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Fontos figyelmeztetések  

 A kiolvasó készüléket kizárólag a vele leszállított akkumulátortöltő egységgel 

szabad tölteni vagy pufferüzemben működtetni. 

 A kiolvasó készüléket a dózismérők kiolvasása közben ajánlott az akkumulátor-

töltő egységen keresztül folyamatosan a hálózathoz csatlakoztatni. 

 Használat előtt és után a kiolvasó készülék akkumulátorát fel kell tölteni. A 

készülék túltöltés ellen védett. 

 Amennyiben a kiolvasó készüléket hosszabb időn át nem használják, azt havi 

rendszerességgel - kikapcsolt állapotban - legalább 24 órán át az akkumulátortöltő 

egységen keresztül a hálózathoz kell csatlakoztatni. 

 Ha a kiolvasó készüléket szállítják vagy hosszabb ideig nem használják, a 

hátoldalán található „Emergency switch” kapcsolót „OFF” állásba kell állítani. 

 A kiolvasó készülék kulcsbefogadó nyílása porra, szennyezésre igen érzékeny; a 

készüléket pormentes térben, letakarva kell tárolni vagy szállítani és a spirálkábel 

végén lévő kulcsot a nyílásba helyezve kell tartani, a porvédelmet ezúton is 

biztosítva. 

 A dózismérőket  kiolvasásukat követően műanyag tokjukba kell zárni és mindig 

azokban kell tárolni. 

 A nem rendszeresen használt dózismérőket törlés / párátlanítás céljából havonta ki 

kell olvasni. 

 Amennyiben a kiolvasó készülék és a dózismérő hőmérséklete jelentősen eltér 

egymástól, akkor a kiolvasás elindítása előtt célszerű a dózismérőt néhány percig a 

kiolvasó nyílásában tartani (a kulccsal együtt a nyílásba helyezni, de a kulcs 

elfordításával / a mérés elindításával néhány percig várni). 

A használati utasítás be nem tartásából eredő bármilyen meghibásodásért 

a gyártó felelősséget nem vállal! 
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1. BEVEZETŐ 

A sugárzás következtében fellépő káros hatások valószínűségének csökkentése 

érdekében mind a lakosság, mind a sugárveszélyes munkahelyen dolgozók számára szükséges 

a dózisterhelés csökkentése, illetve korlátozása. Ennek alapvető feltétele az ionizáló 

sugárzások által keltett dózis pontos és naprakész mérése, melynek ma egyik legelfogadottabb 

és legszélesebb körben használt eszközei a termolumineszcens (TL) szilárdtest dózismérők. 

A piacon kapható rendszereknél a dózismérő aránylag olcsó: egy megfelelő tokban 

elhelyezett por, pasztilla vagy lapka alakú TL anyag. A kiolvasó ugyanakkor drága, 

nagyméretű, helyhez kötött laboratóriumi berendezés. Kezelése bonyolult, szakképzett 

személyzetet igényel. Ezért számos olyan – radioaktív izotópokat használó, illetve nukleáris 

technikával dolgozó – kis cég van világszerte, mely nem rendezkedett be a TL dózismérők 

kiértékelésére; azt központi laboratóriumokkal végeztetik el, megfelelő díjazás ellenében. 

Laboratóriumi kiértékelésnél feltétlen hátrány a szállítás közben „hozzámért” transzport dózis, 

mely a méréseket meghamisíthatja, valamint az, hogy a mérési eredmények néha csak jelentős 

késéssel állnak rendelkezésre. 

Az Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetben (MTA KFKI 

AEKI) – az űreszközök generációinak fedélzetén évtizedek óta sikeresen használt Pille TL 

dózismérő rendszerrel nyert tapasztalatok felhasználásával – kifejlesztettünk egy 

sorozatgyártásra alkalmas, mérsékelt árú TL kiolvasó berendezést és a hozzá tartozó 

dózismérőket, melyek kereskedelmi forgalomban megvásárolhatók. Ez a PorTL rendszer, 

melynek a laboratóriumi rendszerekkel szemben számos előnye van: 

 kicsi, könnyű, hordozható, telepes, igen kicsi az energiafogyasztása; 

 az összes mérési adatot, paramétert stb. maga a kiolvasó tárolja; 

 egyszerű a kezelése, speciális képzettséget nem igényel; 

 a dózismérők sokkal tartósabbak, mint sok hagyományos rendszernél; 

 a dózismérők az expozíció helyén kiolvashatók és kiértékelhetők; 

 a kiolvasó a benne hagyott dózismérőt igény esetén beprogramozott időközönként 

automatikusan kiolvassa, a mérési adatokat eltárolja. 

A PorTL rendszer részét képező „C” és „D” típusú dózismérővel a készülék alkalmas 

környezeti dózisegyenérték mérésére a 10 Sv-100 mSv tartományban, a fotonsugárzás  

48 -1250 keV-es energiatartományában.  

A PorTL rendszer az Országos Mérésügyi Hivatal TH-8374/5/2005 illetve TH-

8374/11/2006 számú határozata alapján hitelesíthető, és a típusvizsgálat szerint megfelel az 

IEC-61066 szabvány vonatkozó pontjainak. 

 Jelen dokumentum a PorTL rendszer műszaki leírását és kezelési utasítását tartalmazza. 
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2. A PorTL DÓZISMÉRŐ RENDSZER MŰSZAKI LEÍRÁSA 

2.1 Működési elv 

Ha egy TL anyagot (bizonyos fajtájú, általában szervetlen kristályt) ionizáló sugárzás 

ér, akkor a kristályban keletkező töltéshordozók egy része olyan energiaállapotba kerül, 

amelyben szobahőmérsékleten hosszú ideig (több hónapos vagy éves felezési idővel) 

megmarad. Amikor a TL anyagot 200...300°C-os hőmérsékletre melegítjük, akkor a tárolt 

töltéshordozók fénykibocsátás kíséretében néhány másodperc alatt visszatérnek eredeti állapo-

tukba. A kibocsátott fénymennyiség széles dózistartományban arányos az előző felmelegítés óta 

elnyelt dózissal.  

A termolumineszcens dózisméréshez TL anyagra és a kiértékelést végző kiolvasó 

berendezésre van szükség. A TL anyagokat a mérendő ionizáló sugárzás terében meg-

határozott ideig exponálják, majd a kiolvasó berendezéssel kiértékelik a dózisokat.  

A kiolvasó berendezésnek három alapvető része van: a TL anyag szabályozott 

melegítésére szolgáló fűtőegység, a kibocsátott fény mérésére szolgáló fénydetektáló blokk és 

a fényintenzitás-görbéből (kifűtési görbéből) a dózist kiszámoló egység. 

A mikroprocesszoros vezérlésű, kisméretű és hordozható PorTL kiolvasó (PorTL 

READER) dózismérői kisméretű patronok; minden dózismérőben a TL anyag egy miniatűr 

elektromos fűtőtesttel és termoelemmel van egybeépítve (TL blokk). A kifűtési paraméterek a 

TL anyag fajtájától függnek; a dózismérők egyedi azonosítóját és kalibrációs paramétereit  a 

patronba épített memória-csip tárolja. 

2.2 A PorTL dózismérő felépítése, működése 

Egy PorTL dózismérő „kitört” nézeti rajza a 2.2-1. ábrán látható. 

 

 

 

2.2-1. ábra: A  PorTL dózismérő „kitört” nézeti rajza 
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A PorTL dózismérő keresztmetszeti felépítését mutatja a 2.2-2. ábra: 

 

2.2-2. ábra: A PorTL dózismérő keresztmetszeti rajza 

A PorTL rendszerben használt TL blokk egy kerámia lapka egyik oldalára felragasztott 

miniatűr fűtőtestből, a másik oldalára felragasztott TL tablettából, valamint a TL tabletta és a 

kerámialapka között elhelyezkedő, a felfűtés közben a tabletta pillanatnyi hőmérsékletét mérő 

termoelemből áll. 

A TL blokk egy kisméretű, zárt, hengeralakú fém patronba van betokozva, mely annak 

mechanikai és fény elleni védelmét is biztosítja. A dózismérő optikai nyílását (apertúráját) 

belülről egy fedőlemez takarja, melyet egy rugó tart zárt állapotban; a dózismérőt a kiolvasóba 

helyezve a fedőlemez automatikusan elmozdul, szabaddá téve a TL anyagból kilépő fény útját 

a fotoelektronsokszorozó felé. 

Minden egyes dózismérőben egy integrált áramkör is található; egyrészt ennek „flash” 

memóriája tárolja az adott dózismérő egyedi azonosítóját és kalibrációs paramétereit, 

másrészt kifűtés közben a termoelem által szolgáltatott, hőmérséklettel arányos elektromos 

feszültséget a kiolvasó számára digitális jellé alakítja. A fűtőáram bevezetésére, valamint az 

integrált áramkörrel való kommunikációra szolgáló aranyozott érintkezők a dózismérő egyik 

végén lévő műanyag érintkező házba (záródugóba) vannak beépítve. A dózismérő másik 

végének homlokfelületébe a vizuális azonosítás céljából a memóriában tárolttal megegyező 

azonosító kód van gravírozva. 

A kiolvasó berendezés több, mint húsz különböző típusú (TL anyagú, kifűtési 

paraméterű stb.), típusonként tízezer darab egyedi dózismérőt tud azonosítani, előre 

patron  

apertúra 

hővédő blende 

fedőlemez 

érintkező ház 

érintkező ház 

integrált áramkör 

TL blokk 

nyomtatott áramköri lapka 

fedőlemez- 

pozícionáló 

rugó 

érintkező 
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meghatározott paraméterekkel kiolvasni és az adott dózismérő egyedi paramétereivel 

kiértékelni. Az egyes dózismérők azonosítója és egyedi paraméterei a kiolvasón keresztül 

személyi számítógépről programozhatók be. Az extrém nagy dózisok mérésére szogáló  

dózismérőkben nincs csip, ilyen típusoknál az egyedi paramétereket a kiolvasó memóriájában 

lévő, szintén személyi számítógépről programozható look up table tartalmazza; a dózismérők 

azonosítóját kiértékeléskor a kiolvasó nyomógombjai segítségével kell „betáplálni”.  

A dózismérők szállítás, besugárzás alatti tárolására erős, átlátszó és vízzáró műanyag 

tokok szolgálnak. 

2.3 A PorTL kiolvasó berendezés (PorTL READER) felépítése 

A PorTL kiolvasó egy kisméretű, mikroprocesszor által vezérelt hordozható berendezés; 

a beépített akkumulátor terepi mérésekre is alkalmassá teszi. Egyszerűen, mindössze néhány 

nyomógombbal, menürendszerből kezelhető; a menüpontok, paraméterek, mérési eredmények 

grafikus kijelzőn jeleníthetők meg. A kiolvasót megfelelő célprogrammal (PorTL Controller) 

ellátott személyi számítógép soros portjával összekötve a mérési adatblokkok letölthetők, 

kilistázhatók; egy-egy mérés fényintenzitás-görbéje grafikusan és táblázatos (numerikus) 

formában is megtekinthető. A mérési és kiértékelési paramétereket arra jogosult személy a 

kiolvasóhoz csatlakoztatott személyi számítógép segítségével módosíthatja, a dózismérő, 

illetve a kiolvasó memóriájában átírhatja, mindezzel a rendszer elemeinek használatát 

rendkívül rugalmassá téve. 

2.3.1 A kiolvasó mechanikai felépítése 

A PorTL kiolvasó külső, nézeti rajza és belső felépítése magyarázó feliratokkal a 

2.3.1-1. és 2.3.1-2. ábrán látható. 
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2.3.1-1. ábra: A kiolvasó külső, nézeti rajza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1-2. ábra:  A kiolvasó belső felépítése 

A doboz oldalfalait alkotó „héj” mechanikailag rendkívül szilárd, alumíniumból 

extrudált, téglalap-keresztmetszetű, belül profilírozott sínrendszert tartalmazó egyetlen elem; 

elő- és hátlapja alumínium finomöntvény. 

A doboz-héj sínjébe csúsztatott és csavarokkal rögzített nyomtatott áramköri (NYÁK) 

alaplapi panelen található a fő és fűtő tápegység, valamint a mikroprocesszoros vezérlő- és 

mérőrendszer. Ugyancsak az alaplaphoz van rögzítve az a fényzáró forgattyúsház, amely 

befogadja a kiolvasásra kerülő dózismérőt tartalmazó, bajonett-záras fejjel ellátott  ún. 

kulcsot; utóbbit a kiolvasó elektronikájával spirálkábel köti össze. A forgattyúsház 

apertúrájához csatlakozik a fotoelektron-sokszorozót (FES) tartalmazó hengeres ház. Az 
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alaplapi panelhez merőlegesen illeszkedik a grafikus kijelzőt és a nyomógombokat hordozó 

előlapi, illetve a fotoelektron-sokszorozó tápellátását biztosító nagyfeszültségi NYÁK panel. 

A doboz-héj sínjében van rögzítve a kiolvasó akkumulátor szerelvénye is. 

2.3.2 A kiolvasó elektronikai felépítése 

A PorTL kiolvasó elektronikus rendszerének blokkvázlata a 2.3.2-1. ábrán látható. A 

kiolvasó berendezés mikroprocesszoros központi vezérlő- és számítóegysége D/A 

(digitál/analóg) átalakítón keresztül vezérli a fűtő tápáramforrást, mely fűtőáramot biztosít a 

kiolvasóba helyezett dózismérő számára. A dózismérő típusa által meghatározott, 

programozható fűtés lehetővé teszi, hogy a TL blokk (és ezáltal a TL anyag) 20...60 

másodperc alatt 200...300°C-ra hevüljön. A kifűtés sebessége, véghőmérséklete, a kiértékelés 

végén a törlési hőmérsékleten tartás időtartama és egyéb paraméterei dózismérő típusonként 

programozhatók. A TL blokk hőmérsékletét termopár érzékeli, melynek feszültségét a 

patronba épített memória és hőmérő IC (integrált áramkör) alakítja a központi egység számára 

feldolgozható digitális jellé. Ugyanennek az IC-nek a „flash” memóriája tárolja a dózismérő 

egyedi azonosító kódját és kalibrációs paramétereit. 

2.3.2-1. ábra. A PorTL kiolvasó elektronikai blokkvázlata 

A fénydetektáló berendezés legfontosabb eleme a fotoelektron-sokszorozó, amely 

nagyon kis fényintenzitás esetén is jól mérhető áramot ad, fényintenzitás-átfogása 
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5-6 nagyságrend. A fotoelektron-sokszorozó tápellátását a központi egység által 

D/A átalakítón keresztül vezérelt nagyfeszültségű tápegység biztosítja. A feszültség minden 

kiolvasónál az adott fotoelektron-sokszorozó egyedi érzékenységét figyelembe véve úgy van 

beállítva, hogy az egyes kiolvasók csereszabatosak legyenek. 

A mért dózis a fotoelektron-sokszorozó kifűtés alatti anódáram-változásának (kifűtési 

görbe v. fénygörbe) matematikai kiértékelésével kapható meg. Az anódáramot I/U konverter 

alakítja arányos feszültséggé, mely A/D (analóg/digitál) konverzió után kerül a központi 

számítóegységbe. Az I/U átalakító konverziós tényezőjét a központi vezérlőegység a mérendő 

áram nagyságához több „méréshatárban” automatikusan illeszti. Amennyiben – igen nagy 

dózisoknál – az anódáram meghaladná a megengedett maximális szintet, a nagyfeszültség 

értékének alkalmas csökkentésével a fotoelektron-sokszorozó érzékenysége 1/32 illetve 1/256 

részére csökkenthető. Ezzel az áramköri elrendezéssel a kiolvasó 25 pA-es (2,5×10
-11

 A) 

anódáram-felbontást, illetve 7 nagyságrend dózistartomány-átfogást biztosít. Minden 

kiolvasás kezdetekor a teljes „fénymérő lánc” érzékenységét egy, a központi vezérlő által 

felvillantott ellenőrző fényforrás vizsgálja. 

A kiolvasó kezelése menü-rendszer segítségével történik; a menük közötti navigálásra 

és a számértékek beállítására 6 db nyomógomb szolgál. A mérési eredmények és a 

paraméterek megjelenítése 192×64 felbontású grafikus LCD kijelzőn történik. 

A kiolvasó belső hőmérőjének adatai alapján a vezérlési és adatfeldolgozási 

paraméterek a teljes működési hőmérséklet-tartományban korrigálásra kerülnek. A kiolvasó 

kikapcsolt állapotában is működő valósidejű óra szolgáltatja minden kiolvasásnál az aktuális 

dátumot/időpontot, illetve automatikus üzemmódban az előre beprogramozott időinter-

vallumokban „ébreszti” a kiolvasó berendezést. Úgy a működtető szoftver, mint a mérések 

eredményei (1920 mérési blokk kapacitással) flash-memóriában kerülnek tárolásra. A 

kiolvasó, illetve azon keresztül egy-egy dózismérő paraméterei személyi számítógépről (PC) 

RS-232 szabványú soros vonalon tölthetők be az e célra szolgáló PC-program (PorTL 

Controller) segítségével. Ugyanezen a vonalon keresztül tölthetők le a kiolvasóról a PC-re a 

mérések eredményeképpen előálló adatblokkok, archiválás vagy további feldolgozás céljából. 

A fő tápegység állítja elő az akkumulátor-feszültségből az elektronika működéséhez 

szükséges belső tápfeszültségeket. Az akkumulátor az energiát a hálózati csatlakozóba 

dugható, pufferüzemű töltőkészülékből kapja. 

Egy-egy dózismérőt kiolvasáshoz – a vonal-jelöléseket egymáshoz illesztve – a 

kulcsban lévő foglaltba kell nyomni, a kulcsot a homlokfelületén lévő pont-jelölés felső (a 

kiolvasón az INSERT feliratnak megfelelő) állásában a kiolvasó nyílásába kell tolni, majd az 

óramutató járásával megegyező irányban ütközésig (a MEAS. feliratig) el kell fordítani. A 

kulcs végállás-érzékelő a mérést automatikusan elindítja; a mérés végén a kiolvasás 

eredménye a kijelzőről leolvasható. A dózismérőnek a kiolvasóval való elektromos 

összeköttetését (fűtőáram, adatátvitel) a kulcson keresztül spirálkábel biztosítja. 
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2.4 A PorTL kiolvasó kezelőszervei és csatlakozói 

A kiolvasó elölnézete a 2.4-1., hátulnézete a 2.4-2. ábrán látható. Ezeken az ábrákon 

láthatók a kiolvasó kezelőszervei, kijelzője és csatlakozói. 

 

 

2.4-1. ábra. A kiolvasó elölnézete 

A 2.4-1. ábrán a jelölések a következők: 

1 – grafikus kijelző  

2 – léptetés felfelé / növekvő számok / abc-ben előre / csökkenő kontraszt 

3 – léptetés balra / csökkenő háttér-világítás 

4 – léptetés jobbra / növekvő háttér-világítás 

5 – léptetés lefelé /csökkenő számok / abc-ben vissza / növekvő kontraszt 

6 – belépés (Enter) / elfogadás + visszalépés  

7 – bekapcsolás / visszalépés (Escape) / segédgomb 

8 – kulcsbefogadó nyílás 

9 – az automata kiolvasás bekapcsolt állapotát villogással jelző fény (LED) 
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2.4-2. ábra. A kiolvasó hátulnézete 

A 2.4-2. ábrán a jelölések a következők: 

i   – akkutöltő / külső tápfeszültség csatlakozó 

ii  – biztonsági kapcsoló 

iii – számítógép soros vonali csatlakozó (RS-232) 
 

2.5 Általános kezelési tudnivalók 

2.5.1 A nyomógombok használata és a menürendszer 

A kiolvasó kezelése a kijelzőn megjelenő menürendszerben, a nyomógombokkal 

navigálva történik. A bekapcsolás (3.1 fejezet) után néhány másodpercen belül megjelenő 

üzemmód menü  (2.5.1-1. ábra) négy menüpontot tartalmaz: 

 READY (mérésre kész), 

 START/CONTINUE AUTO (automatikus kiolvasás elindítása vagy folytatása), 

 SET AUTO (automatikus kiolvasás beállítása), 

 READER OFF (kiolvasó kikapcsolása). 
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        SET AUTO 

       READER OFF     

2.5.1-1. ábra Az üzemmód menü 

A kijelölt menüpontot annak inverz (negatív) árnyalata jelzi. A kijelölés helye a   ,    ,  

 ,     nyomógombokkal változtatható. Amennyiben a READY menüpont van kijelölve, az    

gombot megnyomva (illetve bekapcsolás után, ha semmilyen művelet nem történik, rövid idő 
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múlva automatikusan) a kiolvasó mérésre kész állapotba kerül, melyet a kijelzőn megjelenő 

nagyméretű  READY  felirat jelez (2.5.1-2. ábra). A készenléti állapotot jelző képernyőn 

látható a dátum, időpont és az akku töltöttségi állapota is. 

 

READY 2006.06.28 

   13:27:03 

2.5.1-2. ábra. A mérésre kész állapot kijelzése 

A READY állapotból az    nyomógomb megnyomásával lehet a főmenübe lépni, 

melynek menüpontjai – részben többlépcsős – menürendszert takarnak. A menüpontok a 

következők (2.5.1-3. ábra): 

 FULL INFO (teljes információ), 

 TEST (ellenőrzés), 

 SET PARAMS (paraméterek beállítása, mint dátum és időpont, automatikus 

kiolvasás, háttérvilágítás, automatikus kikapcsolás), 

 MEMORY (az adattároló memória állapotának lekérdezése, törlése), 

 READER OFF (kiolvasó kikapcsolása). 

 

FULL INFO TEST 

SET PARAMS MEMORY 

READER OFF     

     

2.5.1-3. ábra. A főmenü 

A teljes menürendszer leírása a 3. fejezetben, a részletes kezelési utasításban található 

meg. 

A kiolvasó előlapján 6 nyomógomb található. A   ,   ,   ,    nyomógombokat 

önmagukban használva a kijelzőn navigálhatunk, illetve alfanumerikus karakterek értékét 

változtathatjuk meg.  

A    gomb megnyomásával bekapcsolhatjuk a kiolvasót, illetve visszaléphetünk az 

eggyel magasabb szintű menüpontba. Utóbbi esetben, amennyiben valamilyen paramétert 

megváltoztattunk, a változtatás nem aktiválódik, a korábbi beállítás marad érvényben. 

Az  nyomógombbal a kijelölt almenübe léphetünk, vagy elfogadtathatjuk a kijelölt 

utasítást, illetve a megváltoztatott paramétereket. Utóbbi esetben egyszersmind eggyel 

magasabb szintű menüpontba lépünk vissza. A  nyomógomb egyidejű nyomvatartása esetén 

a nyíl szimbólumú gombokkal a kijelző háttérvilágítását és kontrasztját szabályozhatjuk. 
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Az    és   gombok egyidejű megnyomásával a főmenü illetve az almenük bármely 

pontjából közvetlenül az üzemmód menübe jutunk, ahol automatikusan a READER OFF 

menüpont kerül kijelölésre. Ekkor, az    gomb megnyomása után a kiolvasó kikapcsolódik. 

2.5.2 Tápellátás 

A kiolvasóba 12 V névleges feszültségű, légmentesen zárt, gondozásmentes, tetszőleges 

helyzetben használható akkumulátor van beépítve. Ez egyrészt hálózattól független működést 

is lehetővé tesz (terepi kiolvasás), másrészt növeli a kiolvasás biztonságát (hálózat-kimaradás 

elleni védelem). Az akkumulátor feltöltése céljából, illetve laboratóriumi használat esetén 

állandó jelleggel a kiolvasó hátlapján található csatlakozóba (2.4-2 ábra, i) kizárólag a 

rendszerhez szállított, hálózati aljzatba dugaszolt akkutöltő egységet kell csatlakoztatni. Az 

akkutöltő az akkumulátort nem tudja túltölteni, így korlátlan ideig a kiolvasóhoz 

csatlakoztatható. Szükség esetén a kilvasó gépkocsiakkumulátorról is üzemeltethető.  

A kiolvasó bekapcsolása általában a  gomb megnyomásával történik. Ez ún. szoft 

bekapcsolás; a gomb véletlen megnyomás (bekapcsolás) ellen nem védett. Szállítás esetén, 

vagy amennyiben a kiolvasó hosszabb ideig használaton kívül van, célszerű a hátoldalon 

található biztonsági kapcsolót (2.4-2 ábra, ii) OFF állásba tenni, és ezzel a 

tápellátást/akkumulátort a kiolvasó áramköreiről teljesen leválasztani (hard kikapcsolás). 

Ugyanezzel a kapcsolóval kell kikapcsolni a kiolvasót rendellenes működés esetén is. 

Használat előtt győződjünk meg arról, hogy a hátoldali biztonsági kapcsoló (2.4-2 ábra, ii) 

ON állásban van-e. 

A kiolvasó szoft (átmeneti) kikapcsolását az üzemmód menü vagy a főmenü READER 

OFF menüpontjából, az    gomb megnyomásával lehet elérni. A főmenü, illetve az almenük 

bármely pontjából az    és  gombok egyidejű megnyomásával közvetlenül az üzemmód 

menübe léphetünk, ekkor ott automatikusan a READER OFF menüpont kerül kijelölésre.  

Akkumulátorról történő üzemeltetés esetén, energiatakarékosság céljából a kijelző 

háttérvilágítása – amennyiben a kiolvasóval műveletet nem végzünk – megfelelő beállítás 

esetén adott idő után automatikusan kikapcsolódik. Bármilyen művelet (gombnyomás, mérés) 

hatására a háttérvilágítás ismét bekapcsolódik. A főmenü SET PARAMS menüpontjának 

BACKLIGHT almenüjében a háttérvilágítás automatikus kikapcsolási funkciója aktiválható 

vagy érvényteleníthető, illetve paraméterei beállíthatók. A kiolvasó az utoljára beállított 

értékekre „emlékszik”, bekapcsoláskor ezek érvényesek. 

Elsősorban annak megakadályozására, hogy véletlen bekapcsolás vagy bekapcsolva 

felejtés esetén az akkumulátor lemerüljön (megfelelő beállítás esetén, amennyiben a 

kiolvasóval műveletet nem végzünk), adott idő után a kiolvasó automatikusan kikapcsolódik. 

A főmenü SET PARAMS menüpontjának POWER-OFF almenüjében az automatikus 

kikapcsolódási funkció aktiválható / érvényteleníthető, illetve paraméterei beállíthatók. A 

kiolvasó az utoljára beállított értékekre „emlékszik”, bekapcsoláskor ezek érvényesek. 
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Az akkumulátor körülbelüli töltöttségét mérésre kész állapotban (READY, 2.5.1-2. 

ábra) a kijelző jobb szélén függőleges indikátor jelzi. Ha a kiolvasóra akkutöltő van 

csatlakoztatva, az indikátor helyett a egy hálózati csatlakozó szimbóluma jelenik meg. A 

pontos akkumulátor-feszültség és százalékos töltöttségi állapot a TEST főmenüpont 

BATTERY (akkumulátor) almenüjében tekinthető meg. Ha a kiolvasóra akkutöltő van 

csatlakoztatva, annak feszültsége kerül kijelzésre; ebben az állapotban a töltöttség százalékos 

kijelzése helyett egy hálózati csatlakozó szimbóluma jelenik meg. 

Akkumulátoros üzemmódban bekapcsoláskor, illetve minden mérés előtt a kiolvasó az 

akku töltöttségi állapotát ellenőrzi. Amennyiben a töltöttség 10% és 30% között van, 

figyelmeztető üzenetet küld, de a mérést még engedélyezi; 10% alatti töltöttségi állapot esetén 

figyelmeztető üzenetet küld, és a mérést már nem engedélyezi. Igen alacsony akkumulátor 

feszültségnél (kisebb, mint kb. 8,5V) a kiolvasó bekapcsolását céláramkör tiltja.  

2.5.3 A kiolvasó működése 

A dózismérőt kétféle módon lehet kiolvasni: kézi (manuális) és automatikus 

üzemmódban. Mindkét üzemmódban a kiolvasandó dózismérőt csatlakoztatni kell a kulcsba, 

majd a kulcsot (a dózismérővel együtt) a kiolvasó befogadó nyílásába kell helyezni és – 

enyhén befelé nyomva tartva – az óramutató járásával egyező irányban ütközésig el kell 

fordítani. A megfelelő csatlakoztatás megkönnyítésére mind a kulcson, mind a dózismérőn 

jelölővonal van, ezeknek egybe kell esniük; a kulcs homloklapján lévő pontszerű jelölésének 

pedig a kiolvasó INSERT (behelyez) feliratához kell illeszkednie. 

Kézi üzemmódban (READY állapotban) az elfordítás hatására automatikusan 

végbemegy a mérés, melynek végén az eredmény kijelzésre kerül. Automatikus üzemmódban 

az előre beprogramozott időpontokban a kiolvasó „alvó” állapotából „felébred”, a nyílásában 

lévő (és elfordított) dózismérőt kiolvassa, az eredményt, majd a következő kiolvasási 

időpontot kiírja, majd ismét alvó állapotba kerül. Alvó állapotban a kijelző is ki van 

kapcsolva, az automatikus üzemmódot az előlapi LED indikátor (2.4-1. ábra, 9) villogása 

jelzi. Ebből az állapotból a kiolvasó a    gomb megnyomásával bármikor felébreszthető. Az 

ébresztést követő inicializálás után automatikusan az üzemmód menü START/CONTINUE 

AUTO menüpontja kerül kijelölésre. Amennyiben néhány másodpercen belül valamely 

nyomógomb megnyomásával nem avatkozunk be (a READY menüpont aktiválásával kézi 

üzemmódba mehetünk, a SET AUTO menüpontból az automatikus kiolvasás paramétereit 

változtathatjuk meg, a READER OFF menüpontból a kiolvasót teljesen kikapcsolhatjuk), az 

automatikus üzemmód – változatlan paraméterekkel – újra aktiválódik. Amennyiben READY 

állapotból, vagy a főmenü illetve az almenük bármely pontjából lépünk az üzemmód menübe, 

a READER OFF menüpont kerül automatikusan kijelölésre. Így a program a menüben 

mindenkor az „előéletnek” megfelelő logikus lépést kínálja fel; mindez a maximális kezelési 

kényelmet szolgálja. 
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Bekapcsolás után a kiolvasó néhány másodpercen keresztül, az inicializáló fázisban 

előkészíti az operatív működést. Először beállítja a kijelző paramétereit (fényerő, kontraszt, 

háttérvilágítás), majd megjeleníti a bemutatkozó szöveget. Beolvassa a memóriából a kiolvasó 

paramétereit (Reader Parameter Table), és leellenőrzi azok érvényességét. Operatív óráját a 

valós idejű órához szinkronizálja, majd azonosítja az (utoljára használt) üzemmódot (kézi, 

vagy automatikus). Ellenőrzi, hogy a kiolvasó hőmérséklete a megengedett határokon belül 

van-e. (Ha a kiolvasó hőmérője hibás, a kiolvasó hozzávetőleges hőmérséklete a 

nyomógombok segítségével adható meg.) Ha a hőmérséklet a megengedett határokon kívül 

van, nem teszi lehetővé a mérést. Ezt követően megméri az akkumulátor tápfeszültségét és 

kiszámítja annak töltöttségi fokát. Amennyiben a kiolvasót automatikus működésből 

ébresztettük, beolvassa, és ha kell, megjeleníti az automatikus mérés hibalistáját. Ha a 

paraméterek a működés során a megengedett határokon kívül esnek, a készülék hibaüzenetet 

ad. 

Egy-egy kiolvasás kezdeti lépéseként a kiolvasó megjeleníti a MEASURE feliratot, 

majd megvizsgálja, hogy hány üres blokkhely van még az adatmemóriában. Ha az üres 

blokkok száma kisebb, mint 50, figyelmeztető üzenetet küld, és csak az    gomb 

megnyomása után engedi tovább a kiolvasási folyamatot. Amennyiben a memória betelt, az 

üzenet nyugtázása után visszalép READY állapotba. Ekkor további mérés csak az 

adatmemória törlése után végezhető. 

A kiolvasás következő lépéseként azonosítja a dózismérőt (kiolvassa annak memóriáját, 

többek között annak azonosító kódját). Amennyiben nem jár sikerrel (az összeköttetés illetve 

a memória hibás, vagy – extrém nagy dózisok mérésére szolgáló dózismérő típus esetén – 

nincs a dózismérőben memória), kéri a dózismérő azonosító kódjának nyomógombokkal 

történő, manuális megadását, majd kísérletet tesz arra, hogy az adott dózismérő kalibrációs 

paramétereit a kiolvasó e célra szolgáló táblázatából („look up table”) olvassa be (extrém 

nagy dózisok mérésére szolgáló dózismérő típus esetén ezeket az adatokat itt tároljuk). Ha a 

vonatkozó adatokat itt sem találja meg, a kiértékelésnél az adott dózismérő típusra jellemző, a 

kiolvasóban tárolt átlagos, alapértelmezett (default) paraméterekkel számolja ki a dózist. Az 

egyes lépések között üzenetet küld, és ekkor az    gomb megnyomásával kell továbblépni. A 

folyamat végén a kijelzőn megjeleníti a dózismérő azonosítóját és a mérés előrehaladottsági 

állapotát jelző folyamatindikátort. 

A mérés következő fázisában a processzor megvizsgálja, hogy a TL blokk fűtőteste nem 

szakadt-e, valamint hogy működik-e annak hőmérője. Automatikus mérés esetén meggyőző-

dik arról, hogy az előző kiolvasás óta nem cserélték-e ki (véletlenül) a kiolvasóban a 

dózismérőt. Ezt követően bekapcsolja a fotoelektron-sokszorozó nagyfeszültségét, és három 

egymást követő mintavételi pontban, a paraméter-táblázatnak megfelelő időközönként leméri 

a fotoelektron-sokszorozó zaját (hideg háttér). A kiértékelés végén az ennek megfelelő 

mennyiséget a dózisértékből levonja. A következő, ugyancsak három mintavételi pontban – az 
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átmenetileg bekapcsolt kalibráló fényforrás segítségével – leellenőrzi a teljes fénydetektáló 

lánc érzékenységét. Amennyiben a hideg-háttér, illetve a fényérzékenység a paraméter-

táblázatban megadott határértékeken kívül esik, a mérést folytatja ugyan, de a mérési 

adatblokkba hibaüzenetet jegyez be. Ez alatt a folyamatindikátor jelzése már „előre halad”. 

A kifűtési ciklus kezdeteként a kiolvasó az aktuális dózismérő típusra megadott 

nagyságú árammal elindítja a kifűtést, folyamatosan kijelezve a TL blokk pillanatnyi 

hőmérsékletét. A paraméter-táblázatban megadott regisztrációs hőmérséklet elérése után adott 

időközönként mintavételezi a dózismérőből kilépő fény intenzitásával arányos 

feszültségértéket egészen addig, amíg az előírt számú mintát (a fénygörbe pontjait) be nem 

gyűjtötte; közben a mérőkör érzékenységét mindenkor a szükséges mértékűre állítja. Az 

adatgyűjtés (mérés) végén – a dózismérő TL-anyagának megfelelő mértékű kitörlése 

érdekében – az előírt paramétereknek megfelelő árammal és ideig utánfűtést végez, melynek 

végén megtörténik a kiértékelés. Ennek során figyelembe veszi a dózismérőbe jegyzett egyedi 

kalibrációs paramétereket, valamint a kiolvasó hőmérséklete alapján a szükséges korrekciós 

tényezőket is. Ezt követően kiírja a mért dózis értékét, valamint azt, hogy a mérés során 

detektált-e hibát (OK – rendben vagy ERROR – hiba), és annak az adatblokknak a sorszámát, 

amelybe a mérés eredményét, paramétereit, a fénygörbe pontjait és az esetleges hibák kódjait 

a kiolvasó adatmemóriájában bejegyezte. Ezen információk egy részét a kijelzőn meg is lehet 

tekinteni (pl. 2.5.3-1. ábra). 

Kézi üzemmódban a mérés végén a mérési adatok mindaddig a kijelzőn maradnak, amíg 

a kulcsot alaphelyzetbe vissza nem fordítjuk; ekkor a kijelzőn megjelenik a READY felirat, és 

a kiolvasó újabb mérésre kész. Automatikus mérés esetén a mérés végén a kiolvasó a 

következő beprogramozott mérési időpontig alvó állapotba kerül, melyből a  gombbal 

bármikor felébreszthető. 

A menürendszer segítségével bármely korábbi mérés eredményei előhívhatók, a 

kiolvasó állapota leellenőrizhető. Az ehhez szükséges műveletek a következő fejezetben, a 

részletes kezelési utasításban kerülnek ismertetésre. 

 

D=1.23 mSv         24°C 

#15 

 

 

2.5.3-1. ábra. A kifűtési görbe megjelenítése 
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3. A PorTL RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁSA 

A rendszerrel történő mérések megkezdése előtt célszerű megismerkedni a rendszert 

leíró „2. A PorTL DÓZISMÉRŐ RENDSZER MŰSZAKI LEÍRÁSA” c. fejezettel, ezen belül 

is elsősorban a „2.5 Általános kezelési tudnivalók” c. ponttal. A PorTL kiolvasó 

kezelőszerveit és csatlakozóit a 2.4-1. és a 2.4-2. ábra mutatja, melyekre az alábbi 

fejezetekben is számos hivatkozás történik. 

3.1 A kiolvasó bekapcsolása 

A kiolvasó hátlapján lévő biztonsági kapcsolót (2.4-2. ábra, ii) ON (felső) állásba 

kapcsoljuk, majd megnyomjuk az előlapon lévő  gombot (2.4-1.ábra, 7), ekkor a kiolvasó 

bekapcsolódik. Rövid időre megjelenik a kijelzőn a 3.1-1. ábrán látható, bejelentkező felirat. 

 

 PorTL TLD 
   VERSION 2.020 

 DEVICE NR: A-NNNN 

3.1-1. ábra. A kiolvasó megnevezésének, szoftver verziójának és 

gyári sorszámának kijelzése 

Az első sorban a készülék megnevezése, a második sorban a kiolvasóban lévő szoftver 

(SW) verzió száma látható, a harmadik sorban levő szám az adott kiolvasó gyári sorszáma. A 

fenti feliratot követően, néhány másodperc múlva a kijelzőn az üzemmód menü jelenik meg 

(3.1-2. ábra).  

 

        READY  

   START/CONTINUE AUTO  

        SET AUTO 

       READER OFF     

3.1-2. ábra. A bejelentkezés után megjelenő üzemmód menü 

Az  gombot megnyomva vagy néhány másodperc elteltével automatikusan a 3.1-3. 

ábrán bemutatott felirat látható, amely a kiolvasó mérésre kész állapotát jelzi. A kijelzés 

tartalmazza az aktuális dátumot és időpontot is. A kijelző jobboldalán az akkumulátor 

töltöttségét mutató oszlop van. Ha a készülék hálózatra van kapcsolva, vagy teljesen feltöltött 

akkumulátor esetén az első kiolvasásig az oszlop helyett villásdugó jele lesz látható.  
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READY 2006.06.28 

   13:27:03 
 

READY 2006.06.28 

   13:27:03 

3.1-3. ábra. A kiolvasó mérésre kész állapota akkumulátoros, 

illetve hálózati üzemmód esetén 

3.2 Mérés a kiolvasóval (kézi üzemmód) és a mért adatok megjelenítése 

Kézi mérések végrehajtásakor fontos figyelembe venni, hogy nagyobb dózisteljesítmé-

nyek használatakor a TL anyag besugárzás után rövid ideig szobahőmérsékleten is világít. 

Ezért a besugárzás vége és a kiolvasás között várjunk legalább 5 percet; ha ezt nem tesszük, 

BACKGROUND hibaüzenet jelentkezhet (2. melléklet). Arra is figyeljünk, hogy miután 

kiolvastuk a dózismérőt az ebben a fejezetben leírt módon, olvassuk azt ki másodszor is. Erre 

egyrészt a dózismérő hatékony törlése, másrészt a mért eredménynek a dózismérő hátterével 

való korrigálása miatt van szükség (4. fejezet). 

A READY felirat megjelenése után a spirálkábel végén levő kulcsba behelyezzük a 

dózismérőt úgy, hogy a kulcson és a dózismérőn levő jelzések egybeessenek, majd a 

dózismérőt ütközésig benyomjuk a kulcsban lévő áramköri foglalatba. Az így csatlakoztatott 

dózismérőt a kulccsal együtt beillesztjük az előlapon lévő kiolvasónyílásba (2.4-1. ábra, 8). A 

kulcs homloklapján lévő pontszerű jelzés essen egybe a kiolvasó INSERT jelzésével. 

Ütközésig való betolás után a kulcsot – egyidejűleg gyengén befelé nyomva – az óramutató 

járásának irányában ismét csak ütközésig, 120
o
-kal elfordítjuk. Ekkor – kellő szabad 

memória-kapacitás esetén – megkezdődik a mérés: a kijelzőn a 3.2-1. ábra jelenik meg, majd 

a MEASURING (mérés) feliratot felváltja a dózismérő azonosítója (típus betűjele és 

sorszáma). A mérés folyamán a folyamatindikátor kitöltöttsége mutatja (3.2-2. ábra), hogy a 

mérés milyen szakaszban van, és a dózismérő hőmérséklete is nyomon követhető.  

 

MEASURING 
   20C 
  

3.2-1. ábra. A kijelző a mérés megkezdésekor 
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C0001 
  173C 
  

3.2-2. ábra. A kijelző kiolvasás közben 

Amennyiben a kiolvasó adatmemóriájába még beírható üres blokkok száma 50 alá 

csökken, a kiolvasó minden mérés megkezdésekor figyelmeztető üzenetet küld (lásd az 

1. mellékletben, A/6 és A/7 hiba). 

Ha a mérés befejeződött, akkor a felső sorban, a baloldalon a dózismérő azonosító jele 

látható, jobb oldalon pedig annak az adatblokknak a sorszáma, melybe a kiolvasó a mérési 

adatokat eltárolta (továbbiakban blokk sorszám). Alul, baloldalon a mért dózis olvasható le 

környezeti dózisegyenértékben, jobb oldalon a mérés érvényességére utaló jelzés (OK vagy 

ERROR), a 3.2-3. ábra szerint. 

C0001 14 

2.03 mSv  

   OK 

3.2-3. ábra. Hibátlan mérés befejezése a kijelzőn 

Megnyomva a    gombot, a 3.2-4. ábra szerinti bővített adatokat tekinthetjük meg. Újra 

megnyomva a    gombot a hibainformáció jelenik meg. Ha nem volt hiba, akkor a 3.2-5. ábra 

látható. Amennyiben a mérés során bármilyen hiba lépett fel (OK helyett ERROR kijelzés), 

akkor a kijelzőn megjelenik a hibalista (3.2-6. ábra). (A hibalista lehetséges elemeit a 2. 

melléklet tartalmazza.) 

 

BNo    DOSE   ID 

0014  2.03 mSv C 0001 

ERR    DATE  TIME 

NO  2006.07.21 13:06 

3.2-4. ábra. Bővített információ egy adott mérésről 

NO ERROR    14 

 

 

 

3.2-5. ábra. Az adott mérés során nem volt hiba 
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ERRORS       22 
SENSITIVITY BACKGROUND    

D-TEMP 

 

3.2-6. ábra. Példa hibalistára 

Újra megnyomva a    gombot, a 3.2-7. ábra szerinti adatokat és a kifűtési görbét 

tekinthetjük meg; az árnyékolt terület a kiértékelés során figyelembe vett integrálási 

tartomány. Az ábrán megjelenő hőmérséklet a kiolvasó hőmérséklete a mérés időpontjában. 

 

D=2.03 mSv         24°C 

#14 

 

 

3.2-7. ábra. A kifűtési görbe megjelenítése  

Újra megnyomva a    gombot, a 3.2-8. ábra szerint az átlagos dózisteljesítmény és a 

mérés expozíciós idejére vonatkozó információ jelenik meg. Kijelezésre kerül az átlagos 

dózisteljesítmény az előző kiolvasás óta eltelt időtartamra vonatkozóan, a besugárzási idő 

hossza, valamint kezdetének (előző kiolvasás) és végének (a jelenlegi kiolvasás) időpontja. 

Az időtartam-kijelzés felbontása 0,1 h. Ha az expozíciós idő nem éri el a 0,1 órát, akkor a 

kijelzett érték a dózisteljesítményre N/A (Not Applicable – nem alkalmazható) és a 

besugárzási idő kijelzése < 0,1 h lesz. A maximális kijelezhető idő 6500 h (~270 nap); 

amennyiben az expozíciós idő ezt túllépte, a kijelzőn   ----.- h   látható. 

 

Doserate:  1.62 μSv/h 

Irrad. time 1251.3 h          

From: 2006.05.30 09:46 

Till: 2006.07.21 13:06 

3.2-8. ábra. Az átlagos dózisteljesítmény és az előző kiolvasás óta eltelt idő megjelenítése  

Ha a < gombot nyomjuk meg, akkor a kifűtési görbe, hibainformáció, bővített 

információ, végül a dózisteljesítmény jelenik meg. 

 

3.3 Automatikus mérés 

A kiolvasóval automatikusan kiolvashatjuk a benne levő dózismérőt egy megadott 

időponttól, megadott gyakorisággal. A beprogramozott kezdeti időpontban, majd a megadott 

időintervallumokban a kiolvasó „felébred”, a mérési pozícióban benne hagyott dózismérőt  

kiolvassa, az eredményt kijelzi és eltárolja, majd ismét „elalszik”. Az automatikus üzemmód 

beállításának és aktiválásának lépései részletesen megtalálhatók a 3.4.3 és 3.4.2. pontokban. 
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3.4 Az üzemmód menü pontjai 

Bekapcsoláskor rövid időre a 3.1-1 ábra (bemutatkozó szöveg), majd a 3.4-1 ábra 

(üzemmód menü) jelenik meg. Az üzemmód menüben ilyenkor automatikusan a READY 

menüpont van kijelölve. Ugyanebbe a menübe kerülünk, de a READER OFF menüpont van 

kijelölve, ha kézi üzemmódban – mérésen kívül – bármely helyzetben (mérésre kész READY 

állapotban, a főmenüben vagy bármelyik almenüben) a  gombot lenyomva tartva 

megnyomjuk az    gombot. 

        READY  

   START/CONTINUE AUTO  

        SET AUTO 

       READER OFF     

3.4-1.ábra: Az üzemmód menü 

3.4.1 A kiolvasásra kész (READY) menüpont 

Ebben a menüpontban az    gombot megnyomva, illetve a kiolvasó bekapcsolása után 

néhány másodperc várakozás után automatikusan kiolvasásra kész (READY) állapotba 

jutunk. Ha a kiolvasóval mérni akarunk, akkor a 3.2. fejezet szerint járjunk el. 

3.4.2 Az automatikus kiolvasás (START/CONTINUE AUTO) menüpont 

Ebből a menüpontból lehet indítani vagy folytatni a megszakított automatikus kiolvasási 

üzemmódot. Az automata kiolvasás paramétereit az Üzemmód menü (3.4-1. ábra) SET 

AUTO menüpontját kiválasztva állíthatjuk be (3.4.3.). 

Az automatikus kiolvasást a START/CONTINUE AUTO menüpontból, az    gombbal 

aktiváljuk. Ha a kiolvasónyílásban már mérőállásban lévő (elfordított) dózismérő van, akkor a 

kijelzőn a 3.4.2-2. ábra jelenik meg. Az ábra jobb felső sarkában a pillanatnyi idő, az alatta 

lévő sorokban pedig az „elalvás” utáni első automatikus mérés időpontja (hónap.nap  

óra:perc), illetve a mérések ismétlődésének periódusa (óra:perc) látható. Néhány másodperc 

múlva a képernyő kialszik, és a kiolvasó a kiírt paraméterekkel automatikus üzemmódban 

működik tovább, amit az előlapon villogó fény (2.4-1. ábra, 9) jelez. 

 

SLEEP       13:10 

 

NEXT MEAS: 09.19  13:19 

PERIOD:   000:06 

3.4.2-2. ábra. Az automatikus mérés indulóablaka 

Ha a START/CONTINUE AUTO menüpont aktiválásakor a kiolvasó nyílásában nincs 

mérőállásban lévő (elfordított) dózismérő, a kijelzőn az INSERT DOSIMETER AND START 
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MEASUREMENT („Helyezze be a dózismérőt és indítsa el a mérést”) felirat jelenik meg. Az 

automata mérésre szánt dózismérőt mérőállásba hozva végbemegy az előbbiekben leírt 

elalvási folyamat. 

Automatikus üzemmódban, két mérés közötti szünetben (a jelzőfény ilyenkor villog) a 

kiolvasót a    gomb megnyomásával bármikor „felébreszthetjük”. Ekkor a kijelzőn először 

rövid időre megjelenik a bemutatkozó szöveg (3.1-1. ábra), majd a 3.4.2-3. ábra képe, jelezve, 

hogy a kiolvasó automatikus üzemmódban működik. Itt leolvashatjuk a legközelebbi 

automatikus mérés időpontját (WAKE UP TIME), valamint az aktuális időt (CURRENT 

TIME).  

 

    AUTO 
WAKE UP TIME: 03.07 13:30 

CURRENT TIME: 03.06 10:17 

3.4.2-3. ábra. Az automata mérés paramétereinek kijelzése 

Néhány másodperc múlva megjelenik az üzemmód menü 3.4-1. ábrája, ahol a 

START/CONTINUE AUTO menüpont van kijelölve. Ezt az  gombbal aktiválva, vagy 

néhány másodpercet várva automatikusan – az előzőekben leírt módon – a kiolvasó ismét 

„elalszik”. 

A SET AUTO menüpontban beprogramozott időpontokban a kiolvasó „felébred”, a 

kijelzőn először rövid időre megjelenik a bemutatkozó szöveg (3.1-1. ábra), majd a 3.4.2-4. 

ábra képe: 

    AUTO 
WAKE UP TIME: 03.07 13:20 

CURRENT TIME: 03.07 13:20 

3.4.2-4. ábra. Az automata mérés paramétereinek kijelzése 

Amennyiben a kiolvasó adatmemóriájába még beírható üres blokkok (a még 

elvégezhető mérések) száma 50 alá csökken, a kiolvasó néhány másodperces figyelmeztető 

üzenetet küld (3.4.2-5. ábra), majd a mérés automatikusan folytatódik. 

 

WARNING! 

 

36 free data blocks 

 

3.4.2-5. ábra. Az adatmemóriában lévő kevés szabad blokkra figyelmeztető üzenet 

automatikus üzemmódban 

Ilyenkor célszerű az adatmemória tartalmát mielőbb személyi számítógépbe menteni és 

az adatmemóriát törölni (ld. 3.5.3.2). 
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Ha az adatmemória betelt, az alábbi figyelmeztetés jelenik meg (3.4.2-6. ábra): 

 

WARNING! 

 

0 free data blocks 

Memory is full 

3.4.2-6. ábra. Az adatmemória betelt állapotára figyelmeztető üzenet automatikus 

üzemmódban 

Ebben az esetben a memória törléséig további mérés nem végezhető, automata 

üzemmódban a mérés-sorozat félbeszakad.   

A mérés folyamata a kézi üzemmódban (3.2 fejezet) leírtak szerint a kijelzőn nyomon 

követhető, annak végén kb. 10 másodpercig megjelenik a mérés eredménye, ezt követően a 

3.4.2-2 üzenet, amely már a következő beprogramozott mérés időpontját adja meg. Néhány 

másodperc múlva a kiolvasó „elalszik”, az automatikus üzemmód aktív állapotát az előlapon 

villogó fény (2.4-1. ábra, 9) jelzi.  

Ébresztés után, az üzemmód menü megjelenésekor módunk van áttérni kézi 

üzemmódra úgy, hogy a READY menüpontra lépünk és azt az    gombbal aktiváljuk. A 

kijelzőn rövid időre megjelenik a MANUAL („Kézi üzemmód”) felirat, majd a kiolvasó 

mérésre kész (READY, 3.1-3. ábra) állapotba kerül. 

3.4.3 Az automatikus kiolvasás beállítása (SET AUTO menüpont) 

SET AUTOMATIC READOUT 

START: yyyy.mm.dd hh:mm 

       2004.09.19 12:25 

PERIOD: hhh:mm 000:05 

3.4.3-1. ábra. Az automata kiolvasás kezdő időpontjának és periódusának beállítása 

A nyilak segítségével jelöljük ki a SET AUTO almenüpontot, majd az    gombbal lép-

jünk be e menüpontba. Ekkor a 3.4.3-1. ábra jelenik meg. Ennek segítségével állítható be az 

automata kiolvasás kezdő időpontja és periódusa a  ,  ,    és    nyomógombok 

segítségével. A legrövidebb beállítható periódusidő 5 perc, a leghosszabb 200 óra. A beállított 

adatok elfogadásához az    gombot kell megnyomni. Ezzel, vagy a    gomb 

megnyomásával a 3.4-1. ábra szerinti üzemmód menübe jutunk vissza; utóbbi esetben 

azonban a korábbi beállítások maradnak érvényben. Az automata mérést ez után a 

START/CONTINUE AUTO menüpont kiválasztásával indíthatjuk (3.4.2. fejezet). 

Ha az eddigiekben a kiolvasó nem volt automata üzemmódban, akkor az automatikus 

kiolvasás paraméterei a legutolsó ilyen üzemmódban beállított értéknek felelnek meg. Az első 

kiolvasás időpontja a „jövőre” van aktualizálva úgy, hogy az automata kiolvasás beállítására 

legyen elegendő idő, de ezt a beállítást a kezelő módosítani tudja. 
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Ez a menüpont megegyezik a SET PARAMS főmenüpont SET AUTO almenüpontjával 

(3.5.2.2). 

3.4.4 A kiolvasó kikapcsolása (READER OFF menüpont) 

A főmenüben vagy az üzemmód menüben ezt a menüpontot kijelölve és azt az  

gombbal aktiválva kapcsolhatjuk ki a kiolvasót. Kézi üzemmódban bármelyik fő- vagy 

almenüpontból a    gomb nyomva tartása mellett az    gomb megnyomásával az üzemmód 

menünek ebbe a menüpontjába jutunk. A READER OFF menüpont aktiválásakor a kijelzőn 

rövid időre a SWITCH OFF („Kikapcsolás”) felirat jelenik meg, majd a kiolvasó szoftveresen 

kikapcsolódik. 

3.5 A főmenü pontjai 

A READY állapotból – megnyomva az    gombot – a főmenübe jutunk, és a 3.5-1. 

ábra jelenik meg. Mint első menüpont, automatikusan a FULL INFO van (inverz formában) 

kijelölve. 

 

FULL INFO TEST 

SET PARAMS MEMORY 

READER OFF  

  

3.5-1. ábra. Főmenüsor 

3.5.1 A teljes információ behívása (FULL INFO menüpont) 

A főmenü FULL INFO menüpontjába  az    gomb megnyomásával belépve az utolsó 

mérésre vonatkozó, 3.2-4. ábrán látható bővített információ jelenik meg. A  gombot 

ismételten megnyomva a dózisteljesítmény, a kifűtési görbe, a hibainformáció, majd újra a 

bővített információ a kijelzőn a sorrend. 

A FULL INFO almenüpontjaiban, a  , illetve    gomb megnyomásával a blokkszámok 

egyenként léptethetők, így bármelyik korábbi mérés adatai megtekinthetők. Ha az    gombot 

nyomjuk meg, a képernyőn a 3.5.1-1. ábra jelenik meg; a sorszám utolsó karaktere villog. 

 

    SET BLOCK NUMBER 

 

    000  

3.5.1-1. A blokkszám beállítása korábbi adatok lekérdezéséhez 
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Ebben az ablakban tetszőleges korábbi blokkszámot beállíthatunk úgy, hogy a 

dekádokat a    illetve   gomb segítségével kijelölve (az adott dekád villogva jelenik meg), a 

számértékeket a   vagy  gomb nyomogatásával változtatjuk. Ha a kívánt blokkszámot 

beállítottuk, akkor azt az    gombbal jóváhagyjuk; ekkor megjelenik az adott blokkhoz 

tartozó információ. A    gombbal a 3.5-1. ábra szerinti főmenüsorba jutunk vissza. Újra 

megnyomva a    gombot READY (3.1-3. ábra) állapotba kerülünk. 

Az adatok bármelyikének megtekintése után a kulcsot visszafordítva a kiolvasó ismét 

készenléti (READY) állapotba kerül: a rendszer újabb mérésre kész, megjelenik a 3.1-3. ábra. 

3.5.2 A paraméterek beállítása (SET PARAMS menüpont) 

A főmenüsorban a  gombbal kijelöljük ezt a menüpontot, majd az  gomb 

megnyomása után a 3.5.2-1. ábra lesz látható. 

 

DATE-TIME SET AUTO 

BACKLIGHT POWER-OFF  

  

  

3.5.2-1. ábra. A SET PARAMS főmenüpont almenüje 

3.5.2.1 A dátum és az időpont beállítása (DATE-TIME menüpont) 

A  gomb megnyomásával az adott almenübe lépve a 3.5.2-2. ábra lesz látható. A SET 

DATE (dátum-beállítás) után az évszám (yyyy), a hónap (mm) és a nap (dd) számjegyei 

találhatók; a SET TIME (időpont-beállítás) után pedig az óra (hh), perc (mm) és a másodperc 

(ss) értékei láthatók. 

 

 SET DATE yyyy.mm.dd 

          2004.09.18 

 SET TIME hh:mm:ss 

          12:03:33 

3.5.2-2. ábra. A dátum és időpont beállítása 

Ha a kiolvasóban tárolt dátum vagy időpont nem helyes, azokat oly módon lehet 

beállítani, hogy a  ,  illetve    gomb nyomogatásával kijelöljük a dekádokat, a 

számértékeket pedig a   vagy    gomb megnyomásával változtatjuk. Ha a kívánt dátumot és 

időt beállítottuk, akkor azt az    gombbal jóváhagyjuk. Ezzel, vagy a  gomb 

megnyomásával a 3.5.2-1. ábra szerinti almenüsorba jutunk vissza; utóbbi esetben azonban a 

korábbi dátum- és időpont-értékek maradnak érvényben. 
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3.5.2.2 Az automatikus kiolvasás beállítása (SET AUTO menüpont) 

A paraméterek almenü SET AUTO menüpontja azonos az üzemmód menü (3.4. fejezet) 

azonos nevű pontjával. Ebben a menüpontban az automata mérések paramétereit állíthatjuk 

be. Az automata mérések menetét és paramétereinek beállítását a 3.4.2. és 3.4.3. fejezetekben 

leírtak szerint végezzük el. A beállított adatok elfogadásakor (  gomb) vagy a    gomb 

megnyomásával a 3.5.2-1. ábra szerinti almenüsorba jutunk vissza; utóbbi esetben azonban a 

korábbi beállítások maradnak érvényben. 

 

SET AUTOMATIC READOUT 

START: yyyy.mm.dd hh:mm 

       2004.09.19 12:25 

PERIOD: hhh:mm 000:05 

3.5.2-3. ábra. Az automata kiolvasás kezdő időpontjának és periódusának beállítása 

3.5.2.3 A háttérvilágítás kikapcsolódásának beállítása (BACKLIGHT menüpont) 

Ebben az almenüpontban  beállíthatjuk, hogy – akkumulátoros táplálás esetén – a 

kiolvasó kijelzőjének háttérvilágítása hány másodperc múlva kapcsoljon ki automatikusan 

azután, hogy a kiolvasóval bármilyen műveletet végeztünk. Ekkor a 3.5.2-4. ábra jelenik meg. 

 

BACKLIGHT TIMEOUT SETUP 

 

WAIT [s] 15 

ENABLED  X 

3.5.2-4. ábra. A kijelző háttérvilágítás kikapcsolásának alapbeállítása 

Az automatikus kikapcsolás késleltetését a  ,  illetve a    gombbal lehet növelni, vagy 

csökkenteni. A  vagy  gombbal e funkciót engedélyezhetjük (X) vagy letilthatjuk (); 

utóbbi esetben a téglalapban nincs X jelölés. Ha az értéket megváltoztattuk, akkor azt el kell 

fogadtatni az    gombbal. Ezzel, vagy a    gomb megnyomásával a 3.5.2-1. ábra szerinti 

almenüsorba jutunk vissza; utóbbi esetben azonban a korábbi beállítások maradnak 

érvényben. Automatikusan kikapcsolt háttérvilágításnál bármely kezelőgomb megnyomására 

az ismét bekapcsolódik. A kiolvasó a kikapcsolása előtt utoljára beállított értékekre 

„emlékszik”, bekapcsoláskor ezek érvényesek. Amennyiben a kiolvasó az elektromos hálózathoz 

van csatlakoztatva, a háttérvilágítás bármely beállításban folyamatosan bekapcsolva marad. 

3.5.2.4 Az automatikus kikapcsolás beállítása (POWER-OFF menüpont) 

Ebben az almenüpontban beállíthatjuk, hogy a kiolvasó hány perc múlva kapcsoljon ki 

automatikusan azután, hogy azzal utoljára bármilyen műveletet végeztünk. Ekkor a 3.5.2-5. 

ábra jelenik meg. 
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POWER-OFF TIMEOUT SETUP 

         

WAIT[min] 5 

ENABLED   X 

3.5.2-5. ábra. Az automatikus kikapcsolás időkésleltetésének alapbeállítása 

Az automatikus kikapcsolás késleltetési idejét a  ,  illetve a    gombbal lehet növelni, 

vagy csökkenteni. A  ,  illetve    gombok bármelyikével magát a kikapcsolási funkciót 

engedélyeztethetjük (X) vagy tilthatjuk le (); utóbbi esetben a téglalapban nincs X jelölés. 

Ha az értéket megváltoztattuk, akkor azt jóvá kell hagyatni az      gombbal. Ezzel, vagy a    

gomb megnyomásával a 3.5.2-1. ábra szerinti almenüsorba jutunk vissza; utóbbi esetben 

azonban a korábbi beállítások maradnak érvényben. A kiolvasó a kikapcsolása előtti, utoljára 

beállított értékeket tárolja, bekapcsoláskor ezek érvényesek. 
 

3.5.3 Az adatmemória állapotának lekérdezése, törlése (MEMORY menüpont) 

A főmenüsorban kijelöljük a MEMORY menüpontot, majd az  gomb megnyomása 

után a 3.5.3-1. ábra lesz látható. 

 

MEM STATUS ERASE MEM 

  

  

  

3.5.3-1. ábra. A MEMORY főmenüpont almenüje 

3.5.3.1 Az adatmemória állapotának lekérdezése (MEM STATUS menüpont) 

Az    gomb megnyomásával az almenüpontba lépve a 3.5.3-2. ábra lesz látható. 

 

MEMORY: 1920 data blocks 

Used  : 0039 

Free  : 1881 

 

3.5.3-2. ábra. A MEM STATUS almenüpont tartalma 

Ez a menüpont az adatmemória telítettségi állapotának megjelenítésére szolgál. Kijelzi 

a memória teljes kapacitását (MEMORY: a memóriába összesen írható adatblokkok száma), a 

már beírt (Used) és a még szabad (Free) adatblokkok (mérések) számát. 
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3.5.3.2 Az adatmemória törlése (ERASE MEM menüpont) 

Az ERASE MEM menüpontot kijelölve és az    gomb megnyomásával abba lépve a 

3.5.3-3. ábra lesz látható. 

 

Erase data blocks 

         

Press UP to erase 

or ESC to exit! 

3.5.3-3. ábra. A ERASE MEM almenüpont tartalma 

A    gomb megnyomásakor megkezdődik az adatmemória tartalmának törlése. Ennek 

következtében a memóriában tárolt összes mérési adat elvész, tehát ezt megelőzően az összes 

szükséges adatblokkot célszerű a PorTL Controller PC-program segítségével személyi 

számítógép memóriájába elmenteni. Törlés közben a képernyőn az alábbi szöveg olvasható 

(3.5.3-4. ábra): 

 

...Erasing data... 

         

 

 

3.5.3-4. ábra. A kiolvasó memóriájában tárolt adatok törlése 

A törlési folyamat befejezése után a képernyőn ismét az ERASE MEM menüpont lesz 

kijelölve (3.5.3-5. ábra). 

MEM STATUS ERASE MEM 

  

  

  

3.5.3-5. ábra. A kijelző a memória-törlés végén 

3.5.4 Az ellenőrző adatok lekérdezése (TEST menüpont) 

A nyilak segítségével jelölhetjük ki a TEST főmenüpontot, majd az     gombbal léphe-

tünk be e menüpontba. Ekkor a 3.5.4-1. ábrán látható almenü jelenik meg. 

 

TEMPERATURE  BATTERY 

DARK LEVEL LIGHT LEVEL 

SELF-TEST     SERVICE 

  

3.5.4-1. ábra. A TEST főmenüpont almenüje 
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3.5.4.1 A hőmérsékletek kijelzése (TEMPERATURE menüpont) 

A TEMPERATURE almenüpontot kijelölve és abba belépve, a kijelzőn egymás alatt a 

kiolvasónak, és ha ahhoz dózismérő van csatlakoztatva, a dózismérő csipjének és a TL 

blokknak a pillanatnyi hőmérséklete jelenik meg (3.5.4-2. ábra). A    gomb megnyomásával 

a TEST menüpontba jutunk vissza (3.5.4-1. ábra). 

 

TEMPERATURES 

Reader:  27.0 oC  

Chip:    27.3 oC 

Block:   27.0 oC 

3.5.4-2. ábra. A PorTL rendszer aktuális hőmérsékletértékei 

3.5.4.2 Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése (BATTERY menüpont) 

A BATTERY  (akkumulátor) almenüpont kijelölése után a 3.5.4-3. ábra lesz látható. 

Erről leolvasható az akkumulátor aktuális feszültsége és töltöttségi állapota. Ha a kiolvasóhoz 

a hálózati töltő hozzá van csatlakoztatva, a kijelző annak forrásfeszültségét mutatja; a 

töltöttségi állapot-kijelzés helyén hálózati csatlakozó szimbóluma jelenik meg. A  gomb 

megnyomásával a TEST menüpontba jutunk vissza (3.5.4-1. ábra).. 

 

     BATTERY VOLTAGE 

 12.3 V   61% 

 

3.5.4-3. ábra. A BATTERY menüpont 

3.5.4.3 A sötétáram-szint kijelzése (DARK LEVEL menüpont) 

Kijelölve a DARK LEVEL (sötétáram) almenüpontot, a 3.5.4-4. ábra jelenik meg. Ezzel 

a menüponttal szervizelés során a fotoelektronsokszorozó sötétárama ellenőrizhető. A 

menüpont aktiválásához először nyomjuk meg az      gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik az 

INSERT DOSIMETER AND START MEASUREMENT („Helyezzen  dózismérőt a 

befogadó nyílásba és indítsa el a mérést”) felszólítás, melyet tetszőleges dózismérővel 

végrehajtva a sötétáram-mérés megkezdődik és folyamatos mintavételezéssel tovább folyik. A 

feltüntetett számértékek csak példaként szolgálnak. Az ADC (Analóg/digitál konverter) és a 

COUNT (Beütésszám) értéke szobahőmérsékleten általában <10, a RANGE (Méréshatár) 

értéke pedig 0. A  gomb megnyomásával a mérés-sorozat befejeződik és 3.5.4-1. ábrát 

kapjuk vissza. 
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       DARK LEVEL 

ADC:   2 

RANGE: 0 

COUNT: 2 

3.5.4-4. ábra. A DARK LEVEL menüpont 

3.5.4.4 A fényszint kijelzése (LIGHT LEVEL menüpont) 

Kijelölve a LIGHT LEVEL (fényszint) almenüpontot, a 3.5.4-5. ábra lesz látható. A 

feltüntetett számértékek csak példaként szolgálnak. Ezzel a menüponttal a szervizelés során a 

fotoelektron-sokszorozó fényérzékenysége ellenőrizhető; a fotoelektron-sokszorozót ekkor 

egy beépített LED világítja meg. A mérés menete megegyezik az előzőekben leírtakkal. A 

COUNT („beütésszám”) névleges értéke +20ºC-on 64000 ±10%; ettől a kijelzett érték más 

hőmérsékleten jelentősen eltérhet. A    gombbal a  3.5.4-1. ábrát kapjuk vissza. 

 

       LIGHT LEVEL 

ADC:   2013 

RANGE: 1 

COUNT: 64416 

3.5.4-5. ábra. A LIGHT LEVEL menüpont 

3.5.4.5 Önellenőrzés (SELF-TEST menüpont) 

Kijelölve a SELF-TEST (önellenőrzés) almenüpontot, a 3.5.4-6. ábra lesz látható: 

 

    READER SELF-TEST 

 

 INSERT DOSIMETER AND 

   START MEASUREMENT! 

3.5.4-6. ábra. A SELF-TEST menüpont 

Tetszőleges dózismérő behelyezése után a mérést indítva a 3.5.4-7. ábra jelenik meg: 

 

       SELF-TEST 

 

 

3.5.4-7. ábra. Az önellenőrzés közben látható kijelzés 

Az önellenőrzés végén a 3.5.4-8. ábra válik láthatóvá, amennyiben mind a fotoelektron-

sokszorozó sötétárama, mind fényérzékenysége a kiolvasóra megadott határértékeken belül 

van. A feltüntetett számértékek csak példaként szolgálnak. A BACKGROUND (háttér) a 
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3.4.4.3 pontban leírt DARK LEVEL 50-szer történő megmérése során kapott COUNT-ok 

átlagértéke; a SENSITIVITY (érzékenység) pedig a 3.4.4.4 pontban leírt LIGHT LEVEL 50-

szer történő megmérése során kapott COUNT-ok átlagértéke. Mindkét érték összehasonlításra 

kerül a kiolvasó paraméter táblába jegyzett névleges-  (%-os kijelzés) és határértékekkel úgy, 

hogy a fényforrás hőmérsékletfüggése is figyelembe van véve. 

 

BACKGROUND:  2 

                      OK 

SENSITIVITY: 62031  

             97%      OK 

3.5.4-8. ábra. Az önellenőrzés végén látható ábra a kiolvasó megfelelő működése esetén 

A  gomb megnyomásával a  3.5.4-9. ábrát kapjuk („A READY állapot eléréséhez 

fordítsd vissza a kulcsot”). Visszafordítva a dózismérő kulcsot a kiolvasó READY állapotba 

tér vissza. 

 

TURN BACK KEY FOR READY 

 

 

 

3.5.4-9. ábra. Önellenőrzés végén a dózismérő visszafordítását kérő felirat 

3.5.5 A szervizadatok megjelenítése (SERVICE menüpont) 

Ebbe a menüpontba lépve a 3.5.5-1. ábrán látható almenübe jutunk: 

 

SERVICE    ADC:      2 

           RANGE:    0 

 IUTEST    HV:   700 

 CALLIGHT  HC:     0 

3.5.5-1. ábra. A szervizadatok megjelenítése 

A kilvasóhoz csatlakoztatott személyi számítógépen keresztül a műszer egyes áramköri 

blokkjai külön-külön vezérelhetők; azok aktív állapotát a -ekban megjelenő X jelzi. Az ADC 

a kiolvasó analóg/digitál átalakítójának aktuális kimeneti szintjét (max. 4095) mutatja, HV 

pedig a fotoelektron-sokszorozót tápláló aktuális nagyfeszültség értéke. Ez a menü a kiolvasó 

műszaki paramétereinek a gyártó általi beállítására szolgál, ezért a továbbiakban itt nem 

részletezzük. A    gomb megnyomásával a 3.2-8. ábra szerinti főmenüsorba jutunk vissza. 
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3.5.6 A készülék kikapcsolása (READER OFF menüpont)  

Ebből a menüpontból válik lehetővé a kiolvasó szoftveres kikapcsolása. Kijelölve a 

READER OFF menüpontot és megnyomva az    gombot, rövid időre megjelenik a 

SWITCH OFF (kikapcsolás) felirat, majd a kiolvasó szoftveresen kikapcsolódik. Amennyiben 

a kiolvasót szállítjuk vagy hosszabb ideig nem használjuk, a hátoldalán található „Emergency 

switch - Battery” kapcsolót (2.4-2. ábra, ii) „OFF” (kikapcsolt) állasban kell tartani.  

3.6 A kiolvasó akkumulátorának feltöltése 

Ha a kijelzőn a BATTERY LOW (az akkumulátor-feszültség alacsony, A/4-es vagy 

A/5-ös hibaüzenet) jelenik meg, akkor a kiolvasó akkumulátorát fel kell tölteni. A kiolvasó 

akkumulátortöltő egységét az elektromos hálózathoz és a kiolvasó hátlapján levő aljzathoz  

(2.4-2. ábra, i) kell csatlakoztatni. A teljes feltöltés ideje – a kiolvasó kikapcsolt állapotában –  

max. 24 óra. 

Az akkumulátor töltöttségi fokát mérésre kész (READY) állapotban a kijező jobb 

oldalán látható függőleges oszlop „telítetsége” jelzi; részletesebb ellenőrzésre a főmenü TEST 

menüpont BATTERY (telep) almenüjében van mód (3.5.4-3. ábra). Ha a töltőt csatlakoztattuk 

a kiolvasóhoz, annak forrásfeszültsége kerül kijelzésre, és a töltöttségi állapot %-os 

kijelzésének helyén hálózati csatlakozódugó szimbóluma látható. Ugyanez a szimbólum 

jelenik meg a READY ablakban is (3.1-3. ábra). 

Laboratóriumban való használat esetén célszerű a kiolvasót az akkutöltőn keresztül, 

hálózatról táplálni. A töltő feszültségkorlátozott, ezért tetszőleges ideig a kiolvasóhoz 

csatlakoztatható, túltöltődés nem következhet be. Az akkumulátor kezelésével kapcsolatosan 

feltétlenül olvassa el a gépkönyv elején található Fontos figyelmeztetéseket! 

3.7 A kijelző háttérvilágításának és kontrasztjának beállítása 

A   nyomógomb egyidejű nyomva tartása mellett a    és   nyomógombokkal a 

kijelző háttérvilágítását, a   és    gombokkal annak kontrasztját szabályozhatjuk. 
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4. A DÓZIS ÉS A DÓZISTELJESÍTMÉNY MEGHATÁROZÁSA 

A TL dózismérők nulla expozíció esetén is adhatnak nullától eltérő jelzést, ezt a jelzést 

a dózismérő hátterének nevezzük. A PorTL kiolvasáskor a dózisértéken kívül – az adott 

dózismérő előző kiolvasása óta eltelt idő figyelembevételével, de a háttér értékét figyelmen 

kívül hagyva – kiszámolja a körülbelüli dózisteljesítményt is (3.2-8. ábra, „Doserate”). A 

pontos dózismérés érdekében kis (1 mSv alatti) dózisok meghatározásánál azonban a hátteret 

célszerű korrekcióba venni. Ennek érdekében a dózismérőt besugárzás után egymás után 

kétszer olvassuk ki, (ami általában is ajánlatos), és az először kiolvasott értékből a második 

kiolvasás értékét levonva kapjuk meg a pontos dózisértéket. Az első kiolvasás vége (a dózis 

kijelzése) és a második kiolvasás indítása között legalább 5 percnek kell eltelnie, hogy a 

dózismérőben lévő TL-anyag kellően le tudjon hűlni. (A készülék kiolvasás előtt ellenőrzi a 

TL blokk hőmérsékletét, s ha az nem hűlt le eléggé, akkor a mérés nem indul el.) 

Legyen az első kiolvasás eredménye 18,9 Sv, a második kiolvasásé 3,25 Sv, az első 

kiolvasáshoz tartozó expozíciós idő 210,2 h (3.2-8. ábra, „Irrad. time”). Ebből a 2. kiolvasás 

alapján korrigált dózis 

18,9 Sv – 3,25 Sv = 15,65 Sv, 

 

a 210,2 h-ra vonatkozó átlagos dózisteljesítmény pedig  

 

15,65 Sv / 210,2 h = 0,0745 Sv/h = 74,5 nSv/h. 
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1. melléklet: FIGYELMEZTETŐ- ÉS HIBAÜZENETEK 

A. A bekapcsolás után vagy a mérés indításakor esetleg megjelenő 

hibaüzenetek 

A/1. Kiolvasó készülék paraméter táblázat (Reader Parameter Table) hiba: 
 

READER CONFIGURATION IS 

           BAD 

  MEASUREMENT PROBABLY 

        WILL FAIL 

„A kiolvasó konfigurálása rossz, a mérés valószínűleg sikertelen lesz.” 

Teendő: A számítógépes kezelőprogrammal ellenőrizze a kiolvasó konfigurálását, vagy 

vegye fel a kapcsolatot a kiolvasó gyártójával! 

A/2. A kiolvasó belső, valósidejű órájának hibája: 
 

 

      CLOCK ERROR! 

TIME SETUP IS NOT 

AVAILABLE 

“Órahiba! Időbeállítás nem lehetséges.” 

Az óramodul hibás (feltehetően a beépített Li-telep kimerült). 

Teendő: Vegye fel a kapcsolatot a kiolvasó gyártójával (ki kell cserélni az óramodult). 

A/3. A kiolvasó hőmérséklete a megadott határértékeknél magasabb vagy alacsonyabb: 

 

READER TEMPERARUTE 48°C 

       OVERHEATED 

       DO NOT USE 

       THE READER  

„A kiolvasó hőmérséklete 48 °C. Túlfűtve. Ne használja a kiolvasót!” 

READER TEMPERARUTE -30°C 

       OVERCOOLED 

       DO NOT USE 

       THE READER  

„A kiolvasó hőmérséklete -30 °C. Túlhűtve. Ne használja a kiolvasót!” 

Ez a felirat a bekapcsoláskor néhány másodpercre jelenik meg. A készülék ilyenkor 
nem engedélyez mérést.  

Teendő: A kiolvasót 40C-nál alacsonyabb, illetve -20C-nál melegebb környezeti 

hőmérsékletű helyiségbe kell vinni. Addig nem szabad a kiolvasóval mérést 

végezni, amíg annak hőmérséklete nem kerül az üzemelési tartományba. 
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A/4. A kiolvasó akkumulátorának feszültsége a névleges feltöltöttség 10%-a alatt van 

(és a töltő nincs a kiolvasóhoz csatlakoztatva): 

 

BATTERY LOW 
     CHARGE BATTERY 

READOUT INHIBITED 

„AZ AKKUMULÁTOR LEMERÜLT. Töltse az akkumukátort! Kiolvasás letiltva.” 

Teendő: A kiolvasóval mérést nem lehet indítani, az akkumulátort fel kell tölteni, illetve 

csatlakoztatni kell a töltőt. 

A/5. A kiolvasó akkumulátorának feszültsége a névleges feltöltöttség 30%-a alatt van 

(és a töltő nincs a kiolvasóhoz csatlakoztatva): 

 

BATTERY LOW 
     CHARGE BATTERY 

 READOUT STILL POSSIBLE 

„AZ AKKUMULÁTOR LEMERÜLT. Töltse az akkumukátort! Kiolvasás még lehetséges.” 

Teendő: A kiolvasóval még néhány mérést el lehet végezni, de az akkumulátort mielőbb 

fel kell tölteni, illetve a töltőt csatlakoztatni kell. 

A/6. A szabad memóriablokkok száma 50:  

 

WARNING! 

 

36 free data blocks 

Press  to continue 

„FIGYELMEZTETÉS! A szabad adatblokkok száma 36. Nyomja meg a –t a folytatáshoz!” 

Teendő: Ilyenkor a mérés az    gomb megnyomására folytatódik, de mérés után 

célszerű az adatmemória tartalmát mielőbb személyi számítógépbe menteni és 
az adatmemóriát törölni (ld. 3.5.3.2). 

A/7. Az adatmemória betelt: 
 

WARNING! 

 

Memory is full 

Press  for READY 

„FIGYELMEZTETÉS! A memória megtelt. Nyomja meg a –t a készenléti állapothoz!” 

Teendő: Az    gomb megnyomásának hatására a kiolvasó READY állapotba kerül. 

Mérés csak az adatmemória törlése (3.5.3.2 fejezet) után lehetséges. A 
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memória törlése előtt célszerű annak tartalmát személyi számítógépbe menteni 

az erre a célra szolgáló PorTL Controller program segítségével. 

B. Az automata mérés során megjelenő hibaüzenetek 

B/1. Az automata mérés fatális hibái: 

Ezekben az esetekben a kiolvasó a legközelebbi automata kiolvasási időpontban 

automatikusan kikapcsol. A legközelebbi bekapcsoláskor a kijelzőn az alább felsorolt  

szövegek valamelyike látható (előzőleg rövid ideig más kiírás is megjelenik). Az   

nyomógomb megnyomásával az üzemmód menübe, majd automatikusan a READY 

állapotba lehet jutni. 

a) A kiolvasóban nincs dózismérő vagy annak fűtőszála szakadt: 

 

  ERROR OCCURED UNDER 

 AUTOMATIC MEASUREMENT 

 

NO HEATING CURRENT 

„Hiba az automata mérés alatt. Nincs fűtőáram.” 

Teendő: A korábban automata mérésre használt dózismérőt a kiolvasó mérőpozíciójába 

állítjuk. Ha ezzel a hiba nem szűnik meg, akkor új dózismérővel újra kell 

indítani az automata mérést. A hibás dózismérővel kapcsolatban lépjen 

érintkezésbe a gyártóval! 

 

b) A kiolvasóban nem a korábban használt dózismérő van: 

 

  ERROR OCCURED UNDER 

 AUTOMATIC MEASUREMENT 

DOSIMETER CHANGED 

FROM/TO C0028/C0013 

„Hiba az automata mérés alatt. Másik dózismérő, C0028 helyett C0013.” 

Teendő: A    gombbal a READY állapotba kell visszamenni, majd a kiolvasóba az 

automata mérés indításakor használt (esetleg egy másik) dózismérőt kell 

helyezni és újraindítani az automata mérést.  

C. A dózismérő hibái vagy kezelési hibák 

C/1. A dózismérő azonosítója sem a dózismérő memóriájában, sem a look-up táblában 

nem található: 
 

  NOT IN LOOK-UP TABLE 

        CONTINUE? 

 

 

„Nincs a look-up táblában. Folytatás?” 
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Teendő: Az   gomb megnyomása után – a nyomógombok segítségével – a kiolvasóba 

kell írni a dózismérő homloklapján található azonosító kódot (3.2 fejezet 

vége) és el kell indítani a mérést. A kiolvasó ebben az esetben a kiértékelést 

az adott dózismérő típus átlagos (default) paramétereivel végzi el, ezért a 

kapott eredmény csak tájékoztató pontosságú. A pontos kiértékelés utólag, a 

PoTL Controller PC-program segítségével, illetve, ha szükséges, a dózismérő 

újrakalibrálással elvégezhető. 

C/2. A megadott dózismérő típusa nem elfogadható: 
 

 

 INVALID KEY TYPE ERROR 

    VALID TYPES: A-Z 

 

„Hiba, érvénytelen dózismérő típus. Érvényes típusok: A-Z.” 

Teendő:  A kiolvasó az adott típusra nincs konfigurálva, forduljon a gyártóhoz. 

C/3. A beolvasott dózismérő default paraméter tábla (Dosimeter Parameter Table / 

Default) nem található vagy hibás: 
 

 

C PARAMETER TABLE ERROR 

 

 

„A C típus paramétertáblázat hibája.” 

Teendő:  Számítógép segítségével pótolni vagy korrigálni kell a "Dosimeter Parameter 

Table / Default" adatait. 

C/4. Egyes menüpontokban a dózismérőnek kiolvasási pozícióban kell lennie. Ha a 

dózismérő nincs a kiolvasó nyílásában és nincs jobbra ütközésig elfordítva, az 

alábbi felirat jelenik meg: 
 

 

  INSERT DOSIMETER AND 

    START MEASUREMENT 

 

„Helyezze be a dózismérőt és indítson mérést!” 

Teendő: Helyezzük a kiolvasó nyílásába és fordítsuk el a dózismérőt. 
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C/5. Nincs dózismérő a kiolvasóban vagy az meghibásodott (fűtés szakadás): 
 

     HEATING ERROR 

   DOSIMETER MISSING 

       OR FAULTY 

TURN BACK KEY FOR READY 

„Fűtési hiba. A dózismérő hiányzik vagy hibás. Fordítsa vissza a kulcsot a készenléti 

állapothoz!” 

Teendő: Tegyük be a dózismérőt a kulcsba, vagy cseréljük azt ki. 

C/6. A mérési folyamat alatt a dózismérő vissza lett fordítva: 
 

  MEASURE WAS ABORTED 

     NO VALID DOSE 

PRESS ANY BUTTON 

TO CONTINUE 

„Mérés megszakítva. A dózis nem valós! Nyomjon meg egy gombot a folytatáshoz!.” 

Teendő: A kifűtés mértékét a megjelenített kifűtési görbe alapján becsülhetjük meg. 

Ismételjük meg a mérést, bár a mérés valószínűleg hibás lesz; a két mért dózis 

összege tájékoztató adatként kezelhető. 

C/7. Nincs a dózismérő kulcs visszafordítva, és az adott menüponthoz erre szükség van: 
 

 

TURN BACK KEY FOR READY 

 

 

„Fordítsa vissza a kulcsot a készenléti állapothoz!” 

Teendő: Vissza kell fordítani a kulcsot alaphelyzetbe. 

C/8. Csip hiba, az első azonosító karakter (itt A betű) villog. (Ugyanez jelenik meg, ha 

nincs dózismérő a kulcsban.) 
 

SET DOSIMETER-ID 

AA1000 

  ---C 
  

„Adja meg a dózismérő-azonosítót!” 

Teendő: A nyomógombokkal állítsuk be a dózismérő azonosítóját. 
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C/9. Nincs fűtőáram: 
 

ERROR 

 

NO HEATING CURRENT 

 

„Hiba! Nincs fűtőáram.” 

Teendő: A dózismérőben elszakadt a fűtőszál. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval! 
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2. melléklet: A HIBALISTA LEHETSÉGES ELEMEI 

BACKGROUND Az háttérzajmérés eredménye a kiolvasó paramétertáblázatban megadott 

határokon kívül esik. Ez a hibaüzenet nem minden esetben jelenti a 

kiolvasó komoly meghibásodását, sem adatvesztést. Az adott adatblokk 

további elemzést igényel a PorTL Controller segítségével. Forduljon a 

gyártóhoz! 

A készülék akkor is ezt a hibát jelzi, ha nem vártunk elegendően hosszú 

ideig (minimum 5 perc) a besugárzás vége és a kiolvasás között. (3.2. 

fejezet) 

CLOCK A kiolvasó belső, valósidejű órájának hibája. Feltehetően a beépített Li-

telep kimerült. Vegye fel a kapcsolatot a kiolvasó gyártójával! 

D-INVALID A dózismérőben tárolt adatok sérültek. Forduljon a gyártóhoz! 

D-TEMP A dózismérőbe épített hőmérő meghibásodott. A dózis kiszámolásához a 

rendszer az alapértelmezett parameter-táblázatban meghatározott adatokat 

használja, a kapott eredmény csak téjékoztató adatként használható. A 

kifűtési görbe utólagos elemzésével a pontos dózisérték meghatározható. 

Ha szükséges, forduljon segítségért a gyártóhoz! 

MEAS ABORT A mérési folyamat megszakadt mérés közben. A kifűtés mértékét a 

megjelenített kifűtési görbe alapján becsülhetjük meg. Ismételjük meg a 

mérést, bár a mérés valószínűleg hibás lesz; a két mért dózis összege 

tájékoztató adatként kezelhető. Ha szükséges, forduljon segítségért a 

gyártóhoz! 

OVERFLOW A kiolvasó valamelyik regiszterében a mérés és/vagy számítások során 

túlcsordulás következett be. Forduljon a gyártóhoz! 

SENSITIVITY Az érzékenységmérés eredménye a kiolvasó paramétertáblázatban 

megadott határokon kívül esik. Ez a hibaüzenet nem feltétlenül jelenti a 

kiolvasó komoly meghibásodását és adatvesztést. Az adott adatblokk a 

PorTL Controller segítségével történő további elemzést igényel. Forduljon 

a gyártóhoz! 
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3. melléklet: MŰSZAKI ÉS DOZIMETRIAI PARAMÉTEREK 

Dózismérők 

Típus: „C” illetve „D” típusú dózismérő 

TL-anyag: Al2O3:C 

Mérési tartomány: 10 Sv - 100 mSv   

 (környezeti dózisegyenérték) 

Egyedi azonosítás: automatikus, beépített memória-csippel 

Méretek:  14 mm, hossz 64 mm 

Tömeg:  25 g  

A védőtok mérete:  33 mm, hossz 106 mm 

A védőtok anyaga:  3 mm falvastagságú PET 

Kiolvasó  

Méréstartomány  (TL-anyag: Al2O3:C): 10 Sv - 100 mSv  

Kiolvasási pontosság: 3 digit 

Mérési pontosság:   < 5% 

A gamma-sugárzás energiatartománya:  48 keV – 1,25 MeV  

Irányfüggés: 15%-on belül 

Mérési módok: - kézi kiolvasás 

 - automatikus kiolvasás 

Kijelző: 192 x 64 pontos grafikus LCD 

Kijelzett információk: - dózismérő azonosítója 

 - környezeti dózisegyenérték 

 - kiolvasás időpontja 

 - expozíciós idő 

 - hibakódok 

 - kifűtési görbe 

 - kiolvasó belső hőmérséklete stb. 

Információ tárolása: belső memóriában; 1920 adatblokk 

Számítógép-összeköttetés: RS-232 (a memóriában tárolt adatok 

kiolvasása, letöltése, a kiolvasó és a 

dózismérő paramétereinek megjelenítése 

vagy betöltése) 

Üzemmód és paraméterek beállítása:  6 nyomógomb segítségével, menü-

rendszerben 

Automatikus kiolvasás periódusa: 5 perc - 200 óra 

Tápellátás: beépített akkumulátor, hálózat, illetve 

gépkocsi-akkumulátor 

Kiolvasások száma: > 100 egy akku-feltöltéssel 

Tárolási hőmérséklettartomány: -40°C  +50°C 

Működési hőmérséklettartomány: -20°C  +40°C 

Méretek: 210 mm (szélesség) 

   80 mm (magasság) 

 170 mm (mélység) 

Tömeg:  2,6 kg (kisebb akkumulátorral) 


