisu do pliku) oraz
numery folii.

• Operator wybiera interesujący go plik i na ekranie monitora wyświetlony zostaje opis
wszystkich pomiarów znajdujących się na wybranym pliku. Opis obejmuje: kolejny numer
pomiaru, datę pomiaru, typ folii dozy metrycznej, numer folii dozymeyrycznej, dawkę
minimalną, dawkę maksymalną, dawkę średnią, nazwę klienta.

• Operator wybiera interesujący go pomiar przez wpisanie numeru pomiaru i na ekranie
monitora wyświetlony zostaje opis pomiaru zawierający: nazwę pliku, numer pomiaru w
pliku, typ folii dozymetrycznej, numer folii dozymetrycznej, datę pomiaru, dolny próg
pomiarowy folii (odległość od początku folii w cm), górny próg pomiarowy folii, nazwę
klienta.

• Po wciśnięciu klawisza (dowolnego) na ekranie wyświetlona zostaje zawartość 1000
komórek pamięci. Opis każdej komórki zawiera: kolejny numer komórki pamięci,
odległość od początku folii (cm), wielkość dawki (kGy).

Wykres pomiaru
• Na ekranie monitora wyświetlona zostaje zawartość 5 plików archiwalnych z wynikami

pomiaru oraz pliku, do którego wpisywane są wyniki bieżących pomiarów. Zawartość
każdego pliku obejmuje: datę pierwszego i datę ostatniego pomiaru (wpisu do pliku) oraz
numery folii.

• Operator wybiera interesujący go plik i na ekranie monitora wyświetlony zostaje opis
wszystkich pomiarów znajdujących się na wybranym pliku. Opis obejmuje: kolejny numer
pomiaru, datę pomiaru, typ folii dozymetrycznej, numer folii dozymeyrycznej, dawkę
minimalną, dawkę maksymalną, dawkę średnią, nazwę klienta.

• Operator wybiera interesujący go pomiar przez wpisanie numeru pomiaru i na ekranie
monitora wyświetlony zostaje opis pomiaru zawierający: nazwę pliku, numer pomiaru w
pliku, typ folii dozymetrycznej, numer folii dozymetrycznej, datę pomiaru, dolny próg
pomiarowy folii (odległość od początku folii w cm), górny próg pomiarowy folii, nazwę
klienta.

• Po wciśnięciu klawisza (dowolnego) na ekranie wyświetlone zostają do wyboru 4 opcje
skali wykresu: 0-25, 150, 100, 250 kGy. Wybór zakresu następuje przez wciśnięcie
odpowiedniego klawisza.

• Na ekranie monitora wyświetlony zostaje wykres wybranego pomiaru z zaznaczonym
progiem dolnym i górnym zakresu pomiarowego. Wykres może być wydrukowany na
zwykłym papierze formatu A4. Razem z wykresem drukowane są dodatkowo: data
pomiaru, nazwa klienta i numer folii.

Kontrola miernika
W programie miernika przewidziano następujące funkcje pozwalające na kontrolę

poprawności działania czytnika lub zmianę jego parametrów:
- parametry pomiaru plus odczyt So, Sr, Kr;
- funkcje specjalne;
- ustawienie wzmocnienia;
- napęd folii.
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Paramt try pomiaru plus odczyt Sn. Sc. Kt

• Na ekranie monitora wyświetlane są parametry pomiaru: typ folii dozymetrycznej, długość
fali światła, współczynnik proporcjonalności dawki Kj - D/A i absorbancja folii
nienapromieniowanej A„ oraz sygnał toru pomiarowego bez folii S,„ sygnał toru odniesienia
Sr, współczynnik proporcjonalności światła Kr = S„/Sr, zmierzone w czasie procedury
uruchamiania miernika.

• Mierzone są 50-krotnie aktualne wartości So i Sr, obliczane są wartości średnie oraz
współczynnik Kr = S„/Sr i po ok. 5 s wyświetlane na ekranie monitora.

Procedura może być wykorzystana do badania stabilności pracy miernika.
Funkcje specjalne

Funkcje specjalne są dostępne po podaniu hasła i pozwalają one na:
• Zmianę wartości współczynnika Ka przez wpisanie nowej wartości z klawiatury. Procedura

ta może być wykorzystana przez użytkownika, gdy jest mu znana zależność pomiędzy
absorbancja a dawką folii dozymetrycznej, zamiast przeprowadzania kalibracji miernika
przy pomocy folii o różnym stopniu napromieniowania.

• Zmianę numeracji folii dozymetrycznnej przez wpisanie nowej wartości z klawiatury.
Numer ten zostaje przypisany najbliższemu pomiarowi folii dozymetrycznej i zapisany
zostaje na dysku komputera. Procedura może być wykorzystana przez użytkownika, gdy
pragnie nadać folii określony numer.

• Usunięcie wybranego pomiaru z pliku pomiarów bieżących. Procedura może być
wykorzystana, gdy okaże się, że jakiś pomiar był nieprawidłowo wykonany i został zapisany
na dysku komputera.

• Usunięcie wszystkich pomiarów z wybranego pliku archiwalnego. Procedura ta może być
wykorzystana do usunięcia próbnych pomiarów wykonywanych w czasie uruchamiania lub
sprawdzania miernika.

• Zmianę numeru pliku archiwalnego. Wyniki pomiarów są wpisywane kolejno do plików
archiwalnych poczynając od numeru 1 do 5. Następny numer 6 zamieniany jest na 1 i plik
absorpl.dat jest zapisywany nowymi danymi. Numer 7 zamieniany jest na 2 itd. Podanie
nowego numeru pliku archiwalnego spowoduje, że do niego właśnie skopiowana zostanie
zawartość pliku bieżącego, gdy zostanie on zapełniony.

• Zmianę hasła. Na ekranie wyświetlone zostaje dotychczasowe hasło z zapytaniem czy hasło
ma być zmienione. W przypadku odpowiedzi twierdzącej użytkownik wpisuje nowe hasło.
Po potwierdzeniu prawidłowości wpisu hasła zostaje ono zapisane na dysku i od tej pory
obowiązuje.

• Zmianę współczynnika określającego liczbę kroków silnika krokowego potrzebną do
przesunięcia folii dozymetrycznej o 1 mm. Procedura ta jest dostępna po podaniu
dodatkowego hasła. Współczynnik ten określa dokładność z jaką odmierzana jest folia
dozymetryczna. Procedura jest wykorzystywana do korekty współczynnika na skutek
wytarcia gumowych rolek napędzająch folię dozymetryczna.

Ustawienie wzmocnienia
Regulacja wzmocnienia toru pomiarowego i toru odniesienia obywa się przez zmianę

impedancji ujemnego sprzężenia zwrotnego przedwzmacniacza fotodiody przez zwarcie lub
rozwarcie styków przekaźników Kl i K2 oraz przez zmianę nastawy dzielnika cyfrowego
sygnału z przedwzmacniacza. Wywołanie tej funkcji powoduje wyregulowanie wzmocnienia w
taki sposób by sygnał na wejściu przetwornika A/C nie był przesterowany oraz wyświetlenie na
ekranie monitora stanu przekaźników Kl, K2 i dzielnika cyfrowego sygnału. Regulacja
wzmocnienia trwa ok. 10 s.
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Napęd folii
Funkcja ta pozwala na sprawdzenie poprawności działania napędu folii dozymetrycznej

przy różnych prędkościach przesuwu folii (0,6 1,25 2,5 i 5 cm/s) oraz działania napędu w obu
kierunkach. Ponadto opcja: 1000 kroków silnika krokowego w prawo przy szybkości
przesuwu folii 5 cm/s i jednoczesnym pomiarze czasu wykonania tej operacji pozwala na
sprawdzenie (wyznaczenie) ile kroków silnika jest wymagane do przesuwu folii o 1 mm oraz
jaka jest wymagana częstotliwość fali kwadratowej do sterowania silnika krokowego, by
spełniona była wymagana prędkość przesuwu folii dozymetrycznej. Czas wykonania operacji
wyświetlany jest na monitorze komputera. Wielkości te w postaci odpowiednich współczyn-
ników wprowadzone są do programu komputerowego.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY CZYTNIKA

Pomiar absorbancji folii w zakresie długości X fali światła: 240 .. 700 nm
Szerokość połówkowa długości fali światła: 5 nm
Częstotliwość pomiarów: 100 razy/s
Fluktuacje statystyczne sygnału pomiarowego przy X = 300 nm: < 0,011 A peak-to-peak
Niestabilność miernika długookresowa miernika: < 0,004 A
Dokładność pomiaru przesuwu folii dozymetrycznej: 0,04 %
Wymiary szczeliny pomiarowej: 1 x 6 mm
Zakres pomiaru absorbancji: 0,0 .. 2.0
Prędkość przesuwu folii dozymetrycznej: 0,6 . 5 cm/s
Wymiar folii dozymetrycznej: 100 lub 500 cm

szer 8 mm
Forma prezentacji wyników pomiaru: wykres oraz listing

co 0.1% przesuwu folii
Archiwizacja wyników pomiaru: 250 pomiarów

Pomiary błędu dynamicznego wykazały że przy największej prędkości przesuwu folii 5
cm/s, zmiany absorbancji na odcinku 1 mm są rejestrowane przez miernik na przestrzeni 4 mm,
a nie 2 mm jak można by oczekiwać (jest mało prawdopodobne by zaciemnienie na folii o
szerokości 1 mm wypadło dokładnie w szczelinie pomiarowej o szerokości 1 mm, bardziej
prawdopodobne jest, że będzie ono zarejestrowane w dwu sąsiednich kanałach o szerokości 1
mm każdy). Znaczną poprawę uzyskuje się już przy prędkości folii v = 2,5 cm/s. Przy
prędkości przesuwu folii 0,6 cm/s w dwu kanałach rejestrowane jest 88% sygnału, a w trzecim
- pozostałe 12%.

Celem ilustracji działania czytnika (rys. 3) przedstawiono przykładowy wykres wyniku
pomiaru folii dozymetrycznej o długości 70 cm, dokonany w trakcie prób i uruchamiania
miernika, przy załączonej lampie halogenowej jako źródło światła i długości fali światła
X = 400 nm. Opis pod spodem wykresu drukowany razem z wykresem podaje dawkę przy
dolnym progu pomiaru LI, górnym progu pomiaru L2, dawkę maksymalną i dawkę średnią w
zakresie pomiędzy górnym i dolnym progiem pomiaru. Dodatkowo drukowana jest data
pomiaru, nazwa klienta i numer folii dozymetrycznej, pod którym zapisany został wynik
pomiaru na dysku komputera.

5. WNIOSKI

• Uzyskane parametry miernika należy uznać za spełniające zadawalająco wymogi jakim
winien odpowiadać czytnik dawki folii dozymetrycznej. Znaczna prędkość przesuwu folii
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Rys. 3. Ilustracja wyniku pomiaru folii dozy metrycznej. Dawka na wykresie wyliczona została wg równania (6):
Dx = Kd(Ax - Ao), gdzie K^ = 100. Ac = 0. Wykres przedstawia więc całkowitą absorbancję folii (nie tylko od
dawki napromieniowania). Skala absorbancji jest 100 razy mniejsza niż skala dawki w kGy. Pomiaru dokonano
przy załączonej lampie halogoenowej, X = 400 nm, prędkość przesuwu folii v = 5 cm/s.

przy pomiarze dawki folii dozymetrycznej oraz wynik pomiaru w postaci wykresu czynią z
czytnika dawki bardzo dogodne urządzenie kontrolne.

• Program miernika zapewnia archiwizację wyników pomiaru co 0,1% przesuwu folii
dozymetrycznej (co 1 mm folii o długości 100 cm i co 5 mm folii o długości 500 cm).
Pozwala to na odtworzenie dokładnych wyników pomiaru z archiwum, jeśli zajdzie taka
potrzeba, przy czym odnalezienie poszukiwanego pliku jest łatwe.

• Dodatkowe funkcje kontrolne miernika umożliwiają z jednej strony miernika łatwe i szybkie
sprawdzenie poprawności działania czytnika, a z drugiej ułatwiają diagnozę ewentualnych
nieprawidłowości pracy.
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