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Ця настанова щодо експлуатування ВІСТ.412161.014 НЕ містить відомості, які необхідні для
вивчення, правильної експлуатації і повного використання технічних можливостей автоматизованої
системи індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21 (далі - АСІДК).
До роботи з АСІДК допускаються співробітники, які пройшли інструктаж з техніки безпеки,
радіаційної безпеки і вивчили цю настанову щодо експлуатування.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1 Перед початком експлуатування АСІДК уважно ознайомтесь з цією настановою щодо
експлуатування (далі - НЕ).
1.2 НЕ повинно постійно знаходитися з АСІДК.
1.3 Усі записи в НЕ повинні виконуватися чітко і розбірливо, не допускаються записи
олівцем, а також підчищення і незавірені відповідальною особою виправлення.
1.4 При передачі АСІДК на інше підприємство підсумкові записи по наробітку завіряють
печаткою підприємства, що передає АСІДК.

2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ
АСІДК відповідає вимогам технічних умов ТУ У 33.2-22362867-007-2003.
АСІДК внесена до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до
застосування в Україні. Державний реєстр № У1816-07.

Виробник - Приватне підприємство “НВПП “Спаринг-Віст Центр”.
33, вул. Володимира Великого, м. Львiв, 79026, Україна.
Тел.: (032) 242-15-15, факс: (032) 242-20-15. E-mail: market@ ecotest.ua.

Дата випуску “____” ___________ 20____ р.
Заводський номер ______________.
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3 ОПИС І РОБОТА
3.1 Призначення
3.1.1 АСІДК призначена для вимірювання індивідуального еквіваленту дози H p (10) (далі
- ЕД), потужності індивідуального еквіваленту дози H p (10) (далі - ПЕД) гамма-випромінення та
ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на персонал.
3.1.2 АСІДК може використовуватися на об’єктах атомної енергетики, на підприємствах
та в установах, де проводяться роботи з джерелами гамма-випромінення.

3.2 Технічні характеристики
3.2.1 Вимоги до дозиметра.
3.2.1.1 Діапазон вимірювань ПЕД гамма-випромінення - від 0,1 мкЗв/год до 1,0 Зв/год.
3.2.1.2 Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД гаммавипромінення в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год при довiрчій імовірності 0,95:
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10 мкЗв/год – 20 %;
- в діапазоні ПЕД від 10 мкЗв/год до 1,0 Зв/год –10 %.
3.2.1.3 Діапазон вимірювань ЕД гамма-випромінення в діапазоні ПЕД від 0,1 мкЗв/год до
1,0 Зв/год - від 0,001 до 9999 мЗв.
3.2.1.4 Границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД гамма-випромінення
в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год при довірчій імовірності 0,95:
- в діапазоні ЕД від 0,01 до 0,1 мЗв – 15 %;
- в діапазоні ЕД від 0,1 до 9999 мЗв – 8 %.
3.2.1.5 Границя допустимої додаткової відносної похибки результату вимірювання ПЕД і ЕД
гамма-випромінення від зміни температури оточуючого середовища від мінус 10 до 50 0С - 5 % на
кожні 10 0С відносно 20 0С.
3.2.1.6 Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється, - від 0,05 до 6,00 МеВ.
3.2.1.7 Енергетична залежність при вимірюванні ПЕД та ЕД гамма-випромінення у
енергетичному діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ - не більше ± 25 %.
3.2.1.8 Анізотропія при падінні гамма-квантів в тілесному куті  60О відносно основного
(перпендикулярного до передньої панелі дозиметра) напрямку вимірювань не більше:
- 15 % - для радіонуклідів 137Cs та 60Co;
- 70 % - для радіонукліда 241Am.

5
Настанова щодо експлуатування ВІСТ.412161.014 НЕ
3.2.1.9 Час установлення робочого режиму при вимірюванні ПЕД не більше:
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10,0 мкЗв/год – 8 хв;
- в діапазоні ПЕД від 10,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год – 2 хв.
3.2.1.10 Час вимірювання ПЕД не більше:
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10,0 мкЗв/год – 10 с;
- в діапазоні ПЕД від 10,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год – 5 с.
3.2.1.11 Мінімальний час вимірювання ЕД, виражений в секундах, не більше ніж значення, що
обчислюється за формулою (1.1):
t

7200
,
H p (10)

(1.1)

де H p (10) – числове значення виміряної ПЕД, виражене в мкЗв/год.
3.2.1.11.1 Для забезпечення основної похибки вимірювання ЕД мінімальний час вимірювання
ЕД, виражений в секундах, повинен бути не більше ніж значення, що обчислюється за формулою
(1.2):

36000 
t   60 
,

H p (10) 


(1.2)

де H p (10) – числове значення виміряної ПЕД, виражене в мкЗв/год.
3.2.1.12 Час безперервної роботи становить значення не менше:
- в діапазоні ПЕД від 0,1 до 100 мкЗв/год – 1400 год;
- в діапазоні ПЕД від 100 мкЗв/год до 1,0 мЗв/год – 560 год;
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10 мЗв/год – 110 год;
- в діапазоні ПЕД від 10 мЗв/год до 1,0 Зв/год – 35 год.
3.2.1.13 Нестабільність показів протягом 8 год безперервної роботи - не більше ніж 5 %.
3.2.1.14 Живлення дозиметра здійснюється від джерела постійного струму напругою від 2,4
до 3,2 В і ємністю 560 мА×год.
Примітка - Номінальна напруга живлення - 3 В.
3.2.1.15 Максимальний струм споживання при номінальній напрузі становить значення не
більше:
- в діапазоні ПЕД від 0,1 до 100 мкЗв/год - 0,4 мА;
- в діапазоні ПЕД від 100 мкЗв/год до 1,0 мЗв/год – 1 мА;
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10 мЗв/год – 5 мА;
- в діапазоні ПЕД від 10 мЗв/год до 1,0 Зв/год – 15 мА.
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3.2.1.16 Габаритні розміри не більше:
- довжина – 90 мм;
- висота – 55 мм;
- товщина – 10 мм.
3.2.1.17 Маса дозиметра без паковання- не більше 0,08 кг.
3.2.1.18 Дозиметр забезпечує вимірювання за таких умов експлуатування:
- температура - від мінус 10 до 50 0С;
- відносна вологість - до (95  3) % при температурі 35 0С;
- атмосферний тиск - від 84 до 106,7 кПа.
3.2.1.19 Дозиметр стійкий до дії синусоїдальних вібрацій за групою виконання N1 згідно з
ГОСТ 12997-84 з частотою від 10 до 55 Гц, амплітудою зміщення для частоти нижче частоти
переходу 0,15 мм.
3.2.1.20 Дозиметр стійкий до дії ударів згідно ГОСТ 12997-84 з наступними параметрами:
- тривалість ударного імпульсу - 9,5 мс;
- кількість ударів - 1000 ± 10;
- максимальне прискорення удару - 100 м/с2.
3.2.1.21 Дозиметр в транспортній тарі міцний до дії:
- температури навколишнього середовища - від мінус 50 до 50 0С;
- відносної вологості - до (95  3) % при температурі 35 0С;
- ударів з прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 16 мс (кількість ударів - 1000 ±
10 для кожного напрямку) або еквівалентних випробувань на устаткуванні транспортного трясіння.
3.2.1.22 Дозиметр стійкий до дії постійного чи змінного з частотою (50  1) Гц магнітного
поля напруженістю 400 А/м.
3.2.1.23 Дозиметр стійкий до дії гамма-випромінення з ПЕД 10 Зв/год протягом 50 хв.
3.2.1.24 В дозиметрі є режими роботи "Годинник" та "Будильник".
3.2.1.24.1 Звуковий сигнал будильника подається протягом 1 хв або до моменту натискання
будь-якої кнопки.
3.2.1.25 В дозиметрі передбачена можливість запам'ятовування в енергонезалежній пам’яті
історії накопичення дози протягом робочої зміни (8 год) з дискретністю зміни запам’ятовування в
1 хв в діапазоні від 5 до 255 хв із прив’язкою до реального часу.
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3.2.1.26 В дозиметрі передбачена можливість передачі в ПЗ АСІДК на комп’ютер через
інфрачервоний порт історії накопичення дози. Відстань впевненого обміну повинна бути не більше
0,3 м між дозиметром та адаптером інфрачервоного порту (АІП).
3.2.1.27 В дозиметрі є можливість програмування значення порогових рівнів ПЕД і ЕД гаммавипромінення з дискретністю в одиницю програмованого розряду у всьому робочому діапазоні
вимірювання із ПЗ АСІДК та в ручному режимі за допомогою органів управління.
3.2.1.28 Дозиметр подає світловий та звуковий сигнали при перевищенні запрограмованих
порогових рівнів ПЕД чи ЕД гамма-випромінення.
3.2.1.28.1 Дозиметр подає переривчастий звуковий сигнал при досягненні 90 % від
запрограмованого порогового рівня по ЕД гамма-випромінення. Цей звуковий сигнал відключається
натисканням на будь-яку кнопку.
3.2.1.29 Значення ПЕД і ЕД гамма-випромінення та порогових рівнів ПЕД і ЕД почергово
виводяться на один цифровий рідкокристалічний індикатор (ЦРІ) із висвічуванням ознак
відповідності інформації.
3.2.1.29.1 Дозиметр індикує статистичну похибку відображуваного результату вимірення ПЕД
гамма-випромінення. Індикація здійснюється за допомогою десяткової крапки, що мигає або не
мигає.
3.2.1.30 В дозиметрі передбачені можливості блокування з ПЗ АСІДК:
- режиму вимкнення живлення до проведення процедури зчитування накопиченої в ньому
інформації;
- режимів індикації (ПЕД, порога ПЕД, ЕД, порога ЕД, годинника і будильника); зміни
(порога ПЕД, порога ЕД) та корекції годинника і будильника.
3.2.1.31 В дозиметрі передбачена можливість автоматичного вимкнення цифрового
індикатора не пізніше ніж через 5 хв за умови наявного гамма-фону нижче встановленого
порогового рівня з миттєвим його увімкненням при натисканні будь-якої кнопки або при зростанні
гамма-фону вище встановленого порогового рівня.
3.2.1.32 В дозиметрі передбачений режим автоматичного тестування стану джерела живлення
та його індикація за допомогою символа елемента живлення. Цей символ висвічується у правому
верхньому полі ЦРІ. Про ступінь розрядження джерела живлення свідчить кількість мигаючих
сегментів. При повному розрядженні джерела живлення мигають всі сегменти, а також періодично
формується звуковий сигнал.
3.2.1.33 Конструкція дозиметра передбачає його дезактивацію.
3.2.1.34 Геометричний центр детектора дозиметра на задній панелі помічено знаком "+".
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3.2.2 Вимоги до технічних засобів комп`ютерної техніки
3.2.2.1 Для функціонування ПЗ АСІДК необхідні наступні мінімальні технічні комп`ютерні
засоби:
- комп`ютер Intel-архітектури зі встановленою ліцензійною операційною системою Microsoft
Windows XP Professional SP2;
- необхідне місце на жорсткому диску комп’ютера, достатнє для зберігання інформації БД
АСІДК;
- адаптер інфрачервоного порту IR-210B фірми “Tekram”, який підключений до одного з
послідовних портів комп`ютера;
- принтер, який підключений до комп’ютера

для роздруку копій звітів результатів

дозиметричних вимірювань.
3.2.2.2 Вимоги до конфігурації ПК встановлюються Замовником.
3.2.2.3 ПК сертифікований в системі УкрСЕПРО.

3.2.3 Вимоги до АІП.
3.2.3.1 АІП забезпечує роботу з ПК через один з послідовних портів СОМ1, СОМ2, СОМ3 або
СОМ4.
3.2.3.2 АІП забезпечує обмін інформацією між ПК та дозиметром. Відстань впевненої передачі
інформації між АІП та дозиметром - не більше 0,3 м.
3.2.3.3 АІП типу TEKRAM IR-210B.
3.2.3.4 АІП сертифікований в системі УкрСЕПРО.

3.2.4 Вимоги до програмного забезпечення (ПЗ).
3.2.4.1

Загальносистемне

програмне

забезпечення

АСІДК

повинно

забезпечувати

функціонування ПЗ АСІДК. Загальносистемне програмне забезпечення, необхідне для роботи ПЗ
АСІДК повинно надаватись Замовником і бути ліцензійним.
3.2.4.2 Загальносистемне ПЗ АСІДК повинно функціонувати під управлінням операційної
системи Windows XP Professional SP2 і містити ядро системи управління базами даних (СУБД)
Microsoft Jet версії 4.0.
3.2.4.3 При необхідності, загальносистемне програмне забезпечення АСІДК повинно
забезпечувати функціонування ПЗ АСІДК з використанням ЛОМ.
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3.2.4.4 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати безконтактний обмін інформацією з дозиметром.
3.2.4.5 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати ідентифікацію дозиметрів з прив'язкою до
реального часу.
3.2.4.6 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати прив'язку дозиметрів до конкретних працівників.
3.2.4.7 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати програмування порогових установок по ЕД та ПЕД
гамма-випромінення в дозиметрах.
3.2.4.8 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати відображення інформації, виміряної дозиметром
ЕД гамма-випромінення з похибкою до одиниці молодшого розряду.
3.2.4.9 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати відображення, збереження та роздрук накопиченої
в базі даних звітної інформації у вигляді таблиць та графіків за необхідний звітній період.
3.2.4.10 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати блокування режиму вимкнення дозиметра до
процедури зчитування інформації.
3.2.4.11 ПЗ АСІДК повинно забезпечувати блокування певних режимів індикації на
дозиметрі.
3.2.4.12 Вимоги до структури ПЗ АСІДК встановлюються Замовником.

3.2.5 Вимоги до надійності.
3.2.5.1 Середній наробіток до відмови - не менше 6000 год. Критерій відмови –
невідповідність вимогам 3.2.1.2.
3.2.5.2 Середнє значення коефіцієнта готовності - не менше 0,999.
3.2.5.3 Середній ресурс до першого капітального ремонту - не менше 10000 год, середній
строк служби - не менше 10 років.
Критерій граничного стану – зміна параметрів за допустимі межі.
3.2.5.4 Середній строк збережуваності - не менше 10 років.
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3.3 Склад
3.3.1 Комплект постачання АСІДК наведений у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Комплект постачання АСІДК
Найменування
Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21
Елемент гальванічний **
Адаптер інфрачервоного порту зчитування **
Персональний комп'ютер ***

Тип, позначення

Кількість

ВІСТ.412118.014
CR 2450 (Panasonic)
IR-210В
ПК типу IBM PC/AT
на базі платформи Intel
ВІСТ.00003-01
ВІСТ.412161.014 НЕ
ВІСТ.412118.014 НЕ
ВІСТ.321342.014
ВІСТ.323369.014

1*
1*
1*
1*

Програмне забезпечення на лазерному CD диску
1 (компл.)
Настанова щодо експлуатування
1*
Настанова щодо експлуатування дозиметра ДКГ-21
1*
Коробка картонна
1*
Тара дерев'яна ****
1*
Примітки
* - Кількість визначає Замовник.
** - Допускається застосування інших комплектуючих виробів, що не поступаються зазначеним
за показниками призначення, безпекою і надійністю.
*** - За вимогою Замовника.
**** - Постачається при кількості дозиметрів більше 10.
3.4 Побудова і принцип роботи
3.4.1 Загальні відомості.
3.4.1.1 Дозиметри виконують функції вимірювань ПЕД та ЕД гамма-випромінення, звукової
та світлової сигналізацій перевищення запрограмованих порогових рівнів по ПЕД та ЕД а також
запам'ятовування історії накопичення ЕД протягом робочої зміни чи, при необхідності, більшого
періоду часу.
3.4.1.2 АРМ оператора АСІДК, під керуванням ПЗ АСІДК виконує наступні функції:
- безконтактне програмування режимів роботи дозиметра;
- безконтактне зчитування з дозиметра історії накопичення ЕД і запис її в базу даних;
- контроль, перегляд у табличному і графічному вигляді, наступну обробку, формування і
роздрук за допомогою принтера звітів.
Обмін інформацією між АРМ і дозиметром здійснюється за допомогою АІП.
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3.4.2 Побудова і принцип роботи дозиметра ДКГ-21.
3.4.2.1 Дозиметр виконано у вигляді моноблока, в якому розміщений детектор гаммавипромінення, друкована плата зі схемою формування анодної напруги, цифрової обробки,
управління та індикації, інфрачервоного порту обміну даними, а також елемент живлення.
Детектор гамма-випромінення перетворює гамма-кванти в послідовність імпульсів напруги,
кількість яких пропорційна інтенсивності реєстрованого гамма-випромінення.
Схема формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації здійснює:
- масштабування i лінеаризацію лічильної характеристики детектора;
- вимірювання ПЕД гамма-випромінення шляхом вимірювання середньої частоти імпульсів,
що надходять з виходу детектора;
- вимірювання ЕД гамма-випромінення шляхом вимірювання загальної кількості імпульсів,
що надходять з виходу детектора;
- вимірювання реального часу;
- формування та стабілізацію анодної напруги детектора;
- управління режимами роботи дозиметра;
- відображення результатів вимірювань.
Для живлення дозиметра застосовується літієвий гальванічний елемент типорозміру CR2450.
3.4.2.2 Опис конструкції дозиметра.
Дозиметр виконаний в плоскому прямокутному пластмасовому корпусі (рисунок Б.1, Б.2),
який складається з верхньої (1) і нижньої (2) кришок, кришки (3) відсіку живлення, плівкової
передньої панелі (4) та металевого кільця (5), призначеного для закріплення ремінця.
У лівій верхній частині передньої панелі розташоване прозоре вікно (6), за яким розміщений
екран ЦРІ (7). Поруч з цим вікном розміщені два менші вікна (8, 9) для оптичної системи
інфрачервоного порту (10) і світлодіодного індикатора (11). У правій нижній частині передньої панелі
розташовані дві мембранні кнопки управління (12) з відповідними написами.
Всередині корпусу знаходиться друкована плата (13), на якій розташовані всі елементи
електричної схеми, за винятком гучномовця і елемента живлення. Гучномовець (14) розміщений в
ціліндричній акустичній камері, яка виконана як конструктивний елемент верхньої кришки.
Механічне кріплення гучномовця і його електричне

під’єднання до схеми здійснюються за

допомогою трьох контактних пружин, розташованих на друкованій платі.
Кріплення складових частин корпусу та друкованої плати здійснюється за допомогою п’яти
гвинтів.
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Елемент живлення (15) встановлюється у відсіку живлення (16) і під’єднується до схеми за
допомогою двох пружинних контактів. На дні відсіку живлення виконані написи, що визначають
тип, напругу і полярність підключення елемента живлення.

3.4.2.3 Принцип роботи дозиметра.
Роботу дозиметра розглянемо за структурною схемою у відповідності до рисунка В.1.
За структурною схемою дозиметр складається з батареї живлення (БЖ), кнопок управління
РЕЖИМ та ПОРІГ, схеми цифрової обробки та управління (СЦО), формувача анодної напруги для
детектора іонізуючих випромінень (ФАН), схеми управління детектором (СУД), енергонезалежної
пам’яті (ЕНП), схеми інфрачервоного порту (СІЧП), гучномовця (ГМ) та ЦРІ.
БЖ складається з гальванічного елемента типорозміру CR2450 із номінальною напругою 3 В і
служить для енергоживлення схеми дозиметра.
Кнопки РЕЖИМ та ПОРІГ служать для увімкнення дозиметра, завдання відповідного режиму
роботи та програмування порогових рівнів спрацьовування звукової сигналізації.
СЦО реалізована на базі спецпроцесора і служить для управління режимами роботи
дозиметра, управління формувачем анодної напруги, цифрової обробки імпульсних послідовностей з
детектора іонізуючих випромінень, формування сигналів, що управляють ЦРІ, а також висвічування
ознак режимів вимірювання.
ФАН збудований за схемою очікуючого мультивібратора з трансформаторним помноженням
напруги і служить для формування анодної напруги "+ 400 В", необхідної для роботи детектора
іонізуючих випромінень.
СУД виконана на основі ряду комутуючих та нормуючих елементів і служить для нормування
"мертвого часу" детектора.
ЕНП реалізована на основі EEPROM і служить для запису історії доз та часу.
В якості ГМ використано п’єзоакустичний перетворювач, який служить для звукової
сигналізації при перевищенні запрограмованих порогових рівнів ПЕД чи ЕД гамма-випромінення, а
також при спрацюванні будильника.
Детектором іонізуючих випромінень (ДІВ) служить енергоскомпенсований газорозрядний
лічильник Гейгера-Мюллера типу СБМ-21. Він призначений для детектування гамма-випромінення,
параметри якого вимірюються дозиметром.
ЦРІ являє собою чотирирозрядний ЦРІ мультиплексного типу і служить для візуалізації
результатів вимірювань у різних режимах роботи дозиметра.
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У виключеному стані схема дозиметра знаходиться в мікроспоживаючому режимі роботи
(одиниці мкА), в якому підтримується лише процес відліку реального часу процесором.
При короткочасному натисканні кнопки РЕЖИМ процесор переходить в активний стан і
видає сигнали управління для ФАН, який починає формувати напругу "+400 В" для роботи
лічильника СБМ-21. Одночасно процесор вмикається в пріоритетний режим вимірювання ПЕД
гамма-випромінення, про що свідчить символ розмірності "μSv/h" на ЦРІ. Оцінюючи інтенсивність
імпульсного потоку з лічильника Гейгера-Мюллера, процесор автоматично задає інтервал та
піддіапазон вимірювання. За допомогою СУД процесор з високою точністю нормує тривалість
"мертвого часу" при кожному спрацьовуванні лічильника, що дозволяє враховувати його у
застосованому алгоритмі обробки імпульсного потоку для лінеаризації лічильної характеристики та
розширення динамічного діапазону лічильника СБМ-21. Послідовним короткочасним натисканням
кнопки РЕЖИМ забезпечується вибір відповідних режимів роботи дозиметра. При цьому кожний раз
процесор ініціює висвічування ознак відповідності інформації у вигляді відповідних символів на ЦРІ.
За допомогою натискання кнопки ПОРІГ у відповідному режимі вимірювання процесор
переводиться в режим програмування значень порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової
сигналізацій або корекції годинника чи встановлення часу будильника.
Вимкнення дозиметра при його автономному використанні здійснюється за допомогою
натискання та утримування в натиснутому стані кнопки РЕЖИМ більше 4 с або автоматично після
зчитування накопиченої в ньому інформації в комп’ютер.

3.4.3 Опис та принцип роботи ПЗ АСІДК
3.4.3.1 Призначення
ПЗ АСІДК призначено для автоматизованого безконтактного програмування режимів роботи
дозиметра

гамма-випромінення

індивідуального

ДКГ-21

і

подальшого

автоматизованого

безконтактного зчитування з дозиметра ДКГ-21 інформації результатів вимірювань і накопичення їх
в базі даних АСІДК з метою збереження, контролю, перегляду в табличному і графічному вигляді,
наступної обробки, формування і роздруку звітів результатів вимірювань.
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3.4.3.2 Структура ПЗ АСІДК
АСІДК складається з одного або декількох автоматизованих робочих місць (АРМ), які
з’єднані між собою за допомогою локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Кожне АРМ АСІДК
являє собою персональний комп’ютер (ПК) зі встановленим ПЗ АСІДК. Все ПЗ АСІДК побудовано і
функціонує по клієнт-серверній технології і складається з серверної та клієнтської частин ПЗ АСІДК.
В якості серверної частини ПЗ АСІДК використовується СУБД з базою даних АСІДК, в якій
накопичується і зберігається вся дозиметрична інформація АСІДК. В якості клієнтської частини
функціонує ПЗ АСІДК, за допомогою якого користувач (оператор) ПЗ АСІДК здійснює функції по
збору, обробці і відображенню дозиметричної інформації. Всі АРМ АСІДК містять однакові
клієнтські частини ПЗ АСІДК і виконують рівноправні функції по відношенню до серверної частини
ПЗ АСІДК. Це значить, що будь-який користувач АСІДК може зареєструватись на довільному АРМ
АСІДК і працювати з ПЗ АСІДК однаково у відповідності зі своїми правами, незалежно від АРМ, що
використовується.
Серверна частина ПЗ АСІДК може розміщуватись на одному АРМ разом з клієнтським ПЗ
АСІДК або може функціонувати на окремому АРМ, на якому не встановлена клієнтська частина ПЗ
АСІДК.

3.4.3.3 Загальні положення
ПЗ АСІДК дозволяє:
 здійснювати індивідуальне автоматизоване безконтактне програмування дозиметрів
ДКГ-21 та інформаційно зв'язувати їх з конкретною особою персоналу;
 безконтактно зчитувати інформацію результатів виміряних персональних доз опромінення
з прив'язкою кожного виміру до часу;
 здійснювати для кожної особи персоналу фіксування і контроль часу входу і виходу з зони
робіт;
 накопичувати інформацію результатів проведених вимірювань у єдиній базі даних;
 здійснювати доступ до інформації, що зберігається в базі даних, з робочих місць операторів
відповідно до персональних прав кожного оператора;
 переглядати в табличному або графічному вигляді результати отриманих персональних доз
опромінення для кожної особи персоналу за довільний визначений період часу;
 переглядати в табличному або графічному вигляді й автоматично контролювати зміни
накопиченої дози для кожної особи персоналу за довільний визначений період часу;
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 формувати, зберігати, переглядати і роздруковувати звіти на основі інформації,
накопиченої в базі даних;
 експортувати інформацію результатів дозиметричних вимірювань в формат програми
Microsoft Excel з розширенням .xls для можливості подальшої обробки даних в Excel.
 здійснювати поповнення і редагування службової інформації бази даних з будь-якого
робочого місця відповідно до прав оператора.

3.4.3.3.1 Основні терміни і визначення
3.4.3.3.1.1 Автоматизоване робоче місце
АРМ АСІДК являє собою персональний комп’ютер зі встановленим ПЗ клієнтської частини
ПЗ АСІДК, з допомогою якого оператор АСІДК здійснює функції по збору, обробці і відображенню
дозиметричної інформації. Кожне АРМ АСІДК має тип, який встановлюється після встановлення ПЗ
АСІДК кожного АРМ. Тип робочого місця визначає набір функціональних можливостей, які
доступні оператору на даному АРМ. В АСІДК визначені наступні типи АРМ:
 АРМ обробки;
 АРМ зчитування;
 комплексне АРМ.
Автоматизоване робоче місце обробки призначене для обробки і відображення дозиметричної
інформації, яка знаходиться в БД АСІДК. Незалежно від прав оператора, на даному типі АРМ не
доступні функції зчитування інформації з дозиметричних приладів.
Автоматизоване робоче місце зчитування призначене тільки для зчитування інформації з
дозиметричних приладів з використанням АІП і запису інформації в БД АСІДК. Незалежно від прав
оператора на даному типі АРМ не доступні функції по обробці і відображенню дозиметричної
інформації.
Комплексне АРМ реалізує всі функціональні можливості АРМ ПЗ АСІДК і об’єднує в собі
функції АРМ зчитування і АРМ обробки.
Кожне АРМ характеризується станом АРМ, який визначає можливості АРМ по наданню
оператору потрібних функцій. Після встановлення програмного забезпечення автоматизованого
робочого місця кожне робоче місце може знаходитись в наступних станах:
 бути незареєстрованим – АРМ не присвоєна ідентифікаційна інформація і дане АРМ не
зафіксоване в БД АСІДК;
 бути зареєстрованим – АРМ
зафіксоване в БД АСІДК;

присвоєна ідентифікаційна інформація і дане АРМ
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 бути активним – ПЗ АРМ загружено в оперативну пам’ять ПК і знаходиться в активному
стані, в якому готове до виконання команд оператора;
 бути пасивним – ПЗ АРМ знаходиться в вигруженому стані, при якому не готове
виконувати команди оператора;
 бути анульованим – реєстрація даного АРМ анульована в БД АСІДК і робоче місце
знаходиться в незареєстрованому стані. Анульований стан дозволяє відновити робоче місце, тобто
перевести його в стан зареєстрованого.
Відразу ж після встановлення ПЗ АСІДК на новому АРМ, дане робоче місце встановлюється в
незареєстрований стан. Це значить, що АРМ не присвоєна ідентифікаційна інформація і АРМ не
зареєстроване в БД АСІДК. На незареєстрованому АРМ оператору доступні тільки команди
перегляду інформації.
При реєстрації робочого місця здійснюється формування і реєстрація в БД АСІДК інформації,
яка однозначно ідентифікує дане робоче місце серед інших робочих місць. Процес реєстрації АРМ
повинен проводитись оператором, який має права редагування інформації

відразу ж після

встановлення ПЗ АСІДК даного робочого місця. Після проведення реєстрації АРМ переходить в
стан зареєстрованого АРМ. В цьому стані оператору доступні всі функціональні можливості даного
типу АРМ у відповідності з правами оператора. Зареєстроване АРМ може бути активним або
пасивним. Після запуску ПЗ АСІДК на виконання і появи основного вікна програми зареєстроване
АРМ стає активним. Після завершення роботи і виходу з ПЗ АСІДК дане АРМ стає пасивним.
Кількість активних АРМ кожного типу обмежена ліцензійною угодою.
При необхідності вилучення зареєстрованого поточного АРМ здійснюється анулювання
даного АРМ. При анулюванні АРМ дане АРМ стає незареєстрованим, а ідентифікаційна інформація
цього АРМ в БД АСІДК відмічається як анульована. В подальшому, при необхідності, можна
відновити будь-яке анульоване АРМ з допомогою відповідної команди відновлення.

3.4.3.3.1.2 Оператор
В цій НЕ оператором називається користувач, занесений в список операторів в ПЗ АСІДК.
Процес реєстрації користувача і перетворення його в оператора ПЗ АСІДК передбачає присвоєння
користувачу унікального ідентифікатора

і встановлення для нього визначених прав обробки

інформації, яка знаходиться в БД АСІДК. Права оператора, встановлені при першій реєстрації
користувача в подальшому можуть бути змінені у відповідності зі змінами ролі користувача в ПЗ
АСІДК.
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Оператор ПЗ АСІДК може володіти одним або декількома наступними правами:
 право перегляду інформації - дозволяє даному оператору виконання функцій перегляду
інформації в БД АСІДК;
 право редагування інформації

-

дозволяє даному оператору

виконання

функцій

створення і змінювання службової інформації в БД АСІДК;
 право зчитування інформації - дозволяє даному оператору виконання функцій
програмування дозиметрів і автоматизованого зчитування інформації з дозиметрів в БД АСІДК;
 право формування завдань - дозволяє оператору виконання функцій формування завдань
на проведення дозиметричних вимірювань. В АСІДК не використовується.
Права оператора є частиною системи захисту інформації в ПЗ АСІДК,

яка функціонує

незалежно від відповідної системи СУБД, що використовується. Принцип захисту інформації в ПЗ
АСІДК базується на різних посадових повноваженнях операторів в загальному техпроцесі обробки
інформації в АСІДК і передбачає:
 обмеження доступу до функціональних можливостей перегляду інформації;
 обмеження доступу до функціональних можливостей формування і змінювання службової
інформації в БД АСІДК;
 обмеження доступу до функціональних можливостей автоматизованого поповнення
інформації в БД АСІДК з дозиметричних приладів і програмування дозиметрів.
Права оператора на конкретному робочому місці реалізуються у відповідності з типом АРМ,
що використовується і профілем оператора на даному робочому місці.
Профілем оператора називається набір параметрів настроювання, встановлених оператором
на даному робочому місці. Кожен оператор на різних робочих місцях може мати різні профілі,
встановлені ним у відповідності з типом і особливостями конкретного АРМ. При відсутності на АРМ
профілю даного оператора для нього використовується стандартний профіль АРМ.
Параметри настроювання являють собою набір установок, які визначають візуальні, звукові і
інші характеристики функціонування ПЗ АСІДК АРМ для даного оператора.
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3.4.3.3.1.3 Дозиметричний прилад
В цій НЕ дозиметричним приладом або дозиметром називається зареєстрований в ПЗ АСІДК
прилад, який використовується для індивідуального дозиметричного контролю персоналу.
Реєстрація дозиметричного приладу в ПЗ АСІДК полягає в фіксації унікального серійного номеру
кожного дозиметра, який однозначно визначає даний дозиметр серед множини інших дозиметрів.
Реєстрація дозиметричних приладів здійснюється з метою встановлення однозначної відповідності
між значенням кожного проведеного дозиметричного виміру і дозиметричним приладом, з
використанням якого проводився вимір.
Серійний номер дозиметра, який реєструється в ПЗ АСІДК, повинен відповідати
номеру, який занесений у внутрішню пам’ять приладу при його виготовленні і повинен складатись з
двох частин - TNNNNNNN, де:
 T – цифра від 0 до 9, яка позначає тип дозиметричного приладу. В ПЗ АСІДК прийняті
наступні узгодження відносно позначення типів дозиметрів: 0 – дозиметр типу МКС-07, 1 - дозиметр
типу МКС-У, 2 – дозиметр типу ДКГ-21;
 NNNNNNN – цифровий номер, який відповідає номеру дозиметричного приладу,
нанесеному на корпус дозиметра при його виготовленні.

3.4.3.3.1.4 Персонал
В цій НЕ персоналом називаються особи, які використовують дозиметричні прилади для
проведення дозиметричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю в АСІДК і
зареєстровані в ПЗ АСІДК. Реєстрація персоналу в ПЗ АСІДК полягає в присвоєнні кожній особі
персоналу унікального ідентифікатора і відповідної категорії радіаційної безпеки. Реєстрація
здійснюється з метою встановлення однозначної відповідності між інформацією дозиметричних
вимірювань і особою, яка має безпосереднє відношення до даних вимірювань.

3.4.3.3.1.5 Зона виконання дозиметричних робіт
В цій НЕ зоною виконання дозиметричних робіт (вимірювань) називається умовне
місцезнаходження окремої особи персоналу після виконання нею процедури реєстрації входу з
дозиметричним приладом. Рахується, що після реєстрації входу дана особа персоналу знаходиться в
зоні виконання дозиметричних робіт до моменту реєстрації її виходу з зони з тим же дозиметричним
приладом.
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3.4.3.3.1.6 Цикл вимірювань
В цій НЕ циклом вимірювань (циклом) називається послідовність дозиметричних
вимірювань, яка здійснена окремою особою персоналу з використанням одного окремого дозиметра
за період часу від моменту реєстрації входу з даним дозиметром в зону виконання робіт до моменту
виходу з цим же дозиметром з зони робіт і зчитування результатів вимірювань. Кожен цикл
вимірювань формується в момент реєстрації входу або виходу з зони робіт, автоматично фіксується в
БД АСІДК і визначається унікальним ідентифікатором циклу у вигляді номера. Номер циклу
автоматично формується і присвоюється кожному циклу в момент реєстрації циклу в БД АСІДК.

3.4.3.3.1.7 Дозиметричний наряд
Дозиметричним нарядом або дознарядом

називаються особливі умови виконання робіт

особою персоналу, при яких за заданий період часу вказана особа персоналу може отримати дозу
опромінення, яка не перевищує заданого в дознаряді значення. Величина поточної накопиченої дози,
яка отримана особою персоналу за час робіт по діючому дознаряду, обчислюється в ПЗ АСІДК
автоматично і надається оператору кожен раз при черговому вході особи персоналу в зону робіт і
програмуванні дозиметра ДКГ-21.
Кожен дознаряд формується оператором індивідуально для окремої особи персоналу,
зберігається в БД АСІДК і характеризується наступними параметрами:
 дата і час початку дознаряду. Визначає дату і час, починаючи з якого здійснюється
автоматичний відлік часу виконання дознаряду;
 тривалість дознаряду. Задає тривалість дознаряду в добах (24 години), на протязі яких
діють особливі умови виконання робіт для окремої заданої особи персоналу;
 поріг по дозі. Визначає максимальне значення дози випромінювання, яку особа персоналу
може отримати в рамках виконання робіт по даному дознаряду.
Кожен сформований дознаряд може знаходитись в наступних станах:
 пасивний дознаряд;
 активний дознаряд;
 завершений дознаряд.
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3.4.3.3.1.7.1 Активний дознаряд
Активний дознаряд – це такий дознаряд, який знаходиться в стані виконання, тобто для
якого поточний час знаходиться в межах

періоду часу виконання дознаряду. Для активного

дознаряду поточний час більший часу початку дознаряду і менший часу закінчення дознаряду.
Активний дознаряд не допускає можливості зміни своїх параметрів.

3.4.3.3.1.7.2 Пасивний дознаряд
Пасивний дознаряд – це дознаряд, який не знаходиться в стані виконання. Дознаряд не
знаходиться в стані виконання в наступних випадках:
 не настав час початку виконання даного дознаряду, тобто поточний час менший часу
початку дознаряду. Оператор має можливість змінювати параметри такого пасивного дознаряду;
 дознаряд завершений. Оператор не може змінювати параметри такого дознаряду.

3.4.3.3.1.7.3 Завершений дознаряд
Завершений дознаряд – це дознаряд, який закритий і ніколи не буде виконуватись. Закриття
дознаряду може здійснюватись автоматично або по команді оператора. Автоматично дознаряд
завершується в момент зчитування даних з дозиметра при виході з зони виконання робіт при
закінченні часу дії активного дознаряду. Оператор може закрити дознаряд по своєму рішенню у вікні
програмування дозиметра ДКГ-21, виконавши команду “Завершить”. Завершений дознаряд не
допускає зміни своїх параметрів оператором.

3.4.3.3.1.8 Сеанс роботи
Робота кожного оператора в ПЗ АСІДК оформляється в вигляді окремого сеансу
роботи. Початком сеансу рахується момент реєстрації конкретного користувача, як оператора з
певними правами роботи з ПЗ АСІДК і надання оператору доступу до набору функціональних
можливостей у відповідності з його

правами. Сеанс роботи зареєстрованого оператора

продовжується до моменту завершення сеансу, явно реалізованого відповідною командою або до
кінця виконання програми. Після завершення сеансу роботи

оператор перетворюється на

користувача без прав і можливостей доступу до інформації ПЗ АСІДК. Йому надається можливість
завершити виконання ПЗ АСІДК або почати новий сеанс роботи.
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Всі функціональні можливості ПЗ АСІДК, які використовуються оператором в одному сеансі
роботи зберігають свої поточні установки і стани на протязі цього сеансу. На початку кожного
нового сеансу роботи оператора всі установки і стани ПЗ АСІДК

на даному робочому місці

приводяться до початкового стану.
В кожен визначений момент часу на одному АРМ може існувати тільки один сеанс роботи
оператора або не бути ні одного сеансу. Сеанси роботи різних операторів на одному АРМ не можуть
існувати одночасно або перекриватись один з другим. Для початку сеансу роботи нового оператора
необхідно обов’язково завершити попередній сеанс роботи.

3.4.3.3.1.9 Виміряна доза
В цій НЕ виміряною дозою називається виміряна і зафіксована дозиметричним приладом доза
випромінювання, яка зчитана з дозиметричного приладу з допомогою ПЗ АСІДК і записана в БД
АСІДК. Виміряна доза характеризується наступними параметрами – часом вимірювання дози,
числовою величиною дози і одиницею вимірювання.
Час вимірювання описує дату і час (с точністю до хвилини) проведення даного вимірювання
дози дозиметричним приладом. Величина дози відображається у вигляді числа с плаваючою комою.
Одиниця вимірювання визначає одиницю виміряної дози міліЗіверт (мЗв).

3.4.3.3.1.10 Накопичена доза
В цій НЕ накопиченою дозою називається сумарна доза, отримана заданою конкретною
особою персоналу за заданий довільний проміжок часу. Накопичена доза обчислюється кожен раз
для конкретної особи персоналу, з врахуванням наступних параметрів:
 довільного проміжку часу, який визначається оператором і задається у вигляді дати
початку і дати кінця проміжку часу з точністю до доби;
 значень виміряних доз, які зчитані з дозиметричних приладів, які (прилади)
використовувала дана особа персоналу в заданий проміжок часу для проведення дозиметричних
вимірювань.
Накопичена доза відображається у вигляді числа с плаваючою комою в одиницях
вимірювання міліЗіверт (мЗв).
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3.4.3.3.1.11 Види інформації
Вся інформація, яка обробляється в

ПЗ АСІДК,

ділиться на службову інформацію і

дозиметричну інформацію. Службова інформація створюється і обробляється в БД АСІДК
безпосередньо оператором в інтерактивному режимі і призначена для забезпечення правильного
функціонування техпроцесу обробки дозиметричної інформації.
Дозиметрична інформація являє собою сукупність інформації, яка відноситься до результатів
дозиметричних вимірювань, проведених з допомогою відповідних дозиметричних приладів, або
визначає параметри програмування дозиметричних приладів. Дозиметрична інформація формується
в БД АСІДК в автоматизованому режимі, недоступна для змін або знищення оператором і
обробляється оператором з метою отримання потрібних результатів дозиметричних вимірювань.

3.4.3.3.1.12 Ліцензійний код
Ліцензійний код визначає експлуатаційні характеристики ПЗ АСІДК, які встановлюються
Постачальником ПЗ АСІДК для Замовника ПЗ АСІДК, сформовані у відповідності з результатами
взаємної домовленості між Постачальником і Замовником на поставку ПЗ АСІДК. Ліцензійний код
формується для кожного Замовника індивідуально, носить конфіденційний характер і не може
передаватись Замовником якій-небудь іншій особі.
Ліцензійний код вводиться оператором Замовника, який має права редагування інформації,
після встановлення ПЗ АСІДК у відповідь на відповідний діалоговий програмний запит при
початковому введенні ліцензійного коду, або по ініціативі оператора командою “Лицензия”, при
необхідності зміни діючого ліцензійного коду.
Ліцензійний код обумовлює строк експлуатування ПЗ АСІДК і кількість одночасно
працюючих активних рабочих місць кожного типу. В кожен визначений момент часу в ПЗ АСІДК
кількість активних робочих місць кожного типу не може перевищувати відповідної кількості, яка
встановлена лицензійним кодом. При спробі ненавмисного порушення встановленої ліцензійним
кодом угоди відносно кількості активних робочих місць, виводиться відповідна діагностика і робоче
місце, яке не відповідає вимогам ліцензійної угоди, не активується.
При спробі навмисного порушення ліцензійного коду шляхом введення несанкціонованого
Постачальником ліцензійного коду або іншими несанкціонованими діями з ліцензійним кодом, ПЗ
АСІДК переходить в заблокований стан до моменту введення правильного, санкціонованого
Постачальником ліцензійного коду.
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При наближенні строку закінчення діючого ліцензійного коду виводиться відповідне
діагностичне повідомлення. В цьому випадку Замовнику необхідно продовжити строк законного
експлуатування ПЗ АСІДК, шляхом отримання у Постачальника нового ліцензійного коду і його
оновлення з допомогою команди “Лицензия” або у відповідь на відповідний запит ПЗ АСІДК. При
завершенні строку діючого ліцензійного коду працездатність ПЗ АСІДК блокується до моменту
введення правильного, санкціонованого Постачальником ліцензійного коду.

3.4.3.3.2 Опис техпроцесу обробки інформації в ПЗ АСІДК
Під технологічним процесом (техпроцесом) обробки інформації в ПЗ АСІДК розуміється
необхідна послідовність дій оператора у взаємодії з ПЗ АСІДК, яка передбачена функціональними
можливостями ПЗ АСІДК і направлена на гарантоване отримання очікуваних інформаційних
результатів.
Під обробкою інформації розуміються будь-які дії оператора в ПЗ АСІДК, які направлені на
створення, зміну, вилучення інформації в БД АСІДК або формування візуального відображення
потрібної інформації.
Різні дії оператора по обробці інформації реалізуються з допомогою відповідних команд ПЗ
АСІДК. Для виконання конкретної дії по обробці інформації оператору необхідно задати відповідну
команду ПЗ АСІДК. Команди ПЗ АСІДК задаються з допомогою стандартних управляючих
компонентів - меню, інструментальної панелі, контекстного спливаючого меню, кнопок и т.п. Після
задання команди, ПЗ АСІДК виконує запрошену дію, яка звичайно приводить до відкриття вікна
даної команди, в якому оператор може виконувати всі необхідні інтерактивні команди по обробці
потрібної інформації, які допустимі в даному вікні.
Технологічний процес обробки інформації в ПЗ АСІДК складається з двох основних частин техпроцесу обробки службової інформації і техпроцесу обробки дозиметричної інформації.

3.4.3.3.2.1 Техпроцес обробки службової інформації
Техпроцес обробки службової інформації

визначає дії оператора по створенню, зміні,

вилученню і відображенню службової інформації в БД АСІДК і включає два види робіт - початкову
або первинну обробку і періодичну або поточну обробку.
Початкова обробка службової інформації повинна

виконуватись відразу ж після

встановлення БД АСІДК і повинна передувати технологічному процесу обробки дозиметричної
інформації.
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Поточна обробка службової інформації може виконуватись в довільні моменти часу у
відповідності з потребами оператора. Поточна обробка службової інформації повинна забезпечувати
підтримку службової інформації в стані, який відповідає змінам інформації в АСІДК.
Неповне або помилкове

формування необхідної службової інформації приводить до

неможливості правильного і повного виконання техпроцесу обробки дозиметричної інформації.

3.4.3.3.2.1.1 Початкова обробка службової інформації
Початкова обробка службової інформації полягає в підготовці і введенні в БД АСІДК всієї
інформації, яка необхідна для подальшої реалізації оператором техпроцесу обробки дозиметричної
інформації. На етапі початкової обробки службової інформації в БД АСІДК

повинна бути

сформована наступна інформація:
 список операторів;
 список категорій персоналу;
 список персоналу;
 список типів приладів;
 список приладів.
Так як інформація в цих списках взаємозалежна, то для правильної і коректної
обробки службової інформації необхідно притримуватись наступних правил послідовності змін
інформації в списках:
 список операторів обробляється незалежно;
 список категорій персоналу повинен оброблятись перед списком персоналу, оскільки при
обробці списку персоналу використовується інформація зі списку категорій персоналу;
 список типів приладів повинен оброблятись перед списком приладів, оскільки при обробці
списку приладів використовується інформація зі списку типів приладів.
Процес занесення службової інформації у відповідний список називається формуванням
списку (відповідно операторів, персоналу і т.д.).

3.4.3.3.2.1.1.1 Початкове формування списку операторів
При формуванні в список операторів записуються оператори ПЗ АСІДК і встановлюються їх
права по обробці інформації. При початковому формуванні в список операторів повинен бути
записаний хоча б один оператор з правами редагування службової інформації.
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ПЗ АСІДК поставляється з одним сформованим оператором з іменем “Operator”, який володіє
всіма правами обробки інформації в ПЗ АСІДК. Для початкового формування службової інформації
необхідно оператору, який

виконує функції адміністратора ПЗ АСІДК, почати сеанс роботи і

зареєструватись оператором з іменем “Operator” і паролем “Operator” (ввід здійснювати без лапок).
Потім сформувати хоча б одного оператора в списку операторів з правами редагування службової
інформації і подальшу роботу в ПЗ АСІДК проводити від імені реального оператора. Для цього
необхідно почати новий сеанс роботи з іменем потрібного оператора.
Після формування в списку операторів хоча б одного оператора з правами редагування
службової інформації необхідно запобігти можливості несанкціонованої обробки інформації в ПЗ
АСІДК оператором “Operator”. Для цього рекомендується обмежити його права по обробці
інформації або вилучити його із списку операторів.
Всі дії оператора по формуванню списку операторів виконуються з допомогою команди
редагування “Операторы”.

3.4.3.3.2.1.1.2 Початкове формування списку категорій персоналу
При початковому формуванні списку категорій персоналу в список категорій записуються
ідентифікатори категорій і гранично допустимі дози за зміну, за місяць, за квартал і за рік, які
встановлені для даної категорії. Потрібні категорії персоналу обов’язково повинні бути занесені в
список категорій до моменту їх використання для опису конкретної особи персоналу.
Всі дії оператора по формуванню списку категорій виконуються з допомогою команди
редагування “Категории”.

3.4.3.3.2.1.1.3 Початкове формування списку персоналу
При початковому формуванні списку персоналу в список персоналу записуються
ідентифікатори і додаткові параметри конкретних осіб персоналу, які будуть підлягати
дозиметричному контролю з використанням ПЗ АСІДК. Кожна особа персоналу обов’язково
повинна бути занесена в список персоналу або при початковому формуванні списку, або в
подальшому при поточній обробці службової інформації, але обов’язково до моменту виконання
цією особою робіт з використанням ПЗ АСІДК.
Всі дії оператора по формуванню списку персоналу виконуються з допомогою команди
редагування “Персонал”.
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3.4.3.3.2.1.1.4 Початкове формування списку типів приладів
При початковому формуванні списку типів дозиметричних приладів записуються типи і
додаткові описи типів дозиметричних приладів, які будуть використовуватись при проведенні робіт
дозиметричного контролю з використанням ПЗ АСІДК. Кожен тип дозиметричного приладу
повинен бути внесений в список типів до моменту використання цього типу при описі
дозиметричних приладів.
Всі дії оператора по формуванню списку типів дозиметричних приладів виконуються з
допомогою команди редагування “Типы приборов”.

3.4.3.3.2.1.1.5 Початкове формування списку дозиметричних приладів
При початковому формуванні списку дозиметричних приладів записуються ідентифікатори і
додаткові параметри дозиметричних приладів, які будуть використовуватись при проведенні робіт
дозиметричного контролю з використанням ПЗ АСІДК. Кожен дозиметричний прилад обов’язково
повинен бути занесений в список дозиметричних приладів або при початковому формуванні списку,
або в подальшому при поточній обробці службової інформації, але обов’язково до моменту його
використання в роботах дозиметричного контролю з використанням ПЗ АСІДК.
Всі дії оператора по формуванню списку дозиметричних приладів виконуються з допомогою
команди редагування “Приборы”.

3.4.3.3.2.1.2 Поточна обробка службової інформації
Поточна обробка службової інформації може виконуватись в довільні моменти часу у
відповідності з потребами, але обов’язково перед використанням цієї інформації (нової або зміненої)
в техпроцесі обробки дозиметричної інформації. Поточна обробка службової інформації повинна
забезпечувати підтримку службової інформації в стані, який відповідає змінам інформації в АСІДК і
забезпечувати поточне поповнення або зміни службової інформації, яка знаходиться в наступних
списках:
 список операторів;
 список категорій персоналу;
 список персоналу;
 список типів приладів;
 список приладів.
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Так як інформація в цих списках взаємозалежна, то для правильної і коректної обробки
службової інформації необхідно притримуватись наступних правил послідовності внесення змін в
інформацію в списках:
 список операторів обробляється незалежно;
 список категорій персоналу повинен оброблятись перед списком персоналу, оскільки при
обробці списку персоналу використовується інформація із списку категорій персоналу;
 список типів приладів повинен оброблятись перед списком приладів, оскільки при обробці
списку приладів використовується інформація із списку типів приладів.
Всі дії оператора по поточній обробці службової інформації виконуються з допомогою
відповідних команд редагування

- "Операторы",

"Персонал",

“Приборы”, "Типы приборов",

"Категории".

3.4.3.3.2.2 Техпроцес обробки дозиметричної інформації
Техпроцес обробки дозиметричної інформації в ПЗ АСІДК являє собою послідовність дій
оператора ПЗ АСІДК і персоналу, направлену на забезпечення проведення індивідуального
дозиметричного контролю з використанням дозиметра ДКГ-21.

3.4.3.3.2.2.1 Індивідуальний дозиметричний контроль з використанням ДКГ-21
Технологічний процес індивідуального дозиметричного контролю з використанням
дозиметра ДКГ-21 в ПЗ АСІДК передбачає послідовне виконання наступних етапів робіт:
 підготовка проведення індивідуального дозиметричного контролю;
 виконання дозиметричних вимірювань;
 обработка результатів індивідуального дозиметричного контролю.

3.4.3.3.2.2.2 Підготовка до проведення індивідуального дозиметричного контролю
Етап підготовки до проведення індивідуального дозиметричного контролю визначає

дії

оператора ПЗ АСІДК і конкретної особи персоналу, направлені на програмування дозиметра ДКГ-21
новими параметрами і режимами роботи, встановленні інформаційного зв’язку між дозиметром,
який програмується і конкретною особою персоналу, яка буде використовувати цей дозиметр і
реєстрації часу входу даної особи персоналу в зону виконання робіт.
Дана підготовка складається з наступних робіт:
 програмування дозиметра ДКГ-21;
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 формування, при необхідності, дозиметричного наряду на проведення дозиметричних
вимірювань;
 автоматизованої реєстрації початку проведення дозиметричних вимірювань для кожної
особи персоналу.
Етап підготовки до проведення індивідуального дозиметричного

контролю може

здійснюватись тільки оператором, який має права запису інформації в БД АСІДК і виконується з
допомогою команди “ДКГ_Вход”.

3.4.3.3.2.2.2.1 Програмування дозиметра ДКГ-21
Програмування дозиметра ДКГ-21 здійснюється бесконтактним методом з використанням
адаптера інфрачервоного порту. Для виконання програмування оператору необхідно задати
параметри і режими програмування і здійснити безпосереднє програмування ДКГ-21 через АІП.

3.4.3.3.2.2.2.1.1 Параметри програмування
Для програмування дозиметра ДКГ-21 необхідно задати наступні параметри:
 “Имя ” - встановлює інформаційний зв’язок між конкретною особою персоналу з заданим
іменем і дозиметром ДКГ-21, що програмується;
 “Периодичность сохранения дозы” - задає проміжок часу, через який дозиметр ДКГ-21, що
програмується буде регулярно зберігати в пам’яті приладу виміряну дозу;
 “Порог по мощности дозы” - даний параметр програмує дозиметр ДКГ-21 граничним
пороговим значенням по потужності дози випромінювання;
 “Порог по дозе за смену (срок)” - програмує дозиметр ДКГ-21 пороговим значенням дози
випромінювання, яка допустима для отримання конкретною особою персоналу за одну зміну роботи
або вказаний строк.

3.4.3.3.2.2.2.1.2 Програмування режимів роботи дозиметра.
Програмування дозволених режимів роботи дозиметра ДКГ-21 здійснюється шляхом
встановлення відміток у відповідних полях-індикаторах вікна програмування.
В ДКГ-21 програмуються наступні режими:
 “Индикация мощности дозы”;
 “Просмотр порога по мощности дозы”;
 “Изменение порога по мощности дозы”;
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 “Индикация накопленной дозы”;
 “Просмотр порога накопленной дозы”;
 “Изменение порога накопленной дозы”;
 “Часы”;
 “Коррекция часов”;
 “Будильник”;
 “Коррекция будильника”.

3.4.3.3.2.2.2.2 Формування дозиметричного наряду
Дозиметричний наряд задає особливі умови виконання робіт конкретною особою персоналу,
при яких ПЗ АСІДК здійснює автоматичне обчислення і контроль накопиченої дози даною особою
персоналу за заданий період часу дії дознаряду. Дана особа персоналу може отримати дозу
опромінення, яка не перевищує заданого в дознаряді значення.
Дознаряд формується і вводиться у вікні програмування дозиметра ДКГ-21. Кожен дознаряд
формується оператором індивідуально для окремої особи персоналу, зберігається в БД АСІДК і
характеризується наступними параметрами:
 дата і час початку дознаряду. Визначає дату і час початку автоматичного відліку виконання
дознаряду;
 тривалість дознаряду. Задає тривалість дознаряду в добах (24 години), на протязі яких
діють особливі умови виконання робіт для окремої заданої особи персоналу;
 поріг по дозі. Визначає максимальне значення дози опромінення, яку дана особа персоналу
може отримати в рамках виконання робіт по даному дознаряду.
Для формування дознаряду для конкретної особи персоналу необхідно задати команду
“Дознаряд”,

ввести параметри дознаряду і виконати команду “Применить”. При цьому

сформований дознаряд записується в БД АСІДК незалежно від програмування дозиметра і реєстрації
входу даної особи персоналу в зону робіт.
На протязі періоду дії дознаряду для окремої особи персоналу при кожному виході даної
особи персоналу з зони робіт, автоматично обчислюється накопичена доза для цієї особи і фіксується
в дознаряді. При кожному програмуванні дозиметра ДКГ-21 і вході даної особи персоналу в зону
виконання робіт виводиться поточне значення дози, отриманої даною особою в рамках даного
дознаряду.
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3.4.3.3.2.2.2.3 Автоматизована реєстрація початку дозиметричних вимірювань
Автоматизована реєстрація початку дозиметричних вимірювань передбачає фіксацію в
БД АСІДК параметрів входу кожної особи персоналу в зону проведення дозиметричних робіт з
певним визначеним дозиметром. Процедура реєстрації початку дозиметричних вимірювань, яка
називається також входом в зону (або реєстрацією входу в зону) проведення

дозиметричних

вимірювань, може виконуватись на будь-якому АРМ зчитування , яке обладнане АІП.
Основний зміст процедури реєстрації входу заключається в інформаційному
зв’язуванні в БД АСІДК серійного номеру дозиметричного приладу з іменем конкретної особи
персоналу, а також фіксації часу і місця реєстрації входу.
Процедура входу здійснюється у взаємодії конкретної особи персоналу і оператора ПЗ
АСІДК і направлена на реєстрацію параметрів входу кожної особи персоналу в зону проведення
дозиметричних вимірювань.
Реєстрація входу проводиться одночасно з програмуванням дозиметра. Для виконання
цієї процедури оператору необхідно після вводу всіх необхідних параметрів і режимів програмування
виконати команду “Зафиксировать”. Ця команда фіксує всі введені дані і дозволяє програмування
дозиметра ДКГ-21. Для здійснення безпосередньо програмування необхідно піднести дозиметр на
віддаль до 30 см до АІП, зорієнтувати його передньою панеллю до приймача/передавача АІП і не
переміщувати дозиметр до завершення програмування. Завершення програмування супроводжується
звуковим сигналом і візуалізацією номеру дозиметра у відповідному полі вікна програмування. Після
цього дозиметр необхідно негайно прибрати з зони дії АІП.

3.4.3.3.2.2.3 Виконання дозиметричних вимірювань
Після успішного проведення реєстрації початку дозиметричних вимірювань дана особа
персоналу рахується такою, що ввійшла в зону виконання робіт. Виконавши всі необхідні завдання
в зоні виконання робіт, дана особа персоналу повинна пройти на автоматизоване робоче місце
АСІДК для реєстрації виходу цієї особи персоналу

з зони робіт і зчитування результатів

дозиметричних вимірювань.

3.4.3.3.2.2.4 Обробка результатів дозиметричних вимірювань
Етап обробки результатів дозиметричних вимірювань визначає дії оператора і окремої особи
персоналу по автоматизованому зчитуванню результатів дозиметричних вимірювань з кожного
дозиметричного приладу в БД АСІДК і подальшу інтерактивну обробку інформації на
автоматизованих робочих місцях АСІДК.
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Процедура зчитування результатів дозиметричних вимірювань здійснюється у взаємодії
оператора і конкретної особи персоналу в автоматизованому режимі. Для проведення зчитування
результатів дозиметричних вимірювань оператор повинен запустити процес зчитування і встановити
його в режим "Выход", що індикується відповідним написом в індикаторі зчитування. Перед
зчитуванням інформації з ДКГ-21 необхідно активувати інфрачервоний порт дозиметра. Для цього
потрібно натиснути і утримувати кнопку РЕЖИМ до початку мигання індикатора. Під час мигання
індикатора (приблизно 15 сек.) можна починати зчитування інформації. Для зчитування результатів
дозиметричних вимірювань необхідно піднести дозиметр до АІП на віддаль не більше 30 см і
зорієнтувати його передньою панеллю до індикатора інфрачервоного приймача/передавача АІП.
Процес зчитування індикується миганням індикатора на АІП і може продовжуватись декілька секунд
в залежності від об’ємів інформації, що зчитується. Категорично не рекомендується в цей час
переміщувати дозиметр в просторі. Момент закінчення зчитування індикується появою
діагностичного повідомлення "Считана информация с прибора ХХХХХХХХ". Одночасно з
завершенням зчитування інформації дозиметричних вимірювань фіксується час виходу даної особи
персоналу з зони робіт.
Після зчитування інформації з дозиметра і запису її в БД АСІДК стає можливим проведення
інтерактивної обробки отриманої дозиметричної інформації. Дані роботи техпроцесу індивідуального
дозиметричного контролю полягають в перегляді і автоматизованому контролі оператором всієї
множини інформації, яка відноситься до отриманих індивідуальних доз конкретних осіб персоналу за
заданий період часу, результатів програмування дозиметрів ДКГ-21, реєстрації часу входу кожної
особи персоналу в зону проведення робіт і виходу з зони робіт.
Інтерактивна обробка результатів індивідуального дозиметричного контролю може
проводитись тільки оператором, який має право перегляду інформації в БД АСІДК.

3.4.3.3.2.2.4.1 Перегляд і контроль доз персоналу
Оператор має можливість переглядати і контролювати дози опромінення, отримані
конкретними особами персоналу за довільний проміжок часу. Використовуючи команду
“Индивидуальные дозы”, можна переглянути і проконтролювати виміряні і накопичені дози, які в
даному документі називаються також індивідуальні дози, окремих конкретних осіб персоналу за
довільний проміжок часу. З допомогою команди “Накопленные дозы”, оператор може переглянути і
проконтролювати значення накопичених доз для декількох заданих, або всіх осіб персоналу за
довільний проміжок часу.
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3.4.3.3.2.2.4.2 Перегляд і контроль додаткової інформації
Під додатковою інформацією, яку оператор може переглянути в техпроцесі індивідуального
дозиметричного контролю, розуміються дані, які дозволяють контролювати:
 події і час входу і виходу оператора з зони робіт;
 параметри і режими програмування дозиметричних приладів;
 параметри дозиметричних нарядів для конкретних осіб персоналу.
Дані роботи можуть проводитись оператором в довільні періоди часу і передбачають
використання оператором команд “Вход/Выход”, “Результаты программирования”, “Дознаряды”.

3.4.3.3.2.2.4.3 Підготовка звітів
Дані

роботи

техпроцесу індивідуального

дозиметричного

контролю

полягають

в

автоматизованій підготовці, перегляді і виводі на паперовий носій або збереженні на зовнішньому
носії інформації звітів, які містять інформацію, отриману в процесі виконання робіт “Обробка
результатів дозиметричних вимірювань”.
Підготовка звітів може проводитись тільки оператором, який має
інформації в БД АСІДК

і здійснюється командою

право перегляду

“Печать” кожного командного вікна. Для

перегляду і роздруку раніше підготовлених і збережених звітів оператор може використати команду
“Отчеты” основного вікна програми.

3.5 Маркування та пломбування
3.5.1 Маркування АСІДК відповідає ГОСТ 26828-86 і КД ВІСТ.412161.014.
3.5.2 На передній панелі дозиметра розташовані надписи:
- найменування - “Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21”;
- товарний знак підприємства-виробника;
- знак затвердження типу за ДСТУ 3400:2006;
3.5.3 На задній панелі дозиметра розташовані надписи:
- “Вироблено в Україні”;
- найменування підприємства-виробника – ПП “НВПП „Спаринг-Віст Центр”;
- номер ТУ;
- порядковий номер дозиметра за системою нумерації підприємства-виробника;
- ступінь захисту оболонки - IP31;
- місяць і рік виготовлення.
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3.5.4 Якість маркування відповідає вимогам ГОСТ 26828-86 і зберігається протягом строку
служби у всіх умовах і режимах, за винятком маркування, виконаного на індивідуальному пакованні.
3.5.5 Дозиметр, прийнятий відділом технічного контролю (ВТК) і підготовлений до
пакування, пломбується спеціальною плівковою пломбою, що закриває головки гвинтів, які
скріплюють верхню та нижню кришки корпусу між собою, або пастовою пломбою в заглибленні над
головкою кріпильного гвинта.
3.5.6 На тарі відповідно до ГОСТ 14192-96 розташовані надписи:
- найменування - “Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю
АСІДК-21.”;
- порядковий номер АСІДК за системою нумерації підприємства-виробника;
- місяць і рік виготовлення;
- основні знаки (найменування вантажоотримувача і пункту призначення),
- додаткові знаки (найменування вантажовідправника і пункту відправлення);
- інформаційні знаки (масу брутто і нетто в кг);
- маніпуляційні знаки (№1 “Крихке-обережно”, №3 “Оберігати від вологи”, №11 “Верх”);
- кількість дозиметрів в ящику в штуках, якщо кількість більше 10.
3.5.7 Транспортна тара з упакованими дозиметрами опломбована представником ВТК
підприємства-виробника згідно з ГОСТ 18680-73.

3.6 Пакування
3.6.1 Паковання відповідає вимогам комплекту КД ВІСТ.412161.014.
3.6.2 Дозиметр пакується в спеціальну картонну коробку, яка, в свою чергу, разом з
експлуатаційною документацією пакується в пакет з прозорої поліетиленової плівки за
ГОСТ 10354-82, який після пакування запаюється.
3.6.3 ПК і АІП запаковані в тару постачальника.
3.6.4 При транспортуванні дозиметри вкладаються в групову транспортну тару, в якості якої
використовуються ящики згідно з ГОСТ 16511-86.
3.6.5 Допускається укладка дозиметрів в транспортну тару в два і більше поверхів з
прокладкою між поверхами листів з гофрованого картону.
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4 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
4.1 Експлуатаційні обмеження
4.1.1 Експлуатаційні обмеження наведені в 3.2.1.14, 3.2.1.18 - 3.2.1.23.
4.2 Підготовка АСІДК до використання
4.2.1 Установлення і монтаж АСІДК виконуються у закритому опалювальному приміщенні,
де забезпечується:
- підведення живлення (мережа змінного струму 220 (+10 %, мінус 15 %) В, (50 ± 1) Гц;
- пристрій захисного заземлення;
- освітлення автоматизованого робочого місця (АРМ) оператора АСІДК.

4.3 Складання і монтаж АСІДК
4.3.1 Складання і монтаж АСІДК на місці експлуатування проводить група гарантійного
ремонту (або уповноважена виробником монтажна організація).
4.3.2 Перед складанням і монтажем АСІДК провести розпакування й огляд зовнішнього
вигляду її складових частин із метою визначення наявності механічних ушкоджень, перевірку
комплектності.
4.3.3 Розміщення і з'єднання між собою складових частин АРМ оператора АСІДК, таких
як: ПК, АІП, принтер і блок безперебійного живлення проводити відповідно до вимог
"Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами
електронно-обчислювальних машин СанПиН 3.3.2.007-98".
4.3.4 Персональний комп'ютер
Після розпакування ПК і перед введенням його в експлуатацію необхідно зробити огляд його
зовнішнього вигляду з метою визначення наявності механічних ушкоджень. При відсутності таких,
за допомогою стандартних з`єднувальних кабелів під`єднати до системного блока ПК складові
частини ПК, які передбачені у комплекті постачання АСІДК: монітор, клавіатуру, маніпулятор
“миша”, акустичну систему, принтер, блок безперебійного живлення.
4.3.5 Адаптер інфрачервоного порту
Після розпакування АІП і перед введенням його в експлуатацію необхідно зробити огляд його
зовнішнього вигляду з метою визначення наявності механічних ушкоджень. При відсутності таких,
АІП приєднати до послідовного порту вводу/виводу персонального комп'ютера за допомогою
стандартного з'єднувального кабелю. Дані роботи потрібно виконувати тільки на тих АРМ АСІДК,
на яких буде проводитись зчитування інформації з дозиметрів.
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4.3.6 Під`єднати АРМ АСІДК до ЛОМ (якщо комплект постачання передбачає більше одного
АРМ АСІДК).
4.3.7 Увімкнути обладнання АРМ та перевірити працездатність загальносистемного
програмного забезпечення АРМ та правильність під`єднання до ЛОМ.

4.4 Підготовка дозиметра до роботи
4.4.1 Об'єм і послідовність зовнішнього огляду.
4.4.1.1 При введеннi дозиметра в експлуатацiю розпакуйте його і перевiрте його
комплектнiсть, проведiть зовнiшнiй огляд з метою визначення наявностi механiчних пошкоджень.
4.4.2 Правила і порядок перевірки готовності дозиметра до роботи.
4.4.2.1 Перед початком роботи необхiдно ознайомитись з розташуванням та призначенням
органiв управління.
4.4.2.2 Відкрити відсік живлення дозиметра i переконатись в наявностi у відсіку елемента
живлення, в надiйностi контактiв та вiдсутностi видiлення солей на елементі пiсля довготривалого
зберiгання дозиметра. В разi наявностi соляних видiлень елемент з відсіку вийняти та, по можливостi,
почистити або, при необхiдностi, замiнити. Пiсля цього елемент установити на мiсце і відсік
живлення закрити кришкою.
4.4.2.3 Елемент живлення підлягає заміні в разі наявності ознаки розряду батареї на ЦРІ –
послідовне, в залежності від наростаючого процесу розрядження, мигання від одного до чотирьох
сегментів символу елемента живлення в правому верхньому куті ЦРІ при увімкненні дозиметра
незалежно від обраного режиму. При повному розрядженні батареї спостерігається миготіння всіх
чотирьох сегментів символу і короткочасний звуковий сигнал, що повторюється через кожні 4 с.
4.4.3 Вказівки з увімкнення і перевірки працездатності дозиметра.
4.4.3.1 Підготувати дозиметр до роботи. Для цього необхідно:
- вийняти дозиметр з паковання;
- відкрити відсік живлення та вставити гальванічний елемент типу CR 2450 у відсік,
дотримуючись полярності. При цьому дозиметр повинен відразу увімкнутись в режимі вимірювання
ПЕД гамма-випромінення, про що свідчитимуть одиниці вимірювання "μSv/h", що безперервно
висвічуються на ЦРІ.
4.4.3.2 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатись в переході дозиметра в
режим індикації ЕД. Про це свідчить індикація одиниць вимірювання ЕД – "mSv".
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4.4.3.3 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ і переконатись в переході дозиметра в
режим індикації реального часу, про що свідчитимуть дві крапки між двома парами розрядів ЦРІ, які
повинні мигати з періодом 1 с.
4.4.3.4 Короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ для переходу дозиметра в режим
будильника. Ознакою цього режиму на ЦРІ є дві крапки між двома парами розрядів ЦРІ, які не
мигають. Після встановлення часу спрацьовування будильника, короткочасним натисканням кнопки
РЕЖИМ увімкнути будильник, про що буде свідчити символ ")))" на ЦРІ.
4.4.3.5 Для вимкнення дозиметра необхідно натиснути та утримувати в натиснутому стані
більше ніж 4 с кнопку РЕЖИМ.

4.4.4 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення.
4.4.4.1 Перелік можливих неполадок і методи їх усунення наведено в таблиці 4.1. Облік
неполадок за період експлуатування реєструється в таблиці додатка Е цієї НЕ.
4.4.4.2 При неможливості усунення наведених у таблиці 4.1 неполадок або при виникненні
більш складних неполадок дозиметр підлягає передачі в ремонт у відповідні ремонтні служби або
передачі в ремонт підприємству-виробнику.
Таблиця 4.1 - Перелік можливих неполадок дозиметра та методи їх усунення
Вид неполадки та її прояв
При натисканні кнопки
РЕЖИМ дозиметр не
вмикається

Після заміни гальванічного
елементу при увімкненні
дозиметра на цифровому
індикаторі висвічується символ
"Err"
Під час роботи дозиметра на
цифровому індикаторі
висвічується символ "Err1"

Імовірна причина
неполадки
1 Розряджений гальванічний
елемент живлення
2 Відсутній контакт між
гальванічним елементом та
клемами відсіку живлення

Метод усунення неполадки
1 Замінити гальванічний
елемент
2 Відновити контакт між
гальванічним елементом та
клемами

Відмова енергонезалежної
пам’яті дозиметра

Передати дозиметр для
ремонту на підприємствовиробник

Відмова формувача анодної
напруги або детектора
іонізуючих випромінень

Передати дозиметр для
ремонту на підприємствовиробник
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4.5 Перевірка працездатності АСІДК
Перевірка працездатності АСІДК може здійснюватись тільки при умові правильного
встановлення ПЗ АСІДК у відповідності з ліцензійною угодою. Загальносистемне програмне
забезпечення АРМ та ЛОМ (при необхідності)

повинно бути встановлене та правильно

функціонувати.
Якщо все ПЗ АСІДК встановлене на одному АРМ, тобто серверна і клієнтська частини
ПЗ АСІДК знаходяться на одному АРМ, то перевірка працездатності повинна проводитись на цьому
АРМ.
Якщо ПЗ АСІДК встановлене на декількох АРМ, з`єднаних між собою засобами ЛОМ,
то перевірка працездатності АСІДК може здійснюватись на любому АРМ, на якому встановлена
клієнтська частина ПЗ АСІДК при умові правильного підключення до ЛОМ і функціонування
серверної частини ПЗ АСІДК.
Для перевірки працездатності АСІДК необхідно виконати наступні дії.
4.5.1 Увімкнути обладнання необхідних АРМ і переконатись, що обладнання і
загальносистемне програмне забезпечення функціонують правильно. Перевірити наявність
ліцензій на загальносистемне ПЗ. Перевірити наявність встановленого ПЗ АСІДК даного АРМ.
При відсутності встановленого ПЗ АСІДК, встановити програмне забезпечення АСІДК
на даному робочому місці з наданого Постачальником установочного CD-диску, керуючись при
встановленні інструкцією з файлу “Readme_ACDK_A.txt”. Здійснити початковий запуск АСІДК у
відповідності з даною інструкцією.
4.5.2 Запустити ПЗ АСІДК шляхом виклику програми з головного меню панелі задач
Пуск->Все Программы->ACDK_A->ACDK-A Ecomonitor

(запуск з передстартовою

графічною заставкою)
або
Пуск->Все Программы->ACDK_A->ACDK-A

(запуск без передстартової графічної

заставки).
Для запуску ПЗ АСІДК на виконання оператор також може з катологу, в якому встановлено
ПЗ АСІДК завантажити файл, що виконується "Dosimeter.exe", або клікнути лівою кнопкою мишки
на відповідній іконці робочого столу.
Після успішної загрузки АСІДК на екран монітора виводиться основне вікно програми з
заголовком “АСДК-А ЭКОМОНИТОР” .
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4.5.3 Ввести ліцензійний код, отриманий від Постачальника АСІДК у відповідь на
діалоговий запит програми. При перевірці АСІДК на незареєстрованому АРМ на екран монітора
виводиться діагностичне повідомлення “Данное рабочее место не зарегистрировано!”.
4.5.4 Почати сеанс роботи оператора шляхом вводу команди “Сеанс начать”. При
перевірці АСІДК на незареєстрованому АРМ на екран монітора виводиться діагностичне
повідомлення “Используемое рабочее место не зарегистрировано! Возможно использование
только функций просмотра независимо от прав оператора!”. Після закриття даного
повідомлення виводиться діалогове вікно реєстрації оператора. В компонент вводу “Входное
имя:” необхідно ввести “Operator”, в компонент вводу “Пароль:” ввести “Operator” (ввід
здійснювати без лапок) і задати команду “Ввод”.
4.5.5 Зареєструвати робоче місце, задавши команду “Регистрация РМ”. У відповідні
компоненти вводу діалогового вікна, що відкривається на екрані монітора необхідно ввести
назву даного АРМ, вибрати тип робочого місця і, при необхідності, ввести опис даного АРМ.
Назва робочого місця повинна бути унікальною і не співпадати з назвою уже зареєстрованих
робочих місць. Тип робочого місця повинен відповідати умовам ліцензійної угоди. Успішне
проведення реєстрації АРМ діагностується повідомленням “Зарегистрировано рабочее место
<название АРМ>”.
4.5.6 Зареєструвати дозиметр в АСІДК, задавши команду редагування “Приборы”. У вікні,
що відкривається, необхідно перейти в режим редагування інформації, ввівши команду
“Редактирование” і ввести новий запис в таблицю приладів. Для цього необхідно в поле
“Номер” ввести номер дозиметра. Номер дозиметра ДКГ-21, який реєструється в АСІДК, повинен
мати вигляд - 2NNNNNNN,

де NNNNNNN – це цифровий номер, який відповідає номеру

дозиметричного приладу, нанесеному на корпус дозиметра при його виготовленні. В поле “Тип”
необхідно ввести тип дозиметра ДКГ-21. Завершити реєстрацію дозиметра, натиснувши клавішу
“стрілка вниз” на клавіатурі. Закрити вікно командою “Выход”.
4.5.7 Виконати команду “ДКГ_Вход”, з допомогою якої здійснюється програмування
параметрів і режимів роботи дозиметра ДКГ-21. У вікні, що відкривається “Задайте входные
параметры ДКГ-21” потрібно в компоненті вводу “Имя” вибрати ім`я “Tester” і задати команду
”Зафиксировать”, яка дозволяє програмування ДКГ-21. Увімкнути дозиметр і під час мигання
зображення (не більш ніж через 15 с), розташувати його таким чином, щоб вікно інфрачервоного
порту дозиметра знаходилось на відстані не більше 0,3 м напроти вікна АІП. Успішне програмування
дозиметра супроводжується звуковим короткочасним сигналом дозиметра і появою номера
дозиметра у компоненті вікна “Время входа” і типу “ДКГ-21” у компоненті “Тип прибора” вікна.
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Після цього необхідно негайно прибрати дозиметр з зони дії АІП. Завершення режиму
програмування ДКГ-21 здійснюється по команді “Закрыть” вікна програмування.
4.5.8 Здійснити зчитування дозиметричної інформації з дозиметра. Для цього потрібно
перейти в режим зчитування “Выход”, задавши команду зчитуваня “Выход”. Після забарвлення
індикатора режиму зчитування в голубий колір і появи на ньому напису “Выход” натиснути та
утримувати кнопку дозиметра РЕЖИМ до початку миготіння цифрового індикатора і, не більш ніж
через 15 с, розташувати його в зоні зчитування таким чином, щоб вікно інфрачервоного порту
дозиметра знаходилось на відстані не більше 0,3 м напроти вікна АІП. Переконатися у виконанні
процедури зчитування інформації з дозиметра по миготінню індикатора АІП та звуковому сигналу
дозиметра, після якого виключений дозиметр необхідно прибрати з зони зчитування.
4.5.9 Завершити процес інформаційного обміну ПЗ АСІДК і дозиметра задавши команду
“Считывание закончить”. Індикатор режиму зчитування забарвлюється в червоний колір, на
ньому з`являється напис “Отключен”, а в основному вікні діагностичне повідомлення
“Программа считывания информации завершена!”.
4.5.10 Виконати команду перегляду “Вход/Выход” для контролю часу програмування та
зчитування інформації. В компоненті вводу імені особи персоналу “Имя” вибрати ім`я “Tester” і
ввести команду “Показать”. Проаналізувати значення дати та часу в полях таблиці “Время
входа” та “Время выхода”. Час виходу повинен бути не менший часу входу. Зафіксувати
значення номеру циклу вимірювання, яке знаходиться в полі “Цикл” таблиці.
4.5.11 Виконати команду перегляду “Индивидуальные дозы” для аналізу зчитаної
дозиметричної інформації. Встановити радіокнопку “Номер цикла” і в компоненті вводу номеру
циклу вибрати зафіксований в п.4.5.10 номер циклу і ввести команду “Показать”. У відповідних
полях таблиці відображаються значення часу вимірювання, виміряної дози, накопиченої дози,
одиниці вимірювань, номеру приладу та номеру циклу вимірювань. Над таблицею, в компоненті
“Имя” вказано “Tester”, в компоненті “Табельный номер” значення “1”, а в компоненті
“Накопленная доза” – числове значення накопиченої дози.
Для роздруку звіту про результати вимірювань необхідно задати команду “Печать” і в
вікні, що відкрилося ввести команду “Print”. Роздрук зображеного на екрані звіту про результати
вимірювань здійснюється на принтер, який підключений до даного АРМ. Після роздруку
необхідно задати команду “Close”, яка закриє вікно роздруку і здійснює повернення в вікно
перегляду індивідуальних доз.
Для завершення перегляду доз необхідно подати команду “Выход” вікна індивідуальних
доз, по якій відбувається повернення в основне вікно програми.
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4.5.12 Завершити сеанс роботи оператора, задавши команду “Сеанс закончить” основного
вікна програми. На екран виводиться повідомлення “Сеанс работы оператора Operator
завершен!”.
4.5.13 Завершити роботу програми АСІДК вводом команди “Выход” основного вікна
програми. Основне вікно програми закривається і програма АСІДК завершується.
Примітки
1 Пункт 4.5.3 необхідно виконувати тільки після початкового встановлення всієї АСІДК.
2 Пункт 4.5.5 необхідно виконувати тільки після початкового встановлення нового АРМ.
3 Пункт 4.5.6 необхідно виконувати тільки при реєстрації нового дозиметра в АСІДК.

4.6 Застосування дозиметра
4.6.1 Заходи безпеки при застосуванні дозиметра.
4.6.1.1 Дозиметр відповідає вимогам ДСТУ 7237:2011 в частині захисту людини від ураження
електричним струмом за ІІ класом безпеки згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.6.1.2 В дозиметрі є електричні кола з напругою до 400 В, тому його розбирання необхідно
робити при виключеному живленні.
4.6.1.3 Конструкція дозиметра виключає наявність на її зовнішніх поверхнях електричної
напруги більше ніж 42 В.
4.6.1.4 Для забезпечення в дозиметрах захисту від випадкового дотику до струмопровідних
частин застосовується захисна оболонка.
4.6.1.5 Ступінь захисту оболонки дозиметра - ІР31 згідно з ГОСТ 14254-96.
4.6.1.6 Усі роботи із застосуванням дозиметра повинні проводитися відповідно до вимог
“Норм радіаційної безпеки України” (НРБУ-97) та “Основних санітарних правил забезпечення
радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005). ДСП 6.177-2005-09-02”.

4.6.2 Перелік режимів роботи дозиметра
Дозиметр має наступні режими роботи та індикації:
- увімкнення-вимкнення дозиметра;
- вимірювання та індикація ПЕД гамма-випромінення;
- програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ПЕД
гамма-випромінення;
- індикація вимірюваного значення ЕД гамма-випромінення;
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- програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ЕД
гамма-випромінення;
- індикація реального часу та корекція його значення;
- установлення часу спрацьовування будильника та його увімкнення й вимкнення;
- програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ПЕД,
ЕД гамма-випромінення, інтервалу накопичення історії доз та дозвіл/заборону окремих режимів
роботи дозиметра через інфрачервоний порт від ПК;
- зчитування історії накопичення доз через інфрачервоний порт в ПК;
- контроль стану джерела живлення;
- контроль працездатності детектора іонізуючих випромінень.

4.6.3 Порядок роботи з дозиметром.
4.6.3.1 Увімкнення-вимкнення дозиметра.
Для увімкнення дозиметра необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Про
увімкнення дозиметра свідчить інформація, що висвічується на ЦРІ.
Разом із увімкненням, на 15 с активується інфрачервоний порт дозиметра. В цей час можна
провести процедуру програмування порогових рівнів, періодичність накопичення історії доз, та
дозвіл/заборону окремих режимів роботи дозиметра з ПК. Про активність інфрачервоного порту
свідчить мигання цифрових розрядів індикатора. Якщо обмін з ПК відбувся, то прилад починає
накопичення історії доз із заданоюперіодичністю. Якщо обмін не відбувся, то прилад починає
працювати в автономному режимі з накопиченням інтегральної дози без накопичення історії доз.
У випадку, коли після увімкнення дозиметра процедуру обміну не встигли здійснити до того,
як завершився час активізації режиму обміну в дозиметрі, дозиметр необхідно вимкнути і повторно
увімкнути, після чого прилад буде знову готовий до програмування через інфрачервоний порт
порогових рівнів, періодичності накопичення історії доз та дозволу/заборони окремих режимів
роботи.
Для вимкнення дозиметра необхідно повторно натиснути й утримувати в натиснутому стані
більше 4 с кнопку РЕЖИМ. Якщо прилад був увімкнений в автономному режимі, тобто без обміну
даними з ПК, то дозиметр вимкнеться. Якщо під час увімкнення відбувся обмін даними дозиметра з
ПК, то спроба вимкнути дозиметр призведе тільки до активації на 15 с інфрачервоного порту. Про
активність інфрачервоного порту свідчить мигання цифрових розрядів індикатора. Якщо в цей час
буде проведено процедуру зчитування історії накопичення доз в ПК, то по закінченню цієї процедури
прилад вимкнеться. Якщо процедура зчитування не відбудеться, то дозиметр не вимкнеться.
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В такому разі процедуру необхідно повторити. Наступна спроба вимкнути дозиметр знову
призведе до активації інфрачервоного порту. Таким чином, вимкнути дозиметр без проведення
процедури зчитування історії накопичення доз через інфрачервоний порт в ПК, неможливо.
Примітка - Для коректного протікання процедури обміну даними між дозиметром та ПК
дозиметр після активації режиму обміну необхідно розташувати таким чином, щоб вікно
інфрачервоного порту на передній кришці його корпусу знаходилось перед вікном АІП на відстані не
більше 0,3 м.
Процедури програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової
сигналізацій по ПЕД, ЕД гамма-випромінення, інтервалу накопичення історії доз та дозвіл/заборону
окремих режимів роботи дозиметра через інфрачервоний порт від ПК, а також зчитування історії
накопичення доз через інфрачервоний порт в ПК детальніше описані в розділі 4.7.

4.6.3.2 Вимірювання ПЕД гамма-випромінення.
Режим вимірювання ПЕД гамма-випромінення вмикається пріоритетно з моменту увімкнення
дозиметра. Ознакою цього режиму є розмірність вимірюваної величини "μSv/h". При цьому від
моменту увімкнення дозиметра розпочнеться процес накопичення та усереднення результату
вимірювання ПЕД. При значеннях ПЕД, що наближені до фонових цей процес триватиме до 1600 с,
при цьому поновлення інформації на індикаторі відбуватиметься кожні 10 с. Однак результат,
близький до дійсного, з’явиться на ЦРІ вже через 2 - 3 хв. Зі збільшенням інтенсивності
випромінення час усереднення результату вимірювання ПЕД гамма-випромінення і час оновлювання
інформації на ЦРІ буде зменшуватись до мінімального значення – 2 с.
Одиниці вимірювання виражені в мкЗв/год, мЗв/год, Зв/год.
Статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД гамма-випромінення
індикується за допомогою десятичної крапки, що мигає або не мигає. Крапка, яка мигає, свідчить про
те, що статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД гамма-випромінення
перевищує

максимально

допустиму

і,

відповідно,

цей

результат

вимірювання

можна

використовувати лише для орієнтовної оцінки ПЕД гамма-випромінення. Крапка, яка не мигає,
інформує про те, що статистична похибка відображеного результату вимірювання ПЕД гаммавипромінення знаходиться в границях, що допускаються.
Основним напрямком дозиметра при вимірюванні ПЕД є напрямок, перпендикулярний до
передньої (задньої) кришки корпусу дозиметра.
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Результатом вимірювання ПЕД гамма-випромінення слід вважати середнє арифметичне з
п'яти останніх вимірень через 8 хв після зміни інтенсивності поля випромінення при рівнях ПЕД
гамма-випромінення в діапазоні від 1,0 до 10,0 мкЗв/год або через проміжок часу від 2 хв до 2 с - для
рівнів в діапазоні від 10,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год.
Інтервали та піддіапазони вимірювань будуть установлюватись автоматично в залежності від
інтенсивності випромінення, що вимірюється.
Примітка - Для можливості швидкої оцінки рівня ПЕД гамма-випромінення процес
усереднення результатів вимірювання можна припинити примусово. Для цього необхідно
короткочасно натиснути кнопку ПОРІГ. При цьому дозиметр уже протягом 1 хв покаже орієнтовне
значення ПЕД гамма-випромінення.

4.6.3.3 Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по
ПЕД гамма-випромінення.
Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ПЕД
здійснюється в режимі вимірювання ПЕД гамма-випромінення. Для програмування необхідно
натиснути та утримувати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку ПОРІГ. При цьому має
спостерігатися мигання молодшого розряду на ЦРІ.
Послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ задають потрібне
значення молодшого розряду. Перехід до програмування значення наступного розряду досягається
короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ, при цьому буде спостерігатись мигання цього
розряду. Потрібне значення розряду виставляється послідовним короткочасним натисканням та
відпусканням кнопки ПОРІГ.
Після вводу останньої цифри порогового рівня та наступного натискання кнопки РЕЖИМ
відбудеться чотириразове гасіння ЦРІ, що свідчить про фіксацію значення, і дозиметр перейде в
режим вимірювання ПЕД гамма-випромінення.
Для перевірки значення зафіксованого порогового рівня ПЕД необхідно натиснути кнопку
ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані не довше 4 с після появи значення порогового рівня.
При утримуванні кнопки ПОРІГ довше 4 с почнеться мигання молодшого розряду, що
свідчитиме про можливість запрограмувати нове значення порогового рівня.
Про перевищення запрограмованого порогового рівня ПЕД при вимірюванні свідчать
мигання червоного світлодіода та двотональна звукова сигналізація.
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Примітки
1 На момент увімкнення дозиметра у ньому автоматично встановлюється значення
порогового рівня по ПЕД - 1,0 мкЗв/год.
2 Встановлення нульового значення порогового рівня ПЕД відключає сигналізацію
перевищення порогового рівня.

4.6.3.4 Індикація вимiрюваного значення ЕД фотонного іонізуючого випромiнення.
Для увімкнення режиму індикації вимiрюваного значення ЕД фотонного іонізуючого
випромiнення необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після
режиму вимірювання ПЕД гамма-випромінення (який вмикається пріоритетно з моменту увімкнення
дозиметра).
Ознакою цього режиму є висвічування розмірності вимірюваної величини "mSv". На початку
роботи дозиметра кома на ЦРІ буде знаходитись після першого зліва розряду. У процесі зростання
значення ЕД гамма-випромiнення кома буде автоматично зміщуватись вправо, аж до повного
заповнення шкали ЕД дозиметра. Одиниці вимірювання виражені в мЗв.

4.6.3.5 Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по
ЕД гамма-випромінення.
Програмування порогових рівнів спрацьовування звукової та світлової сигналізацій по ЕД
здійснюється

в

режимі індикації

вимірюваного

значення

ЕД

гамма-випромінення.

Для

програмування необхідно натиснути та тримати в натиснутому стані протягом 4 с кнопку ПОРІГ.
При цьому має спостерігатися мигання молодшого розряду на ЦРІ.
Послідовним короткочасним натисканням та відпусканням кнопки ПОРІГ задають потрібне
значення молодшого розряду. Перехід до програмування значення наступного розряду досягається
короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ, при цьому буде спостерігатись мигання цього
розряду. Потрібне значення розряду виставляється послідовним короткочасним натисканням та
відпусканням кнопки ПОРІГ.
Після вводу останньої цифри порогового рівня та наступного натискання кнопки РЕЖИМ
відбудеться чотириразове мигання ЦРІ, що свідчить про фіксацію значення, і дозиметр перейде в
режим індикації ЕД гамма-випромінення.
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Для перевірки значення зафіксованого порогового рівня ЕД гамма-випромінення необхідно
натиснути кнопку ПОРІГ та утримувати її в натиснутому стані не довше ніж 4 с після появи значення
порогового рівня.
При утримуванні кнопки ПОРІГ довше ніж 4 с значення порогу обнулиться і почнеться
мигання молодшого розряду, що свідчитиме про можливість запрограмувати нове значення
порогового рівня.
Про перевищення запрограмованого порогового рівня ЕД гамма-випромінення при
вимірюванні свідчать мигання червоного світлодіода та двотональна звукова сигналізація.
Для інформування користувача про можливе швидке досягнення порогового рівня ЕД
гамма-випромінення, дозиметр формує переривчастий звуковий сигнал при досягненні значення
90 % від цього порогового рівня. Цей звуковий сигнал відключається натисканням будь-якої
кнопки.
Примітка - На момент увімкнення дозиметра у ньому автоматично встановлюється значення
порогового рівня по ЕД - 0,000 мЗв, що свідчить про вимкнутий стан сигналізації.

4.6.3.6 Індикація реального часу та корекція його значення.
Для увімкнення режиму індикації реального часу необхідно короткочасно натиснути кнопку
РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикації

вимірюваного значення ЕД гамма-

випромінення.
Ознакою цього режиму на ЦРІ є символ ":" між двома парами розрядів, який мигає з
періодом 1 с.
При цьому ваги цифрових значущих розрядів на індикаторі справа-наліво будуть наступними:
першого - одиниці хвилин; другого - десятки хвилин; третього - одиниці годин; четвертого - десятки
годин.
Для корекції значення реального часу необхідно натиснути й утримувати в цьому стані кнопку
ПОРІГ до моменту, поки не почнуть мигати два розряди праворуч від символу ":". Після цього
кнопку відпустити. За допомогою наступного натискання та утримування в натиснутому стані
кнопки ПОРІГ установлюються необхідні значення одиниць та десятків хвилин. Корекцію хвилин
можна здійснювати і короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ. У такому випадку значення
кожен раз змінюватиметься на одиницю. Для корекції значення годин необхідно короткочасно
натиснути кнопку РЕЖИМ. При цьому почнуть мигати два розряди ліворуч від символу ":". Корекція
значення годин здійснюється аналогічно корекції значення хвилин. Для виходу з режиму корекції
реального часу необхідно ще раз короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ.
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4.6.3.7 Установлення часу спрацьовування будильника та його увімкнення і вимкнення.
Для увімкнення режиму встановлення часу спрацьовування будильника необхідно
короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. Цей режим є наступним після режиму індикації реального
часу. Ознакою цього режиму на ЦРІ є немигаючий символ ":" між двома парами розрядів ЦРІ.
Для встановлення значення часу спрацьовування будильника необхідно натиснути й
утримувати в цьому стані кнопку ПОРІГ до моменту, поки не почнуть мигати два розряди праворуч
від символу ":". Після цього кнопку відпустити. За допомогою наступного натискання та
утримування в натиснутому стані кнопки ПОРІГ установлюються необхідні значення одиниць та
десятків хвилин. Корекцію хвилин можна здійснювати і короткочасними натисканнями кнопки
ПОРІГ. У такому випадку значення кожен раз змінюватиметься на одиницю. Для встановлення
значення годин необхідно короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. При цьому почнуть мигати два
розряди ліворуч від символу ":". Установлення значення годин здійснюється аналогічно
встановленню значення хвилин.
Для увімкнення чи вимкнення будильника необхідно після встановлення часу його
спрацьовування короткочасно натиснути кнопку РЕЖИМ. При цьому на цифровому індикаторі
висвітиться мигаючий символ звуку “)))”. Для увімкнення будильника необхідно короткочасними
натисканнями кнопки ПОРІГ добитись появи немигаючого символу звуку на ЦРІ.
Для вимкнення будильника необхідно короткочасними натисканнями кнопки ПОРІГ
добитись гасіння символу звуку. Фіксація установок будильника здійснюється наступним
короткочасним натисканням кнопки РЕЖИМ. У випадку увімкненого будильника символ звуку буде
висвічуватись на цифровому індикаторі незалежно від обраного робочого режиму.
Примітка - Будильник буде працювати навіть з вимкнутим живленням дозиметра (за умови
наявності у дозиметрі елемента живлення). При спрацьовуванні будильника дозиметр автоматично
увімкнеться в режим індикації реального часу. Для вимкнення звукового сигналу будильника після
його спрацьовування достатньо натиснути будь-яку з кнопок керування. У випадку, якщо звукова
сигналізація після спрацьовування будильника не буде примусово виключена, то вона відключиться
автоматично через 1 хвилину.
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4.6.3.8 Контроль стану джерела живлення.
Режим контролю стану джерела живлення вмикається відразу з увімкненням дозиметра.
Ознакою цього режиму є висвічування чотирисегментного символу елемента живлення, який
висвічується у правому верхньому полі ЦРІ. Про ступінь розрядження свідчить кількість мигаючих
сегментів, які переходять у режим мигання, починаючи з крайнього правого сегмента. Мигання не
менше трьох сегментів свідчить про необхідність заміни розрядженого гальванічного елемента
живлення на новий.

4.6.3.9 Контроль працездатності детектора.
Режим контролю працездатності детектора вмикається відразу з увімкненням дозиметра. В
разі виходу з ладу детектора на ЦРІ висвічується символ "Err1", що свідчить про необхідність
передачі дозиметра в ремонт.

4.7 Порядок роботи оператора з програмою
Взаємодія оператора з ПЗ АСІДК (далі програма) виконується в діалоговому режимі шляхом
вводу відповідних команд оператором, виконання заданих команд ПЗ АСІДК та візуальному
відображенні результатів. Діалоговий режим забезпечується стандартними управляючими та
інформаційними компонентами операційної системи.

4.7.1 Запуск програми
Запуск ПЗ АСІДК здійснюється шляхом виклику програми з головного меню панелі задач
Пуск->Все Программы->ACDK_A->ACDK-A Ecomonitor

(запуск з передстартовою

графічною заставкою)
або
Пуск->Все Программы->ACDK_A->ACDK-A

(запуск без передстартової графічної

заставки).
Для запуску ПЗ АСІДК на виконання оператор також може з катологу, в якому встановлено
ПЗ АСІДК завантажити файл, що виконується "Dosimeter.exe", або клікнути лівою кнопкою мишки
на відповідній іконці робочого столу.
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4.7.2 Основне вікно ПЗ АСІДК
Після нормального запуску ПЗ АСІДК виводиться основне вікно програми з заголовком
“АСДК-А ЭКОМОНИТОР”, що реалізує основний графічний інтерфейс оператора з програмою і
містить наступні інформаційні і управляючі компоненти:
- головне меню;
- інструментальну панель;
- контекстне меню;
- статусний рядок;
- індикатор стану режиму зчитування.
Для виконання будь-якої функції програми операторові необхідно ввести відповідну команду,
що реалізує дану функцію. Усі команди, відповідно до виконуваних функцій і технологічного процесу
обробки інформації, умовно згруповані в наступні групи:
- управління сеансом;
- управління зчитуванням;
- управління завданнями (в АСІДК не використовується);
- команди редагування;
- команди перегляду;
- команди настройки;
- інформаційні команди.
Взаємодія оператора з програмою здійснюється в діалоговому режимі шляхом подачі відповідних
команд оператором, відпрацьовування заданих команд програмою і візуалізації результатів.
4.7.3 Команди управління сеансом
Команди управління сеансом роботи оператора призначені для фіксації моменту початку
сеансу, тобто реєстрації конкретного користувача як оператора з визначеними правами роботи з
програмою, і надання оператору набору функціональних можливостей програми відповідно до його
потреб і у відповідності з його правами до моменту закінчення сеансу. Момент реєстрації оператора
називається початком сеансу роботи конкретного оператора. Сеанс роботи зареєстрованого
оператора продовжується до моменту завершення сеансу або до кінця виконання програми. У кожен
визначений момент часу після запуску програми, на одному робочому місці може існувати тільки
один сеанс роботи оператора, або не бути жодного сеансу. Сеанси роботи різних операторів на
одному робочому місці не можуть існувати одночасно або перекриватися один з одним. Для початку
сеансу роботи нового оператора необхідно обов'язково завершити попередній сеанс роботи.
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4.7.3.1 Команда "Сеанс начать"
Команда "Сеанс начать" здійснює реєстрацію оператора в програмі і надає операторові набір
функціональних можливостей програми відповідно до його прав.
Після подачі команди виводиться діалогове вікно з заголовком "Регистрация оператора", у
яке операторові необхідно ввести наступну інформацію, що ідентифікує його як легального
оператора даної програми:
 "Входное имя" – унікальне ім'я, що складається не більш ніж з 20 символів, яке однозначно
ідентифікує конкретного оператора. Ввід здійснюється кліком лівої кнопки мишки на кнопці даного
діалогового компонента і вибором необхідного імені зі списку імен зареєстрованих операторів або
вводом імені оператора з клавіатури;
 "Пароль" – набір не більш ніж з 20 символів, раніше зареєстрований в програмі як пароль
даного оператора.
У випадку правильного введення інформації, що ідентифікує даного оператора, він одержує
доступ до функціональних можливостей програми відповідно до його прав.
У

випадку

відміни

введення

ідентифікуючої

інформації виводиться

інформаційне

повідомлення "Оператор не зарегистрирован! Дальнейшая работа возможна только после
регистрации оператора!". Оператор вважається незареєстрованим і сеанс роботи не початий.
При помилковому або неправильному введенні пароля, виводиться повідомлення
"Неправильно введен пароль оператора!" і надається можливість повторного введення правильної
ідентифікуючої оператора інформації.
4.7.3.2 Команда "Сеанс закончить"
Команда "Сеанс закончить" завершує сеанс роботи даного оператора з програмою.
Операторові стають недоступні можливості програми, крім команд "Закончить программу",
“Справка”, “О программе…”.
4.7.4 Команди управління зчитуванням
Команди управління зчитуванням призначені для управління процесом обміну інформацією
між дозиметром ДКГ-21 і програмою

за допомогою АІП. Процес зчитування інформації з

дозиметрів може знаходитися в одному з наступних режимів:
 "Отключен" – процес зчитування інформації з дозиметрів ще не початий або вже
завершений. У цьому стані обмін інформацією між дозиметром і програмою неможливий;
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 "Вход" – активний процес зчитування інформації з дозиметрів, який реєструє і встановлює
початковий стан дозиметра перед проведенням наступних дозиметричних вимірювань. Даний режим
для дозиметрів ДКГ-21 не використовується;
 "ДКГ_Вход" – активний процес інформаційного обміну з дозиметром ДКГ-21, який
забезпечує програмування дозиметра ДКГ-21;
 "Выход" – активний процес зчитування інформації з дозиметрів, який зчитує і реєструє в
БД АСІДК всю накопичену інформацію дозиметричних вимірювань.
Стан поточного режиму процесу зчитування відмічається індикатором режиму зчитування,
що з'являється в правому верхньому куті основного вікна програми після початку сеансу оператора.
Зміна режимів зчитування здійснюється наступними командами:
 Команда "Вход” (в АСІДК не використовується);
 Команда "ДКГ-Вход";
 Команда "Выход";
 Команда "Считывание закончить".

4.7.4.1 Команда "ДКГ_Вход"
Команда "ДКГ_Вход" активізує процес зчитування інформації з дозиметрів або (і) переводить
активний процес зчитування інформації з дозиметрів в режим "ДКГ_Вход" для забезпечення
програмування параметрів і режимів роботи дозиметра ДКГ-21. Крім того, за допомогою команди
"ДКГ_Вход" реєструється подія і час входу кожної окремої особи персоналу в зону виконання робіт.
Команда "ДКГ_Вход" забезпечує:


індивідуальне задання параметрів і режимів програмування для кожного дозиметра

ДКГ-21;


індивідуальне задання параметрів і групове задання режимів програмування для

послідовності дозиметрів ДКГ-21, що програмуються;


мінімальне за часом перебування особи персоналу з дозиметром у зоні зчитування;



мінімальні по трудомісткості дії оператора при встановленні параметрів і режимів

програмування дозиметра ДКГ-21;


мінімальний необхідний час інформаційного обміну між дозиметром ДКГ-21 і програмою,

що забезпечує заощадження енергоресурсу дозиметра;
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В залежності від технологічно-організаційних особливостей кожного підприємства по видачі
дозиметрів і забезпечення входу персоналу в зону робіт оператор може виконувати команду
"ДКГ_Вход" в індивідуальному або груповому режимі. Індивідуальний режим передбачає
програмування окремих дозиметрів у довільні моменти часу на фоні виконання оператором інших
робіт. Груповий режим забезпечує програмування групи послідовних дозиметрів з мінімальними
витратами часу на задання параметрів і режимів для програмування.
Після задання оператором команди "ДКГ_Вход" індикатор стану режиму зчитування
забарвлюється в зелений колір і на індикаторі виводиться напис "ДКГ_Вход". Одночасно виводиться
вікно програмування дозиметра ДКГ-21, призначене для введення параметрів і режимів роботи
дозиметра ДКГ-21, з установленими за замовчуванням значеннями параметрів і режимів. Далі
операторові необхідно виконати наступні дії:
 інформаційно зв'язати дозиметр ДКГ-21, який програмується, з конкретною особою
персоналу, що буде працювати з даним дозиметром (виконати обов'язково);
 ввести

необхідні

параметри

програмування,

замінивши

ними

встановлені

за

замовчуванням значення (виконати при необхідності);
 встановити необхідні режими програмування дозиметра, замінивши ними встановлені за
замовчуванням значення (виконати при необхідності);
 встановити параметри дознаряду (виконати при необхідності);
 зафіксувати введені параметри і режими програмування дозиметра, виконавши команду
"Зафиксировать" (виконати обов'язково);
 запрограмувати дозиметр ДКГ-21 (виконати обов'язково). Для цього необхідно активувати
інфрачервоний порт дозиметра, включивши дозиметр натиском кнопки РЕЖИМ. Під час мигання
індикатора (приблизно 15 сек.) потрібно піднести дозиметр до АІП на віддаль не більше 30 см,
зорієнтувати його передньою панеллю до АІП і не переміщувати дозиметр до завершення
програмування. Нормальне завершення програмування дозиметра супроводжується звуковим
сигналом і появою інформаційного вікна результатів програмування. Одночасно автоматично
заповнюються поля "Номер прибора", "Тип прибора", "Время входа", що інформують оператора
відповідно про номер і тип запрограмованого дозиметра, а також про зареєстрований час проходу
данної особи персоналу в зону проведення робіт;
 закрити інформаційне вікно результатів програмування (виконати обов'язково);
 виконати команду "Отменить", тим самим встановити готовність до програмування
наступного дозиметра, і повторити всі вищевикладені дії для наступного дозиметра (виконати при
необхідності послідовного програмування декількох дозиметрів ДКГ-21);
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 виконати команду "Закрыть" для завершення програмування одного або декількох
дозиметрів. Вікно введення параметрів і режимів програмування дозиметра ДКГ-21 закривається і
встановлюється режим зчитування, який був встановлений до режиму "ДКГ_Вход".

4.7.4.1.1 Встановлення параметрів програмування
4.7.4.1.1.1 Введення параметра "Имя"
Параметр "Имя" встановлює інформаційний зв'язок між конкретною особою персоналу з
заданим ім'ям і дозиметром ДКГ-21, що програмується.
Параметр "Имя" є обов'язковим при програмуванні дозиметра ДКГ-21.

Рекомендується

вводити цей параметр найпершим, оскільки введене ім'я конкретної особи персоналу визначає
значення параметра "Порог по дозе за смену" і значення параметрів дознаряду.
Для введення імені конкретної особи персоналу необхідно зі списку імен персоналу, що
відкривається у відповідь на клік лівою кнопкою мишки на стрілці компоненту, вибрати потрібне ім’я
або табельний номер. Список персоналу формується у вигляді імен або табельних номерів у
відповідності зі станом радіокнопок “Имя” і “Табельный номер”. Допускається також ввід імені або
табельного номеру окремої особи персоналу з клавіатури. Ввід імені або табельного номеру з
клавіатури обов’язково повинен закінчуватись натисканням клавіши <Enter>. В противному випадку
параметр “Имя” рахується не введеним і поле данного параметра очищується. При вводі з клавіатури
імені або табельного номеру неіснуючої особи персоналу оператору виводиться відповідне
діагностичне повідомлення.
Після воду імені конкретної особи персоналу, якщо дана особа працює по діючому дознаряду,
справа у вікні вводу виводиться додаткова панель з поточними параметрами дознаряду для даної
особи. Параметр “Порог по дозе за смену” обчислюється і встановлюється в нове значення в
залежності від значення параметрів діючого дознаряду.

4.7.4.1.1.2 Введення параметрів дознаряду
Введення параметрів дознаряду можливе тільки після введення імені конкретної особи
персоналу за умови, що в даної особи немає діючого в даний момент дознаряду. При дотриманні цієї
умови, для встановлення дознаряду для заданої окремої особи персоналу і введення параметрів
дознаряду операторові необхідно виконати команду "Дознаряд". У правій частині вікна вводу
параметрів і режимів програмування з'явиться панель "Дознаряд" з параметрами, встановленими за
замовчуванням. Оператор може ввести або змінити наступні параметри:
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 "Дата начала" – за замовчуванням встановлені поточна дата і час початку роботи по
дознаряду на момент появи панелі “Дознаряд”. Не допускається ввід дати і часу початку дознаряду,
який менший значення поточної дати і часу на момент встановлення цього параметра за
замовчуванням. Ввід або редагування цього параметра оператором з клавіатури повинен завжди
закінчуватись натисканням клавіши <Enter>. При неправильному введенні дати початку дознаряду
виводиться відповідне діагностичне повідомлення і оператору надається можливість правильного
вводу;
 "Количество суток" – запланована тривалість дознаряду в добах. Доби дознаряду
відраховуються з часу початку дознаряду і складають 24 години. Дозволяється задавати тривалість
дознаряду в межах від 1 до 999 діб. За замовчуванням встановлюється тривалість дознаряду 5 діб;
 "Порог по дозе" – граничне значення дози, допустиме для даної особи персоналу при
роботі по даному дознаряду. Допускається задавати число з плаваючою комою в межах від 0 до
10000. Ввід числа обов’язково повинен закінчуватись натисканням клавіши <Enter>.

При

неправильному вводі оператору виводиться відповідне діагностичне повідомлення і надається право
правильного вводу.
Параметри "Отработано суток" і "Полученная доза" розраховуються автоматично, є
інформаційними і недоступні для зміни оператором.
Для запису дознаряду з заданими параметрами в БД АСІДК операторові необхідно виконати
команду "Применить". Дана команда виконується тільки при правильному заданні параметрів
дознаряду. При помилковому заданні параметрів дознаряду оператору виводиться відповідне
діагностичне повідомлення і даний дознаряд не записується в БД.
Для скасування параметрів дознаряду і самого дознаряду, який формується для даної особи
персоналу, необхідно виконати команду "Отменить". У цьому випадку панель "Дознаряд" зникає з
вікна вводу.
Оператор може достроково завершити поточний дознаряд для заданої особи персоналу,
виконавши команду “Завершить”. По цій команді даний дознаряд завершується. Датою завершення
дознаряду рахується дата і час введення команди “Завершить”.

4.7.4.1.1.3 Введення параметра "Периодичность сохранения дозы"
Параметр "Периодичность сохранения дози" визначає проміжок часу, через який дозиметр
ДКГ-21, що програмується, буде регулярно зберігати в пам'яті приладу дозу.
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Ввід даного параметра здійснюється оператором з використанням клавіатури або кнопоклічильників, що знаходяться праворуч у відповідному полі вводу.
При вводі цього параметра може використовуватися допоміжний діалоговий компонент
вводу “Срок накопления доз”, розташований

над даним компонентом. Числове значення

компоненту “Срок накопления доз” визначає кількість діб використання дозиметру ДКГ-21, на
протязі яких гарантується

збереження в пам’яті дозиметра всіх змінених доз з періодичністю,

заданою параметром “Периодичность сохранения дозы”. При вводі оператором даних в компонент
“Срок накопления доз” автоматично розраховується і встановлюється рекомендоване значення в
компоненті “Периодичность сохранения дозы”. При вводі оператором числового значения в
компонент “Периодичность сохранения дозы” автоматично розраховується і встановлюється
значення в компоненті “Срок накопления доз”, яке призначене для орієнтовної оцінки оператором
строку гарантованого збереження в пам’яті дозиметра всіх виміряних доз.

4.7.4.1.1.4 Введення параметра "Порог по мощности дозы"
Даний параметр програмує дозиметр ДКГ-21 граничним пороговим значенням по потужності
дози випромінювання.
Введення цього параметра здійснюється оператором з клавіатури.

4.7.4.1.1.5 Введення параметра "Порог по дозе за смену (срок)".
Параметр "Порог по дозе за смену (срок)" програмує дозиметр ДКГ-21 граничним значенням
дози опромінення, що є допустима для одержання конкретною особою персоналу

за одну зміну

роботи або за вказаний строк роботи.
Значення даного параметра може розраховуватись і формуватись автоматично або вводитись
і редагуватися оператором з клавіатури. При введенні у відповідне поле параметра "Имя", значення
параметра "Порог по дозе за смену (срок)" автоматично розраховується і встановлюється в
залежності від наявності в даної особи персоналу діючого дознаряду. Якщо дана особа персоналу не
працює по дознаряду, то параметр "Порог по дозе за смену (срок)" встановлюється в значення, яке
прийнято за замовчуванням. Якщо ж дана особа персоналу працює по діючому дознаряду, то
параметр "Порог по дозе за смену (срок)" розраховується і встановлюється в залежності від значення
параметрів дознаряду – кількості діб дознаряду, кількості відпрацьованих діб по дознаряду,
граничного значення дози дознаряду і реально отриманої дози по діючому дознаряду.
Незалежно від джерел введення даного параметра, операторові надається право вводу або
редагування сформованого значення.
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4.7.4.1.2 Встановлення режимів роботи дозиметра
Встановлення необхідних режимів роботи дозиметра ДКГ-21 здійснюється встановленням
відміток у відповідних полях-індикаторах.
Ієрархічне розміщення полів-індикаторів і їх семантичне групування визначає можливість
зміни оператором нижче і праворуч

розміщених параметрів в одній групі. Поля-індикатори,

розміщені нижче і праворуч в одній групі, стають недоступні для зміни, і відповідно не
програмуються в дозиметрі, якщо вище і ліворуч розташоване поле-індикатор не встановлене. Поляіндикатори, і відповідні їм режими роботи дозиметра ДКГ-21, що знаходяться в різних групах,
незалежні один від одного Наприклад, якщо оператор зніме відмітку у полі-індикаторі "Часы", то в
дозиметрі будуть відключені режими роботи, що відповідають полям-індикаторам "Коррекция
часов", "Будильник", "Коррекция будильника".

4.7.4.1.3 Контроль даних, що вводяться
Всі дані, що вводяться у вікні програмування дозиметра ДКГ-21, синтаксично і семантично
контролюються. Семантичний контроль полягає в перевірці перебування кожного введеного
параметра в допустимому діапазоні значень. При виявленні помилки введення параметра,
помилковий параметр не приймається і видається діагностичне повідомлення, що точно визначає
параметр і причину помилки.

4.7.4.1.4 Команди вікна програмування
Команди вікна програмування забезпечують інтерактивний техпроцес програмування
дозиметра ДКГ-21 і реєстрацію події і часу входу конкретної особи персоналу в зону виконання
робіт.

4.7.4.1.4.1 Команда "Зафиксировать"
Перевіряє усі введені параметри і режими і фіксує введену інформацію, не дозволяючи
операторові здійснювати випадкові або цілеспрямовані зміни введених даних. Ініціює процес
програмування дозиметра. Для програмування дозиметра необхідно активувати інфрачервоний порт
дозиметра, ввімкнувши дозиметр натисканням кнопки “Режим”. Під час мигання індикатора
(приблизно 15 сек.) потрібно піднести дозиметр до АІП на віддаль не більше 30 см, зорієнтувати його
передньою панеллю до АІП і не переміщувати дозиметр до завершення програмування.
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Момент завершення програмування супроводжується звуковим сигналом і появою
інформаційного вікна результатів програмування. Одночасно автоматично заповнюються поля
"Номер прибора", "Тип прибора", "Время входа", що інформують оператора відповідно про номер і
тип запрограмованого приладу, а також про зареєстрований час проходу даної особи персоналу в
зону проведення робіт.
До моменту виконання команди "Зафиксировать" програмування дозиметра неможливе.

4.7.4.1.4.2 Команда "Отменить"
Скасовує стан вікна програмування, встановлений командою "Зафиксировать", знову
дозволяючи операторові вводити або редагувати параметри і режими для програмування дозиметра.
Цю команду

необхідно обов'язково виконувати після програмування кожного дозиметра для

забезпечення можливості введення даних і програмування наступного дозиметра.

4.7.4.1.4.3 Команда "Закрыть"
Дана команда припиняє процес програмування одного або декількох дозиметрів ДКГ-21 і
закриває вікно програмування і введення даних.

4.7.4.1.4.4 Команда "Дознаряд"
Команда "Дознаряд" дозволяє встановити спеціальні параметри для заданої особи персоналу.
Доступна тільки для тих осіб персоналу, які не мають діючого дознаряду. Введення команди
приводить до появи додаткової панелі для введення параметрів дознаряду. Дознаряд з введеними
параметрами встановлюється для заданої особи персоналу командою "Применить" панелі дознаряду.
Для скасування введених параметрів дознаряду і самого дознаряду необхідно виконати команду
"Отменить" панелі дознаряду, що одночасно закриває панель “Дознаряд”.

4.7.4.2 Команда "Выход"
Команда "Выход" активізує процес зчитування інформації з дозиметричних приладів і (або)
переводить активний процес зчитування інформації з дозиметрів у режим "Выход". В цьому режимі
здійснюється зчитування інформації виміряних доз з дозиметра ДКГ-21 в БД АСІДК і реєструється
час виходу конкретної особи персоналу з зони виконання робіт.
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Перед зчитуванням інформації з конкретного ДКГ-21 необхідно активувати інфрачервоний
порт дозиметра. Для цього потрібно на дозиметрі натиснути і утримувати кнопку РЕЖИМ до
початку мигання індикатора. Під час мигання індикатора (приблизно 15 сек.) можна проводити
зчитування інформації. Для зчитування результатів дозиметричних вимірювань необхідно піднести
дозиметр до АІП на віддаль не більше 30 см, зорієнтувати його передньою панеллю до АІП і не
переміщувати дозиметр до завершення зчитування. Нормальне завершення зчитування інформації
супроводжується звуковим сигналом і появою інформаційного вікна з діагностикою "Считана
информация с дозиметра ХХХХХХХХ", де ХХХХХХХХ – означає номер дозиметра, з якого
здійснено зчитування інформації.

4.7.4.3 Команда "Считывание закончить"
Команда "Считывание закончить" переводить процес зчитування інформації з дозиметрів в
режим "Отключен" і завершує процес зчитування.

4.7.5 Команди редагування
4.7.5.1 Призначення
Команди редагування інформації призначені

для початкової підготовки і наступного

поточного редагування службової інформації в ПЗ АСІДК. Виконувати ці команди можуть тільки
оператори, що володіють правами редагування інформації.
Кожна команда редагування дозволяє редагувати семантично зв'язану інформацію, що
відноситься до певного визначеного інформаційного об'єкту БД.
Виконання кожної команди редагування даних відбувається в окремому програмному вікні,
що відкривається відразу ж після задання команди і залишається відкритим, зберігаючи фокус
інтерактивної взаємодії оператора з програмою до моменту закриття вікна, тим самим відзначаючи
час закінчення виконання команди.
Взаємодія оператора з інформацією в кожному відкритому вікні редагування може
відбуватися в двох режимах – режимі перегляду і режимі редагування. В режимі перегляду
допускається тільки перегляд інформації у вікні. Цей режим захищає інформацію від ненавмисної
випадкової зміни. Режим редагування дозволяє проводити зміну інформації, що передбачає введення
нової інформації, знищення інформації, повну або часткову зміну існуючої інформації.
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4.7.5.2 Основні компоненти вікна редагування
Після введення команди редагування відповідного списку об’єктів, відкривається вікно з
заголовком, який відповідає списку, що редагується. Вікно може містити наступні управляючі і
інформаційні компоненти:
 інструментальну панель;
 панель навігатора;
 таблицю списку об’єктів та їх атрибутів;
 контекстне спливаюче меню, яке з’являється при кліку правою кнопкою мишки на панелі
вікна;
 командні кнопки;
 панелі управляючих компонентів відбору інформації;
 статусний рядок.

4.7.5.2.1 Інструментальна панель
Інструментальна панель містить кнопки, які дозволяють вводити наступні команди оператора,
дозволені в даному вікні:
 “Выход”;
 “Просмотр”;
 “Редактирование”;
 “Печать”.
В деяких вікнах редагування інформації інструментальна панель може бути відсутня або
містити додаткові кнопки.

4.7.5.2.2 Панель навігатора
Панель навігатора розміщена безпосередньо над таблицею списку об’єктів, що редагуються і
містить

кнопки команд, які забезпечують взаємодію оператора з окремими записами таблиці

об’єктів. В залежності від режиму обробки списку об’єктів доступні різні набори команд панелі
навігатора. В режимі перегляду доступні тільки команди перегляду записів:
 “Первая запись”;
 “Предыдущая запись”;
 “Следующая запись”;
 “Последняя запись”.
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В режимі редагування, крім команд перегляду записів, доступні також команди редагування
записів:
 “Вставить запись”;
 “Удалить запись”;
 “Редактировать запись”;
 “Записать изменения”;
 “Отменить изменения”.

4.7.5.2.3 Таблиця об’єктів редагування
Таблиця об’єктів містить послідовність записів списку об’єктів. Кожен запис списку об’єктів
містить поля, які відображають відповідні параметри даного запису.

4.7.5.2.4 Контекстне спливаюче меню
Контекстне спливаюче меню містить ті ж команди, що й інструментальна панель або
командні кнопки, які дозволені для вводу оператором в даному вікні:
 “Выход”;
 “Просмотр”;
 “Редактирование”;
 “Печать”.

4.7.5.2.5 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі потрібної оператору інформації з БД АСІДК. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами. Кожне вікно редагування містить свій набір компонентів
відбору даних, орієнтований на найбільш зручне отримання потрібної інформації.

4.7.5.2.6 Команди управління
Команди управління вікна редагування реалізують функції зміни режиму обробки інформації,
підготовки і виводу звіту та закриття вікна.
Команда “Выход” - відмічає кінець перегляду і редагування списку об’єктів, закриває вікно і
здійснює повернення в основне вікно програми.
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Команда “Просмотр” переводить дане вікно в режим перегляду інформації. Всі команди
редагування стають недоступними, кнопки команд панелі навігатора, які забезпечують редагування
інформації, переводяться в неактивний стан.
Команда “Редактирование” переводить дане вікно в режим редагування інформації. Крім
команд перегляду стають доступними команди редагування. Кнопки команд панелі навігатора, які
забезпечують редагування інформації, переводяться в активний стан.
Команда “Печать” забезпечує автоматичну підготовку і роздрук у вигляді звіту інформації з
таблиці списку об’єктів.
Команда “Показать” забезпечує перегляд інформації у відповідності з заданими компонентами
відбору.

4.7.5.2.7 Команди перегляду записів
Команди перегляду записів дозволяють управляти маркером, який вказує на поточний запис
в таблиці об’єктів. Поточний запис, на який вказує маркер, стає видимим і доступним тільки для
перегляду даних.
Команда “Первая запись” - переміщує маркер поточного запису на перший запис
таблиці.
Команда “Предыдущая запись” - переміщує маркер поточного запису на попередній
запис таблиці. Якщо до виконання цієї команди поточним записом був перший запис таблиці, то
позиція маркеру не змінюється.
Команда “Следующая запись” - переміщує маркер поточного запису на наступний
запис таблиці. Якщо до виконання цієї команди поточним записом був останній запис таблиці, то
позиція маркеру не змінюється.
Команда “Последняя запись” - переміщує маркер поточного запису на останній запис
таблиці.

4.7.5.2.8 Команди редагування записів
Команди редагування записів таблиці об’єктів дозволяють оператору формувати новий запис,
вилучати поточний запис, відновлювати раніше вилучений запис, змінювати окремі або всі поля
поточного запису, які дозволяють редагування.
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Поля, що редагуються (тобто дозволяють редагування) – це ті поля запису, в які оператор
може вводити нову інформацію, або в яких може змінювати існуючу інформацію. Поля запису, що не
редагуються (тобто не дозволяють редагування), формуються автоматично і не допускають вводу
нової або змін існуючої інформації.
Кожна команда редагування запису виконується тільки над одним записом, який в момент
задання команди є поточним.
Редагування кожного запису проводиться в два етапи - внесення змін в значення інформації в
поля запису, що редагуються, і фіксація зміненого запису в БД або відміна проведених змін.
Для внесення змін в значення інформації в будь-яке поле запису необхідно перемістити фокус
вводу на потрібне поле і ввести необхідні зміни. Переміщення фокусу поля здійснюється кліком
лівою кнопкою мишки на потрібному полі або з допомогою наступних клавіш клавіатури:
 “Home” - переміщення фокусу на перше поле запису;
 “End” - переміщення фокусу на останнє поле запису;
 “->”(стрілка вправо) - переміщення фокусу на наступне поле справа;
 “<-”(стрілка вліво) - переміщення фокусу на попереднє поле зліва;
 “Tab” - переміщення фокусу на наступне поле справа, що редагується.
Зміни, які проводяться оператором в поточному запису, візуально відмічаються в таблиці
об’єктів, але не фіксуються в БД. В зв’язку з цим, проведені зміни можуть бути відмінені або
зафіксовані в БД. Для фіксації проведених змін в БД необхідно виконати одну з наступних дій:
 перейти на інший запис таблиці (наступний або попередній);
 виконати команду “Записать изменения”.
Для відміни всіх проведених змін в поточному запису, що редагується, потрібно виконати
команду “Отменить изменения”. Ця команда діє тільки до моменту фіксації проведених в даному
запису змін в БД.
При перегляді і редагуванні поточної таблиці об’єктів оператор має можливість настроїти вид
таблиці у відповідності зі своїми потребами, шляхом переміщення полів таблиці або зміни їх розміру.
Для зміни розміру поля необхідно помістити покажчик мишки на лінію, яка розділяє заголовки
сусідніх полів, і, в момент появи покажчика у вигляді подвійних стрілок, утримуючи ліву кнопку
мишки перемістити покажчик, змінюючи розмір сусідніх полів. Фіксація нових розмірів полів
відбувається при відпусканні лівої кнопки мишки.
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Для переміщення поля необхідно клікнути лівою кнопкою мишки на заголовку поля, що
переміщується і утримуючи натисненою ліву кнопку мишки перемістити поле в горизонтальному
напряму до потрібної позиції. При відпусканні лівої кнопки мишки, поле зафіксується на новому
місці.

4.7.5.2.8.1 Команда “Вставить запись”
Команда “Вставить запись” дозволяє оператору сформувати новий запис перед поточним
записом.

4.7.5.2.8.2 Команда “Удалить запись”
Команда “Удалить запись” дозволяє оператору вилучити поточний запис з БД. Для
запобігання випадкового вилучення будь-якого запису в БД, необхідно додатково підтвердити
необхідність вилучення запису у відповідь на повідомлення “Удалить запись из БД?”. Тільки при
стверджуючій відповіді запис в БД відмічається як вилучений. В таблиці вилучений запис
автоматично відмічається в полі “Дата удаления” встановленням дати і часу проведення вилучення.

4.7.5.2.8.3 Команда “Редактировать запись”
Команда “Редактировать запись” дозволяє змінювати всі або окремі поля поточного запису в
БД, в яких дозволяється редагування.

4.7.5.2.8.4 Команда “Записать изменения”
Команда “Записать изменения” фіксує в БД запис, що редагується.

4.7.5.2.8.5 Команда “Отменить изменения”
Команда “Отменить изменения” відміняє всі зміни, які проведені в полях запису, що
редагується, з моменту останньої фіксації змін в БД.

4.7.5.2.8.6 Команда “Восстановить запись”
Команда “Восстановить запись” дозволяє оператору відновити в БД раніше вилучений запис,
який в момент відновлення є поточним записом. Для запобігання випадкового відновлення запису в
БД, необхідно додатково підтвердити необхідність відновлення потрібного запису у відповідь на
повідомлення “Восстановить запись в БД?”. Тільки при стверджуючій відповіді вказаний запис в БД
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відмічається як відновлений. Для відновленого в БД запису знищується дата і час попереднього
вилучення. Команда “Восстановить запись” ініціюється командною кнопкою “Восстановить”.

4.7.5.2.9 Статусний рядок
Статусний рядок містить дві панелі, в яких відображається допоміжна інформація. В лівій
панелі відображаються підказки оператору, які змінюються при переміщенні курсору мишки над
різними компонентами вікна і які підказують оператору призначення і дію кожного компоненту. В
правій панелі відображається кількість записів, які зчитані з БД і розміщені у відповідній таблиці
об’єктів поточного вікна.

4.7.5.2.10 Сортування записів
В режимі перегляду або редагування можливе впорядкування зображення записів в таблиці
об’єктів. Впорядкування здійснюється в алфавітному порядку значень окремого вказаного поля
запису. Для виконання сортування записів таблиці по значенню окремого поля, необхідно клікнути
лівою кнопкою мишки на заголовку поля, інформація в якому повинна бути відсортована в
алфавітному порядку.

4.7.5.3 Редагування списку операторів
Список операторів може оброблятися в двох режимах – режимі перегляду і режимі
редагування. В режимі перегляду допускається задання і виконання команд, що забезпечують тільки
перегляд інформації. В режимі редагування додатково забезпечується можливість введення нової або
зміни існуючої інформації.
Після задання команди редагування списку операторів відкривається вікно з заголовком
“Операторы”, яке містить вищеописані управляючі і інформаційні компоненти вікна редагування.
Список операторів показаний у вигляді таблиці операторів.

4.7.5.3.1 Таблиця операторів
Таблиця операторів містить послідовність записів списку операторів. Кожен запис списку
операторів містить наступні поля, що відображають відповідні параметри даного запису:
 "Входное имя" – містить мнемонічне ім'я оператора, що складається не більш ніж з
20 символів. При створенні нового запису це поле обов'язково повинно бути задане. В режимі
редагування значення поля може змінюватися;
 "Пароль" – містить пароль оператора, що складається не більш ніж з 20 символів. При

64
Настанова щодо експлуатування ВІСТ.412161.014 НЕ
створенні нового запису це поле обов'язково повинно бути задане. В режимі редагування значення
поля може змінюватися;
 "Дата регистрации" – містить дату і час запису даного оператора в список операторів.
Формується автоматично під час створення даного запису. Оператором змінюватися не може;
 "Дата удаления" – містить дату і час вилучення запису даного оператора зі списку
операторів. Формується автоматично в момент вилучення даного запису зі списку операторів. Для
дійсних (не вилучених) записів це поле не містить дати, тобто є пустим. Дане поле оператором
змінюватися не може;
 "Право записывать" – містить інформацію про право оператора, до якого відноситься
даний запис, проводити зчитування інформації з дозиметрів за допомогою адаптера інфрачервоного
порту і її запис у БД. Може містити значення "Да" або "Нет". Значення "Да" дозволяє, а значення
"Нет" забороняє операторові здійснювати дану дію. В режимі редагування значення поля може
змінюватися. При створенні нового запису задання цього поля не є обов'язковим, у цьому випадку за
замовчуванням приймається значення "Нет";
 "Право редактировать" – містить інформацію про право оператора, до якого відноситься
даний запис, здійснювати редагування службових списків БД. Може містити значення "Да" або
"Нет". Значення "Да" дозволяє, а значення "Нет" забороняє операторові здійснювати дану дію. В
режимі редагування значення поля може змінюватися. При створенні нового запису задання цього
поля не обов'язкове, у цьому випадку за замовчуванням приймається значення "Нет";
 "Право задания" – містить інформацію про право оператора, до якого відноситься даний
запис, формувати і редагувати завдання на дозиметричні вимірювання. Може містити значення "Да"
або "Нет". Значення "Да" дозволяє, а значення "Нет" забороняє операторові здійснювати дану дію. В
режимі редагування значення поля може змінюватися. При створенні нового запису задання цього
поля не обов'язкове, у цьому випадку за замовчуванням приймається значення "Нет". В АСІДК дане
поле не використовується;
 "Право просмотра" – містить інформацію про право оператора, до якого відноситься даний
запис, переглядати інформацію, що знаходиться в БД. Може містити значення "Да" або "Нет".
Значення "Да" дозволяє, а значення "Нет" забороняє операторові здійснювати дану дію. В режимі
редагування значення поля може змінюватися. При створенні нового запису задання цього поля не
обов'язкове, у цьому випадку за замовчуванням приймається значення "Нет";
 "Комментарий" – містить додаткову допоміжну інформацію, що складається не більше ніж
з 255 символів, що відноситься до даного запису списку операторів. При створенні нового запису або
при редагуванні існуючого запису задання цього поля не обов'язкове.
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4.7.5.3.1.1 Особливості редагування списку операторів

4.7.5.3.1.1.1 Редагування поля “Имя оператора”
При редагуванні цього поля допускається ввід імені оператора, що складається не більше ніж
з 20 символів. Не допускається створення двох і більше записів, які містять однакове ім’я оператора.
В цьому випадку буде виводитись діагностичне повідомлення “Оператор с именем ХХХХХХ уже
существует. Введите другое имя оператора”.

4.7.5.3.1.1.2 Редагування поля “Пароль”
При редагуванні цього поля виводиться додаткове діалогове вікно вводу пароля оператора.
При зміні пароля діалогове вікно вимагає вводу старого пароля, нового пароля і підтвердження
правильності вводу нового пароля. Тільки при коректному вводі всіх цих даних відбувається заміна
поля “Пароль”. При створенні пароля в новому записі необхідно ввести новий пароль і підтвердити
правильність його вводу.

4.7.5.3.1.1.3 Редагування полів прав оператора
В поля прав оператора “Право записывать”, “Право редактировать”, “Право задания ” і
“Право просмотра” інформація вводиться наступним чином. Необхідно клікнути лівою кнопкою
мишки в правій частині поля і зі списку, що випадає, допустимих значень “Да” і ”Нет” вибрати
необхідне значення.

4.7.5.4 Редагування списку персоналу
Список персоналу може оброблятися в двох режимах – режимі перегляду і режимі
редагування. В режимі перегляду допускається задання і виконання команд, що забезпечують тільки
перегляд інформації. В режимі редагування додатково забезпечується можливість введення нової або
зміни існуючої інформації.
Після вводу команди редагування списку персоналу відкривається

вікно з заголовком

“Персонал”, яке містить вищеописані управляючі і інформаційні компоненти вікна редагування.
Список персоналу зображується у вигляді таблиці.
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4.7.5.4.1 Таблиця персоналу
Таблиця персоналу містить послідовність записів списку персоналу. Кожен запис списку
персоналу містить наступні поля, що відображають відповідні параметри даного запису:
 “Табельный № ” - містить табельний номер конкретної особи персоналу, що складається не
більше ніж з 10 символів. При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути задане. В
режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Имя" – містить умовне ім'я конкретної особи персоналу, що складається не більше ніж з
20 символів. При створенні нового запису це поле обов'язково повинно бути задане. В режимі
редагування значення поля може змінюватися;
 "Категория" – містить категорію персоналу, до якої відноситься дана особа. Допускається
задання категорії у відповідності до значень, які встановлені в таблиці категорій персоналу;
 "Дата регистрации" – містить дату і час запису даної особи персоналу в список персоналу.
Формується автоматично під час створення даного запису. Оператором змінюватися не може;
 "Дата удаления" – містить дату і час вилучення запису даної особи персоналу зі списку
персоналу. Формується автоматично в момент вилучення даного запису зі списку персоналу. Для
дійсних (не вилучених) записів це поле не містить дати. Оператором змінюватися не може;
 "Комментарий" – містить додаткову допоміжну інформацію, що складається не більше ніж
з 255 символів, що відноситься до даного запису списку персоналу. При створенні нового запису або
при редагуванні існуючого запису задання цього поля не є обов'язковим.

4.7.5.4.1.1 Особливості редагування списку персоналу

4.7.5.4.1.1.1 Редагування поля “Табельный номер”
При редагуванні цього поля допускається ввід табельного номеру особи персоналу, що
складається не більше ніж з 10 символів. Не допускається створення двох або більше записів, що
містять однакові табельні номери персоналу. В цьому випадку буде виведено діагностичне
повідомлення “Персонал с заданным именем или табельным № уже существует. Введите другие
имя или табельный №”.
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4.7.5.4.1.1.2 Редагування поля “Имя”
При редагуванні цього поля допускається ввід імені конкретної особи персоналу, що
складається не більше ніж з 20 символів. Не допускається створення двох або більше записів, що
містять однакові імена персоналу. В цьому випадку буде виведено діагностичне повідомлення
“Персонал с заданным именем или табельным

№

уже существует. Введите другие имя или

табельный №”.

4.7.5.4.1.1.3 Редагування поля “Категория”
В поле “Категория” інформація вводиться наступним чином. Необхідно клікнути лівою
кнопкою мишки в правій частині поля і зі списку, що випадає, допустимих значень вибрати
необхідне значення.

4.7.5.4.2 Управляючі компоненти відбору
При відборі і відображенні інформації використовуються

компоненти панелі відбору

"Показать персонал".
Панель компонентів відбору включає радіокнопки, які дозволяють оператору здійснювати
вибір з вказаного списку персоналу. Можливі наступні варіанти відбору:
 "Работающих" - зі всього списку персоналу вибираються тільки працюючі особи;
 "Уволенных" - зі всього списку персоналу вибираються тільки звільнені особи;
 "Всех" – вибирається весь список персоналу (працюючі і звільнені особи).

4.7.5.5 Редагування списку дозиметричних приладів
Список дозиметричних приладів може оброблятися в двох режимах - режимі перегляду і
режимі редагування. В режимі перегляду допускається задання і виконання команд, що забезпечують
тільки перегляд інформації. В режимі редагування додатково забезпечується можливість вводу нової
або змін існуючої інформації.
Після задання команди редагування списку дозиметричних приладів відкривається вікно з
заголовком

“Приборы”, яке містить стандартні управляючі і інформаційні компоненти вікна

редагування. Список дозиметричних приладів відображений у вигляді таблиці.
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4.7.5.5.1 Таблиця дозиметричних приладів
Дана таблиця містить послідовність записів списку дозиметричних приладів. Кожен запис
списку дозиметричних приладів містить наступні поля, які відображають відповідні параметри
даного запису:
 “Номер” – містить ідентифікатор конкретного дозиметричного приладу у вигляді серійного
номеру, який відповідає погодженням, що прийняті в АСІДК. При створенні нового запису це поле
обов’язково повинно бути задане. В режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Тип” – містить тип дозиметричного приладу у відповідності з погодженнями, що прийняті
в АСІДК. При створенні нового запису або при редагуванні існуючого запису задання цього поля не
обов’язкове;
 “Ввод в эксплуатацию” - містить дату вводу даного дозиметричного приладу

в

експлуатацію. Формат вводу - ДД.ММ.РРРР. При створенні нового запису або при редагуванні
існуючого запису задання цього поля не є обов’язковим;
 “Прекращение эксплуатации” - містить дату припинення експлуатування даного
дозиметричного приладу. Формат вводу - ДД.ММ.РРРР. При створенні нового запису або при
редагуванні існуючого запису задання цього поля не є обов’язковим;
 “Дата регистрации” - містить дату і час запису даного дозиметричного приладу в список
дозиметричних приладів. Формується автоматично в момент занесення даного запису в БД. Дане
поле формуватись або змінюватись оператором не може;
 “Вид записи” - містить інформацію, яка вказує спосіб формування

даного запису

дозиметричного приладу. Може приймати значення "Автоматический" або "Ручной". Дане поле
формується автоматично і змінюватись оператором не може;
 “Тип батареи” - містить назву типу батареї у вигляді послідовності символів довжиною не
більше 10 символів. Вводиться оператором при заміні типу джерела живлення, яке використовується
в дозиметрі. При створенні нового запису або при редагуванні існуючого запису задання цього поля
не є обов’язковим;
 “Замена батареи” - містить дату здійснення заміни батареї в даному дозиметрі. Задається
оператором при заміні батареї в дозиметрі або при підзарядці акумулятора. Формат вводу ДД.ММ.РРРР. При створенні нового запису або при редагуванні існуючого запису задання цього
поля не є обов’язковим;
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 “Следующая замена” - містить дату наступної

заміни батареї в даному дозиметрі.

Задається оператором при заміні батареї в дозиметрі або при підзарядці акумулятора.
Використовується при контролі просроченості джерел живлення дозиметрів. Формат вводу ДД.ММ.РРРР. При створенні нового запису або при редагуванні існуючого запису задання цього
поля не є обов’язковим.

4.7.5.5.1.1 Особливості редагування списку приладів
4.7.5.5.1.1.1 Редагування поля “Номер”
При редагуванні цього поля допускається ввід серійного номеру дозиметричного приладу у
відповідності з погодженнями, які прийняті в АСІДК. Не допускається створення двох або більше
записів, які містять однакові серійні номери дозиметричних приладів. В цьому випадку буде
виводитись діагностичне повідомлення “Прибор номер ХХХХХХХХ уже существует. Введите
другой номер прибора!”.

4.7.5.5.1.1.2 Редагування поля “Тип”
При редагуванні цього поля допускається ввід типу приладу у відповідності з погодженнями,
які прийняті в АСІДК.
Для вводу типу дозиметричного приладу необхідно клікнути лівою кнопкою мишки в правій
частині поля і з списку, що випадає, допустимих типів приладів вибрати необхідне значення.

4.7.5.5.1.1.3 Редагування полів вводу дати
При редагуванні полів вводу дати (поля “Ввод в эксплуатацию”, “Прекращение
эксплуатации”, “Замена батареи”, “Следующая замена”) використовується компонент вводу у вигляді
календаря, що випадає. Для вводу дати необхідно клікнути лівою кнопкою мишки в правій частині
поля на кнопці зі стрілкою і в календарі, що відкривається вибрати необхідну дату. Для закриття
календаря необхідно повторно клікнути мишкою на полі вводу.
Редагування полів вводу дати можливе також і з допомогою клавіатури. Функціональне
призначення клавіш при редагуванні цих полів з допомогою клавіатури наступне:
“Alt” + “стрілка вниз”

- відкрити календар для вибору дати;

“Alt” + “стрілка вгору”

- закрити календар;

“стрілка вниз”

- переміщення по датах календаря вниз;
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“стрілка вгору”

- переміщення по датах календаря вгору;

“стрілка вправо”

- переміщення по датах календаря вправо;

“стрілка вліво”

- переміщення по датах календаря вліво.

4.7.5.5.2 Управляючі компоненти відбору
При відборі і відображенні інформації використовуються

компоненти панелів відбору

"Приборы", "Батареи" і індикатор "Все приборы".
Панелі компонентів відбору містять радіокнопки, які дозволяють вибирати зі списку тільки
вказані дозиметричні прилади. Панелі компонентів відбору діють тільки при не встановленому
індикаторі "Все приборы".
Можливі наступні варіанти відбору з використанням панелі "Приборы":
 "Работающие" - зі списку дозиметричних приладів вибираються тільки прилади, які
знаходяться в експлуатування;
 "Списанные" - зі списку дозиметричних приладів вибираються тільки прилади, які виведені
з експлуатування;
 "Не учитывать" - зі списку дозиметричних приладів вибираються всі прилади (працюючі і
виведені з експлатації).
Можливі наступні варіанти відбору з використанням панелі "Батареи":
 "Нормальные" - зі списку дозиметричних приладів вибираються тільки дозиметри з
працездатними батареями;
 "Просроченные" - зі списку дозиметричних приладів вибираються тільки дозиметри, в яких
перевищений термін заміни батареї;
 "Не учитывать" - зі списку дозиметричних приладів вибираються всі дозиметри,
незалежно від стану заміни батарей.

4.7.5.6 Редагування списку типів дозиметричних приладів
Список типів дозиметричних приладів може оброблятись в двох режимах - режимі перегляду
і режимі редагування. В режимі перегляду допускається задання і виконання команд, які
забезпечують тільки перегляд інформації. В режимі редагування додатково забезпечується
можливість вводу нової або змін існуючої інформації.
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Після задання команди редагування списку типів дозиметричних приладів, відкривається
вікно з заголовком “Типы приборов”, яке містить стандартні управляючі і інформаційні компоненти
вікна редагування. Список типів дозиметричних приладів відображений у вигляді таблиці.

4.7.5.6.1 Таблиця типів дозиметричних приладів
Дана таблиця містить послідовність записів списку типів дозиметричних приладів. Кожен
запис списку типів дозиметричних приладів містить наступні поля, які відображають відповідні
параметри даного запису:
 “Тип прибора” - містить ідентифікатор типу дозиметричного приладу у вигляді символьної
інформації довжиною не більше ніж 20 символів. При створенні нового запису це поле обов’язково
повинно бути задано. В режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Название прибора” - містить назву даного типу дозиметричного приладу у вигляді
символьної інформації довжиною до 50 символів. При створенні нового запису або при редагуванні
існуючого запису задання цього поля не є обов’язковим;
 "Технические характеристики” - містить технічні характеристики

даного типу

дозиметричного приладу у вигляді довільної символьної інформації довжиною до 255 символів. При
створенні нового запису або при редагуванні існуючого запису задання цього поля не є
обов’язковим.

4.7.5.7 Редагування списку категорій персоналу
Список категорій персоналу може оброблятись в двох режимах - режимі перегляду і режимі
редагування. В режимі перегляду допускається задання і виконання команд, які забезпечують тільки
перегляд інформації. В режимі редагування додатково забезпечується можливість вводу нової або
змін існуючої інформації.
Після задання команди редагування списку категорій персоналу відкривається
заголовком

вікно з

“Категории”, яке містить стандартні управляючі і інформаційні компоненти вікна

редагування. Список категорій персоналу відображається у вигляді таблиці.

4.7.5.7.1 Таблиця категорій персоналу
Дана таблиця містить послідовність записів списку категорій персоналу. Кожен запис містить
наступні поля, які відображають відповідні параметри даного запису:
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 “Категория” - містить ідентифікатор категорії персоналу у вигляді символьної інформації
довжиною не більше 1 символа, який однозначно визначає категорію персоналу у відповідності з
нормативними документами.

При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути

задано. В режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Порог за смену” - містить порогове значення дози опромінення

в одиницях мЗв

(міліЗіверт), яке є граничним для даної категорії персоналу за час одної зміни роботи. Задається
числом с плаваючою комою. При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути задано.
В режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Порог за месяц” - містить порогове значення дози опромінення в одиницях мЗв
(міліЗіверт), яке є граничним для даної категорії персоналу за місяць роботи. Задається числом с
плаваючою комою. При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути задано. В
режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Порог за квартал” - містить порогове значення дози опромінення в одиницях мЗв
(міліЗіверт), яке є граничним для даної категорії персоналу за квартал (три місяці) роботи. Задається
числом з плаваючою комою. При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути задано.
В режимі редагування значення поля може змінюватись;
 "Порог за год” - містить порогове значення дози опромінення в одиницях мЗв (міліЗіверт),
яке є граничним для даної категорії персоналу за рік роботи. Задається числом з плаваючою комою.
При створенні нового запису це поле обов’язково повинно бути задано. В режимі редагування
значення поля може змінюватись.

4.7.5.7.1.1 Особливості редагування списку категорій персоналу
4.7.5.7.1.1.1 Редагування поля “Категория”
При редагуванні цього поля допускається задання категорії персоналу у вигляді символьної
інформації довжиною не більше 1 символу. Дана інформація повинна однозначно визначати
категорію персоналу у відповідності з нормативними документами. При створенні нового запису це
поле обов’язково повинно бути задане. Не допускається створення двох або більше записів, які
містять однакову категорію персоналу. В цьому випадку буде виводитись діагностичне повідомлення
“Категория Х уже существует. Введите другую категорию!”.
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4.7.6 Команди перегляду
4.7.6.1 Призначення
Команди перегляду інформації призначені для перегляду результатів дозиметричних
вимірювань або перегляду службової допоміжної інформації БД. Виконувати ці команди можуть
тільки оператори, що володіють правами перегляду інформації.
Кожна команда перегляду дозволяє переглядати семантично зв'язану інформацію, що
відноситься до одного або декількох інформаційних об'єктів БД.
Виконання кожної команди перегляду

даних відбувається в окремому

вікні, що

відкривається відразу ж після задання команди і залишається відкритим, зберігаючи фокус
інтерактивної взаємодії оператора з програмою до моменту закриття вікна, тим самим відзначаючи
час закінчення виконання команди.
Інтерактивна взаємодія оператора з інформацією в кожному відкритому вікні перегляду
допускає і передбачає тільки зміну відображення інформації, що переглядається і ні в якому разі не
допускає можливості зміни інформації в БД.

4.7.6.2 Основні компоненти вікна перегляду
Після задання команди перегляду потрібного списку інформаційних об’єктів відкривається
вікно з заголовком, який відповідає списку, що переглядається. Вікно може містити наступні
управляючі і інформаційні компоненти:
 інструментальну панель;
 панель навігатора;
 таблицю списку об’єктів та їх параметрів;
 контекстне спливаюче меню, яке виводиться при кліку правою кнопкою мишки на панелі
вікна;
 командні кнопки;
 панелі управляючих компонентів відбору і відображення інформації;
 статусний рядок.
Крім цих компонентів в конкретному вікні перегляду можуть бути і інші управляючі і
інформаційні компоненти. В кожному окремому випадку їх опис наведено додатково.
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4.7.6.2.1 Інструментальна панель
Інструментальна панель містить кнопки, які дозволяють вводити наступні команди оператора,
які допустимі в даному вікні:
 “Выход”;
 “Показать”;
 “Печать”.
В деяких вікнах перегляду інформації інструментальна панель може бути відсутня.

4.7.6.2.2 Панель навігатора
Панель

навігатора

переглядаються і містить

розміщена

безпосередньо

над

таблицею

списку

об’єктів,

які

кнопки команд, які забезпечують взаємодію оператора з окремими

записами таблиці об’єктів. В режимі перегляду доступні наступні команди перегляду записів:
 “Первая запись”;
 “Предыдущая запись”;
 “Следующая запись”;
 “Последняя запись”.

4.7.6.2.3 Таблиця об’єктів перегляду
Таблиця об’єктів містить послідовність записів списку інформаційних об’єктів. Кожен запис
списку об’єктів містить поля, які відображають відповідні параметри даного запису.

4.7.6.2.4 Контекстне спливаюче меню
Контекстне спливаюче меню містить ті ж команди, що й інструментальна панель або
командні кнопки, допустимі для вводу оператором в даному вікні:
 “Выход”;
 “Показать”;
 “Печать”.
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4.7.6.2.5 Панелі управляючих компонентів відбору і відображення інформації
Панелі управляючих компонентів відбору і відображення інформації містять компоненти,
значення яких використовуються при відборі потрібної оператору інформації з БД і відображенні
інформації в зручному для оператора вигляді. Змінюючи окремі або всі значення компонентів
відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з БД у відповідності зі
своїми потребами. Змінюючи значення компонентів відображення, оператор змінює набір і вигляд
даних. Кожне вікно перегляду містить свій набір компонентів відбору і відображення даних, який
орієнтований на найбільш зручне отримання і відображення потрібної інформації.

4.7.6.2.6 Команди управління
Команди управління вікна перегляду

реалізують функції відображення інформації для

перегляду у відповідності з заданими параметрами компонентів відбору, підготовки і виводу звіту і
закриття вікна.
Команда “Выход” - відмічає кінець перегляду списку об’єктів, закриває вікно і здійснює
повернення в основне вікно програми.
Команда “Показать” - забезпечує відбір інформації з БД у відповідності з заданими
параметрами відбору і відображує вибрану інформацію для перегляду.
Команда “Печать” - забезпечує

автоматичну підготовку і роздрук інформації з таблиці

інформаційних об’єктів у вигляді звіту.

4.7.6.2.7 Команди перегляду записів
Команди перегляду записів дозволяють управляти маркером, який вказує на поточний запис в
таблиці об’єктів. Поточний запис, на який вказує маркер, стає видимим і доступним тільки для
перегляду даних.
 Команда “Первая запись” - переміщує маркер поточного запису на перший запис таблиці;
 Команда “Предыдущая запись” - переміщує маркер поточного запису на попередній запис
таблиці. Якщо до виконання цієї команди поточним записом був перший запис таблиці, то
положення маркеру не змінюється;
 Команда “Следующая запись” - переміщує маркер поточного запису на наступний запис
таблиці. Якщо до виконання цієї команди поточним записом був останній запис таблиці, то
положення маркеру не змінюється;
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 Команда “Последняя запись” - переміщує маркер поточного запису на останній запис
таблиці.

4.7.6.2.8 Статусний рядок
Статусний рядок містить дві панелі, в яких відображається допоміжна інформація. В лівій
панелі виводяться підказки оператору, які змінюються при переміщенні курсора мишки над різними
компонентами вікна і які підказують оператору призначення кожного компоненту. В правій панелі
виводиться кількість записів, зчитаних з БД і розміщених у відповідній таблиці об’єктів поточного
вікна.

4.7.6.3 Сортування записів
При перегляді інформації можливе впорядкування відображення записів таблиці об’єктів.
Впорядкування здійснюється в алфавітному порядку значень окремого вказаного поля запису. Для
виконання сортування записів таблиці по значенню окремого поля, необхідно клікнути лівою
кнопкою мишки на заголовку поля, інформація в якому повинна бути відсортована в алфавітному
порядку.
4.7.6.4 Експорт в Excel
Команда “Экспорт” дозволяє оператору перетворити в формат програми Microsoft Excel
інформацію, яка знаходиться в таблиці і допоміжних візуальних компонентах вікна перегляду.
Після задання команди відкривається діалогове вікно, в якому запитується необхідність
негайної візуалізації результатів експорту в таблиці Excel. При стверджувальній відповіді відбувається
процес експорту даних в таблицю Excel з візуалізацією даних. При заперечній відповіді – таблиця
Excel є невидима і процес експорту даних можна спостерігати тільки на індикаторі перебігу процесу,
що з’являється у вікні. В цьому випадку, після завершення експорту оператору необхідно підтвердити
необхідність збереження даних в файлі, відповівши ствердно на запит і задавши шлях розміщення і
ім’я файла збереження з розширенням .xls.
Експортовані дані в подальшому можна переглянути і обробити, якщо викликати програму
Excel і відкрити файл, в якому була збережена інформація.

4.7.6.5 Перегляд індивідуальних доз
Перегляд результатів вимірювань індивідуальних доз персоналу може здійснюватись
командами перегляду “Индивидуальные дозы“ і “ Индивидуальные дозы - график“.
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Дані команди забезпечують можливість перегляду результатів вимірювань у вигляді
виміряних доз і сумарної накопиченої дози кожної особи персоналу за заданий період часу.
Результати вимірювань індивідуальних доз можуть бути відображені в числовому або (і) графічному
вигляді. Відмінність між цими командами полягає в тому, який вид відображення даних є основним,
а який допоміжним.
При використанні команди “Индивидуальные дозы“ основною формою відображення
інформації є числова форма даних у вигляді таблиці, а графічне відображення даних є допоміжною
формою. При використанні команди “Индивидуальные дозы - график“ -

основною формою

відображення інформації є графічна форма, а числове відображення даних у вигляді таблиці виконує
допоміжну роль.
Для перегляду результатів вимірювань індивідуальних доз оператору необхідно вибрати один
з двох можливих варіантів перегляду і виконати послідовність дій для вибраного варіанту за
допомогою відповідних команд вікна індивідуальних доз.
Для перегляду результатів вимірювань індивідуальних доз з використанням ідентифікатора
конкретної особи персоналу та періоду часу перегляду оператору необхідно:
- задати ім’я або табельний номер конкретної особи персоналу, значення виміряних і
накопичених доз якої потрібно переглянути і проаналізувати;
- задати проміжок часу, за який переглядаються дані;
- виконати команду "Показать", що ініціює пошук і відбір необхідної інформації з БД;
- переглянути і проаналізувати значення виміряних і накопичених доз, що знаходяться у
відповідних полях таблиці.
Для перегляду результатів вимірювань індивідуальних доз з використанням номерів циклів
вимірювань необхідно:
 задати номер циклу вимірювань, для якого необхідно переглянути значення виміряних і
накопичених доз;
 виконати команду "Показать", що ініціює пошук і відбір необхідної інформації з БД;
 переглянути і проаналізувати значення виміряних і накопичених доз, що знаходяться у
відповідних полях таблиці.
При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, що містить дані з таблиці,
необхідно виконати команду "Печать". При виникненні потреби перетворення отриманої інформації
в формат програми Microsoft Excel, необхідно виконати команду “Экспорт” із контекстного
спливаючого меню.
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При потребі відображення отриманих даних у вигляді графіків, необхідно виконати команду
"График". Команда “График” візуалізує графічну панель для відображення інформації, яка
знаходиться в таблиці, у вигляді графіків. Графічна панель надає оператору додаткові можливості по
перегляду і аналізу графічної інформації з допомогою графічних управляючих компонентів графічної
панелі. Повторний ввід команди “График” закриває графічну панель.

4.7.6.5.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду результатів виміряних

доз і накопиченої дози має

заголовок

“Индивидуальные дозы” і містить наступні додаткові управляючі і інформаційні компоненти:
 ідентифікаційні параметри персоналу;
 індикатор накопиченої дози;
 таблицю індивідуальних доз;
 панель управляючих компонентів відбору (фільтрації) інформації результатів вимірювань
доз;
 інформаційну панель граничних доз даної особи персоналу;
 графічну панель відображення інформації в графічному вигляді.

4.7.6.5.1.1 Ідентифікаційні параметри персоналу
Ідентифікаційні параметри персоналу відображаються в верхній частині вікна і складаються з
двох компонентів:
 “Имя” – містить ім’я особи персоналу, для якої здійснено відбір і відображення виміряних
і накопичених доз;
 “Табельный №” – містить табельний номер особи персоналу, для якої здійснено відбір і
відображення виміряних і накопичених доз.

4.7.6.5.1.2 Індикатор накопиченої дози
Індикатор накопиченої дози знаходиться в верхній частині вікна під заголовком
“Накопленная доза” і містить числове значення накопиченої дози для заданої особи персоналу за
заданий проміжок часу в одиницях “мЗв”.
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4.7.6.5.1.3 Таблиця індивідуальних доз
Таблиця індивідуальних доз містить послідовність записів виміряних і обчислених сумарних
доз для кожної вказаної особи персоналу. Окремий запис таблиці індивідуальних доз містить
наступні поля, які відображають відповідні параметри даного запису:
 “№ п/п” – містить порядковий номер запису в таблиці;
 “Время измерения ” - містить дату і час вимірювання значення дози;
 “Измеренная доза” - містить числове значення виміряної дози;
 “Накопленная доза” - містить числове

значення накопиченої індивідуальної дози за

заданий проміжок часу. Обчислюється автоматично під час формування даного запису;
 “Единица измерения” - містить мнемонічне позначення одиниці вимірювання для
числових величин, які відображені в полях “Измеренная доза” и “Накопленная доза”;
 “Прибор” – містить номер дозиметричного приладу, за допомогою якого проводилось
вимірювання дози;
 “Цикл” - містить номер циклу вимірювань, до якого відноситься значення виміряної дози.

4.7.6.5.1.4 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі потрібної оператору інформації з БД. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами.
При відборі інформації про виміряні і накопичені дози з використанням конкретної особи
персоналу і дати вимірювань, необхідно установити одну з радіокнопок “Имя” або “Табельный
номер” та використати наступні компоненти відбору:
 “Имя” - визначає ім’я особи персоналу або її табельний номер, індивідуальні і накопичені
дози якої необхідно переглянути. Оператор повинен з запропонованого списку персоналу, який
відкривається кліком лівою кнопкою мишки на стрілці компоненту, вибрати потрібне ім’я або
табельний номер. Допускається також ввід імені або табельного номеру з клавіатури. Список
персоналу формується у відповідності з поточним станом радіокнопок - “Работающие”,
“Уволенные”, “Все”, стан яких формує відповідно список працюючих, список звільнених з роботи і
загальний список всіх осіб персоналу – звільнених і працюючих. Список персоналу формується в
вигляді імен або в вигляді табельних номерів у відповідності зі станом радіокнопок
“Табельный номер”;

“Имя” і
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 “Дата измерения” - визначає довільний проміжок часу, на протязі якого потрібно
переглянути і проаналізувати виміряні і накопичені дози для вказаної особи персоналу. Оператор
може задати проміжок часу компонентами “Начало” і “Конец” і вводити дату з допомогою
календаря, що випадає для кожного компоненту окремо;
 “Исключить период” – визначає довільний проміжок часу, який потрібно виключити із
розрахунку і перегляду накопиченої дози для заданої особи персоналу. Оператор може задати
проміжок часу компонентами “Начало” і ”Конец” і ввести кожну дату з допомогою клавіатури або
мишки з використанням календаря, що випадає для кожного компоненту окремо. Компоненти
“Начало” і “Конец” виключення періоду часу діють тільки при відміченому індикаторі “Исключить
период”;
 “Тип прибора” – визначає типи приладів, тільки для яких буде здійснюватись відбір і
підрахунок накопиченої дози для даної особи персоналу. При встановленні радіокнопки “Не
учитывать”, типи приладів не впливають на підрахунок накопиченої дози. При встановленні
радіокнопки “Тип прибора”, формується список існуючих типів приладів. Оператору необхідно в
цьому списку вказати один або декілька типів приладів, результати вимірювань яких повинні
враховуватись при підрахунку накопиченої дози;
 “Приборы” – визначає номери дозиметрів, тільки для яких буде здійснюватись відбір і
підрахунок накопиченої дози. При встановленні радіокнопки “Не учитывать”, номери дозиметрів не
беруться до уваги при підрахунку накопиченої дози. При встановленні радіокнопки “Приборы”,
формується список номерів дозиметрів, в якому оператору необхідно вказати один або декілька
дозиметрів, результати вимірювань яких повинні враховуватись при підрахунку накопиченої дози.
Повнота списку номерів дозиметрів залежить від встановлення радіокнопок для типу приладу. При
встановленні радіокнопки “Не учитывать” для типу приладу, формується список номерів всіх
дозиметрів незалежно від типу дозиметра. При встановленні радіокнопки “Тип прибора” формується
список номерів дозиметрів тільки для вказаних оператором типів дозиметрів.
На панелі управляючих компонентів відбору знаходяться також кнопки “Показать
дополнительные компоненты” і “Свернуть дополнительные компоненты”. Ці кнопки дозволяють
оператору розгортати або згортати панель управляючих компонентів відбору. На розгорнутій панелі
знаходяться ті компоненти, які рідко використовуються і які є невидимими на згорнутій панелі
звичайного розміру.
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Для відбору інформації з використанням номеру циклу вимірювань необхідно установити
радіокнопку “Номер цикла” і використати компонент відбору “Номер цикла”. Із

списку номерів

циклів вимірювань, який розкривається, необхідно вибрати потрібний цикл вимірювань, виміряні та
накопичені дози якого треба переглянути. Необхідний цикл відмічається кліком лівої кнопки мишки.
При установці радіокнопок “Имя” або “Табельный номер” компонент відбору “Номер цикла”
очищується і блокується. При установці радіокнопки “Номер цикла” блокуються компоненти задання
імені особи персоналу і дати вимірювання.
Відбір і відображення інформації у відповідності з установленими компонентами відбору і
відображення виконується тільки після задання команди "Показать".

4.7.6.5.1.5 Інформаційна панель граничних доз
Інформаційна панель граничних доз

вказаної особи персоналу розміщена справа над

таблицею. Містить допоміжну інформацію про допустимі граничні дози категорії працівників, до якої
відноситься вказана особа персоналу.

4.7.6.5.1.6 Графічна панель
Графічна панель візуалізується або видаляється за бажанням оператора командою “График”.
Графічна панель розміщується в правій частині таблиці індивідуальних доз. Оператор може
збільшити розмір графічної панелі до розмірів всього вікна перегляду, здійснивши подвійний клік
лівою кнопкою мишки в будь-якому місці графічної панелі. Повернення до початкового розміру
графічної панелі здійснюється повторним подвійним кліком на графічній панелі.
Графічна панель містить декілька графічних управляючих компонентів, які

дозволяють

оператору управляти відображенням графічної інформації:
 ортогональну систему координат, в якій виводяться графіки даних, які розміщені в таблиці;
 легенду графічних даних, що підлягають графічному відображенню. Можливий вивід
одного або декількох наступних графіків - виміряної дози, накопиченої дози, встановлених
граничних значень доз опромінення за зміну, місяць, квартал, рік;
 командну кнопку “Вкл./Откл.”, яка служить для включення або відключення виводу
графічного зображення потрібного графіку;
 індикаторні компоненти, поточний стан яких дозволяє управляти відслідковуванням
взаємного переміщення між таблицею і графіками;
 інформаційні компоненти, які дозволяють відслідковувати в реальному масштабі часу
координати переміщення маркеру в системі координат;
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 командну кнопку “Печать”, яка призначена для роздруку на прінтері графіків, які виведені
на графічній панелі;
 радіокнопок “Значения” і ”Приращения”, які служать для зміни відображення отриманих
точних координат точок графіку.
Для виводу графічного зображення потрібного графіку необхідно клікнути лівою кнопкою
мишки на його символічному зображенні в легенді графічних даних і ввести команду “Вкл.”,
клікнувши лівою кнопкою мишки на командній кнопці “Вкл./Откл.”. Для видалення графічного
зображення потрібного графіку необхідно клікнути лівою кнопкою мишки на його символічному
зображенні в легенді графічних даних і ввести команду “Откл.”, клікнувши мишкою на командній
кнопці “Вкл./Откл.”. Включення і відключення графічного зображення одного графіку здійснюється
по принципу перемикача.
Над виведеними графіками з допомогою мишки можна виконувати наступні дії:
 масштабувати - клікнувши лівою кнопкою мишки і утримуючи її задати прямокутник
масштабування в напрямку з верхнього лівого кута до правого нижнього кута. Масштабування
можна проводити багаторазово до досягнення потрібного масштабу зображення;
 переміщувати - клікнувши правою кнопкою мишки і утримуючи її перемістити зображення
в довільному потрібному напрямку;
 відмінити всі масштабування і переміщення - клікнувши лівою кнопкою мишки і
утримуючи її задати довільний прямокутник в напрямку з правого нижнього кута до верхнього
лівого кута;
 отримувати точні координати довільних точок графіків - перемістивши вказівне перехрестя
на потрібну точку графіку і в момент зміни покажчика на зображення “рука” клікнути лівою кнопкою
мишки. Виведеться інформаційне вікно з точними значеннями вказаної точки, вибраними з БД. Вид
інформаційного вікна залежить від текучих установок радіокнопок “Значения” і ”Приращения”. При
встановленні “Значения”, в інформаційному вікні будуть виведені точні значення координат вказаної
на графіку точки. При встановленні “Приращения”, в інформаційному вікні буде виведена наступна
інформація – точне значення вказаної на графіку точки, точне значення попередньої вказаної на
графіку точки, приріст значення між цими двома точками і розраховане середнє значення.
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4.7.6.6 Перегляд накопичених доз
Перегляд накопичених доз здійснюється за допомогою команди “Накопленные дозы“.
Дана команда забезпечує обчислення і перегляд накопичених доз однієї або декількох осіб
персоналу за заданий проміжок часу. Результати накопичених доз можуть бути відображені в
числовому або (і) графічному вигляді.
Для перегляду результатів обчислення накопичених доз оператору необхідно виконати
наступні дії за допомогою відповідних команд вікна накопичених доз:
 задати ім’я або табельний номер однієї або декількох осіб персоналу, значення
накопичених доз для яких потрібно переглянути і проаналізувати;
 задати проміжок часу, на протязі якого потрібно обчислити і проаналізувати накопичені
дози;
 ввести граничну дозу, відносно якої буде здійснюватись відбір накопичених доз;
 задати відношення обчислених накопичених доз до введеної граничної дози;
 виконати команду “Показать”, котра ініціює пошук і відбір потрібної інформації з БД;
 переглянути і проаналізувати значення накопичених доз, які знаходяться у відповідних
полях таблиці.
При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, в якому містяться дані з таблиці,
потрібно виконати команду “Печать”. При потребі формування отриманої інформації в форматі
Microsoft Excel необхідно виконати команду “Экспорт” із контекстного спливаючого меню.
При необхідності відображення отриманих даних у графічному вигляді, потрібно виконати
команду “График”. Команда “График” візуалізує графічну панель для відображення інформації, яка
знаходиться в таблиці, у вигляді графічної діаграми. Додаткові можливості по перегляду та обробці
графічної інформації надаються оператору з допомогою графічних управляючих компонент графічної
панелі та панелі управління настройками графіки. Повторний ввід команди “График” закриває
графічну панель.
4.7.6.6.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду результатів обчислення накопичених доз має заголовок “Накопленные дозы”
і містить наступні додаткові управляючі і інформаційні компоненти:
 таблицю накопичених доз;
 панель управляючих компонентів відбору накопичених доз;
 графічну панель для відображення інформації в графічному вигляді;
 панель управління настройками графіки.
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4.7.6.6.1.1 Таблиця накопичених доз
Таблиця накопичених доз містить послідовність записів накопичених доз для вибраного
переліку осіб персоналу. Окремий запис таблиці накопичених доз містить поля, які відносяться до
конкретної особи персоналу і відображають відповідні параметри даного запису:
 “№ п/п ” – містить порядковий номер запису в таблиці накопичених доз;
 “Табельный №” - містить табельний номер особи персоналу, накопичену дозу котрої
відображає даний запис;
 “Имя” – містить ім’я особи персоналу, накопичену дозу котрої відображає даний запис;
 “Накопленная доза” – містить числове значення накопиченої дози за заданий проміжок
часу. Обчислюється автоматично під час формування даного запису;
 “Единицы” – містить мнемонічне позначення одиниці вимірювання для числової
величини, яка знаходиться в полі “Накопленная доза”.

4.7.6.6.1.2 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі потрібної оператору інформації з БД і обчисленні накопиченої дози
для кожної заданої особи персоналу. Змінюючи окремі або всі значення компонентів відбору,
оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з БД у відповідності зі своїми
потребами.
При відборі інформації про накопичені дози використовуються наступні компоненти відбору:
 “Персонал” - визначає ім’я або табельний номер одного або декількох осіб персоналу,
накопичені дози котрих необхідно обчислити і переглянути. Оператор повинен із запропонованого
списку персоналу вибрати потрібних осіб. Список персоналу формується у відповідності з поточним
значенням радіокнопок - “Работающие”, “Уволенные”, “Все”, значення яких формують, відповідно,
список працюючих, список звільнених з роботи і загальний список всіх осіб персоналу - звільнених і
працюючих. Список персоналу формується у вигляді імен або табельних номерів осіб персоналу у
відповідності зі станом радіокнопок “Имя” и “Табельный номер”;
 “Период накопления” – визначає довільний проміжок часу, за який необхідно обчислити і
переглянути накопичені дози для заданих осіб персоналу. Оператор може задати проміжок часу
компонентами “Начало” і “Конец” и ввести кожну дату з допомогою клавіатури або мишки з
використанням календаря, що випадає для кожного компоненту окремо;
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 “Исключить период” – визначає довільний період часу, який необхідно виключити з
підрахунку і перегляду накопичених доз для заданих осіб персоналу. Оператор може задати проміжок
часу компонентами “Начало” і ”Конец” і ввести кожну дату з допомогою клавіатури або мишки з
використання випадаючого календаря кожного компоненту окремо. Компоненти “Начало” і ”Конец”
встановлення виключення періоду часу діють тільки при відміченому індикаторі “Исключить
период”;
 “Отношение к предельной дозе” – визначає відношення накопиченої дози кожної заданої
особи персоналу до введеної оператором граничної дози у відповідному компоненті. Тільки
накопичені дози, які відповідають заданому відношенню, будуть відображені в таблиці накопичених
доз. Даний компонент відбору відображений відповідними індикаторами і може приймати значення
“Больше”, “Меньше”, “Равно”, “Все”. Значення “Больше” задає відображення в таблиці тільки
накопичених доз, які більші від заданого значення граничної дози у відповідному полі вводу.
Значення “Меньше” задає відображення в таблиці тільки накопичених доз, які менші заданого
значення граничної дози у відповідному полі вводу. Значення “Равно” задає відображення в таблиці
тільки накопичених доз, які рівні заданому значенню граничної дози у відповідному полі вводу.
Значення “Все” задає відображення

в таблиці всіх накопичених доз заданих осіб персоналу,

незалежно від значення граничної дози;
 “Предельная доза” – умовна назва трьох полів вводу граничної дози відповідно для
індикаторів “Больше”, “Меньше”, “Равно”. Визначає граничну дозу, відносно якої здійснюється
порівняння і відбір накопичених доз у відповідності зі встановленим відношенням до граничної дози.
Вводиться оператором у вигляді числа с плаваючою комою в одиницях “мЗв”. При відображенні
всіх накопичених доз, що задається радіокнопкою “Все”, значення граничної дози не враховується і
може не вводитись оператором;
 “Тип прибора” – визначає тип приладів, тільки для яких буде здійснюватись відбір і
підрахунок накопичених доз. При встановленні радіокнопки “Не учитывать”, типи приладів не
враховуються при підрахунку накопиченої дози. При встановленні радіокнопки “Тип прибора”,
формується список існуючих типів приладів. Оператору необхідно в цьому списку вказати один або
декілька типів дозиметрів, результати вимірювань яких повинні враховуватись при підрахунку
накопиченої дози;
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 “Приборы” – визначає номери дозиметрів, тільки для яких буде здійснюватись відбір і
підрахунок накопичених доз. При встановленні радіокнопки “Не учитывать”, номери дозиметрів не
беруться до уваги при підрахунку накопиченої дози. При встановленні радіокнопки “Приборы”,
формується список номерів дозиметрів, в якому оператору необхідно вказати один або декілька
дозиметрів, результати вимірювань яких повинні враховуватись при підрахунку накопиченої дози.
Повнота списку номерів дозиметрів залежить від установок радіокнопок для типу приладу. При
встановленні радіокнопки “Не учитывать” для типу приладу, формується список номерів всіх
дозиметрів незалежно від типу дозиметра. При встановленні радіокнопки “Тип прибора” формується
список номерів дозиметрів тільки для вказаних оператором типів дозиметрів.
На панелі управляючих компонентів відбору знаходяться також кнопки “Показать
дополнительные компоненты” і “Свернуть дополнительные компоненты”. Ці кнопки дозволяють
оператору розгортати та згортати панель управляючих компонентів відбору. На розгорнутій панелі
знаходяться компоненти, які рідко використовуються і які є невидимі на згорнутій панелі звичайного
розміру.

4.7.6.6.1.3 Графічна панель
Графічна панель візуалізується або видаляється за бажанням оператора командою “График”.
Графічна панель розміщена в правій частині таблиці накопичених доз. Оператор може
збільшити розмір графічної панелі до розмірів всього вікна перегляду, здійснивши подвійний клік
мишкою в довільному місці графічної панелі. Повернення до початкового розміру графічної панелі
здійснюється повторним подвійним кліком на графічній панелі.
Графічна панель містить декілька графічних управляючих компонентів, які дозволяють
оператору управляти відображенням графічної інформації:
 ортогональну систему координат, в котрій виводиться графічна діаграма

даних, які

знаходяться в таблиці. Осі системи координат розміщені в центральній частині графічної панелі і
обмежують площину, на котрій відображається графічна діаграма. Вертикальна вісь відображає
значення накопичених доз персоналу в одиницях мЗв. На горизонтальній осі відображається
умовний номер кожної особи персоналу, який відповідає номеру запису в таблиці накопичених доз.
В цій же позиції горизонтальної осі відображається елемент графічної діаграми накопиченої дози для
даної особи персоналу;
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 легенду запрошених до виводу графічних даних. Легенда являє собою прийняті в даній
графічній панелі умовні позначення. Легенда розміщена справа від зображення графічної діаграми. В
кожному рядку легенди міститься наступна інформація: кольоровий маркер, який відповідає кольору
елементу графічної діаграми для кожної особи персоналу, номер особи персоналу, який відповідає
номеру запису в таблиці накопичених доз, ім’я особи персоналу або її табельний номер і числове
значення накопиченої дози;
 горизонтальну смугу прокрутки. Вона розміщена під горизонтальною віссю системи
координат. Служить для переміщення графічного зображення діаграми в горизонтальному напрямку
(вліво/вправо). При цьому автоматично здійснюється переміщення покажчика запису в таблиці
накопичених доз на запис, який відповідає елементу графічної діаграми, розміщеному в центрі
горизонтальної осі;
 інформаційні компоненти, які позволяють відслідковувати в реальному масштабі часу
координати переміщення маркеру в системі координат графічної діаграми. Інформаційні компоненти
розміщені в верхній частині графічної панелі і стають видимі при встановленні індикатора
“Указатель” на панелі настройки графіки. Інформаційні компоненти динамічно відображають ім’я,
табельний номер і накопичену дозу тієї особи персоналу, над елементом графічної діаграми котрої
знаходиться покажчик;
 червону горизонтальну лінію, яка відповідає заданій граничній дозі. Ця лінія виводиться
тільки у випадку, коли задано відповідне значення в компоненті «Предельная доза» на панелі
управляючих компонентів відбору. При відсутності значення у вказаному компоненті – лінія на
графічному зображенні діаграми не відображається;
 графічні марки. Марки являють собою прямокутні панельки жовтого кольору, в яких
відображені числові значення накопичених доз для кожної особи персоналу;
 кнопку “Печать”, при натисканні на яку здійснюється вивід поточного зображення
графічної діаграми на друкуючий пристрій;
 кнопку “Сброс”, яка призначена для установки графічного зображення діаграми в
початковий стан, при якому зображені всі елементи графічної діаграми для відміченого персоналу.
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Над виведеним графічним зображенням діаграми оператор може виконувати наступні дії:
 масштабувати зображення - клікнути лівою кнопкою мишки і утримуючи її задати
прямокутник масштабування в напрямку від верхнього лівого кута до правого нижнього кута.
Масштабування можна проводити багаторазово до досягнення потрібного масштабу зображення.
Для відміни багаторазового масштабування і повернення

зображення до стану, існуючого до

початку масштабування, необхідно клікнути лівою кнопкою мишки і утримуючи її задати довільний
прямокутник в напрямку від правого нижнього кута до лівого верхнього кута;
 переміщати зображення - клікнути правою кнопкою мишки і утримуючи її перемістити
зображення в горизонтальному напрямку (вправо/вліво). Переміщати графічне зображення діаграм в
горизонтальному напрямку можна також

з допомогою горизонтальної смуги прокрутки,

розміщеної під горизонтальною віссю системи координат. В цьому випадку одночасно з
переміщенням графічного зображення відбувається переміщення покажчика поточного запису в
таблиці накопичених доз. Покажчик в таблиці завжди встановлюється на той запис, значення якого
відображено елементом діаграми, який знаходиться в даний момент в центрі горизонтальної осі.
Між записами таблиці накопичених доз, елементами графічної діаграми і записами в легенді
графічних даних встановлений однозначний зв’язок. Це дозволяє оператору виконувати наступні дії:
 клікнути лівою кнопкою мишки на запису в легенді графічних даних, одночасно отримати
відповідний елемент графічної діаграми в центрі зображення горизонтальної осі координат і
встановлений покажчик на відповідному запису в таблиці накопичених доз;
 мишкою або клавішами клавіатури (стрілки вверх і вниз) перемістити покажчик на
потрібний запис таблиці накопичених доз і одночасно автоматично отримати графічне зображення
відповідного елемента діаграми в центрі зображення;
 перемістити мишкою покажчик на потрібний елемент графічної діаграми і, в момент зміни
покажчика на зображення “рука”, клікнути лівою кнопкою мишки - зображення цього елементу
діаграми автоматично переміститься в центр зображення і, одночасно автоматично встановиться
відповідний відмічений запис в таблиці накопичених доз.

4.7.6.6.1.4 Панель управління настройками графіки
Панель управління настройками графіки
компонентів відбору

розміщена поряд з панеллю управляючих

накопичених доз, під таблицею накопичених доз. Панель управління

настройками графіки візуалізується при візуалізації графічної панелі. При виключенні графічної
панелі вказана панель автоматично стає невидимою. Панель управління настройками графіки містить
наступні управляючі компоненти:
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 індикатор “Марки” –

дозволяє включати/виключати зображення марок на графічній

панелі;
 індикатор “Объем 3D” – дозволяє включати/виключати тримірне зображення графічної
діаграми. При відключеному даному компоненті графічна діаграма відображається в двомірному
виді;
 індикатор “Сетка” – дозволяє включати/виключати координатну сітку, яка відображається
одночасно з зображенням графічної діаграми;
 індикатор “Указатель” – дозволяє включати/виключати зображення покажчика у вигляді
перехрестя з двох ортогональних ліній і управляти даним покажчиком з допомогою мишки. При
включеному покажчику динамічно відслідковуються координати покажчика на графічному
зображенні діаграми. Одночасно, числові значення координат виводяться у відповідні інформаційні
компоненти графічної панелі;
 компонент вибору виду відображення графічної діаграми. Оператор може відображати
елементи графічної діаграми у вигляді паралелепіпеда, піраміди або циліндру;
 кнопка “Цвет указателя” - дозволяє оператору встановити колір покажчика, який стає
видимим при встановленні компоненту “Указатель”.

4.7.6.6.2 Сортування записів
Всі записи, які відображені в таблиці накопичених доз, відсортовані в алфавітному
порядку імен або табельних номерів персоналу. Порядок сортування визначається встановленим
режимом відбору персоналу відповідними радіокнопками

“Имя” або “Табельный номер”. При

відборі персоналу по іменах, в таблиці накопичених доз записи впорядковані в алфавітному порядку
по іменах персоналу. При відборі персоналу по табельних номерах, в таблиці накопичених доз
записи впорядковані в алфавітному порядку табельних номерів персоналу.
Інший порядок впорядкування записів в таблиці накопичених доз не передбачений.

4.7.6.7 Перегляд входів/виходів
Перегляд входів/виходів здійснюється по команді перегляду "Вход/Выход". Дана команда
забезпечує можливість перегляду і контролю входів/виходів персоналу в зону проведення робіт за
заданий період часу. Для цього оператору необхідно вибрати один з двох можливих варіантів
перегляду і виконати послідовність дій для вибраного варіанту за допомогою відповідних команд
управління.
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Для перегляду

входів/виходів з використанням конкретної особи персоналу, номеру

дозиметричного приладу і періоду часу перегляду необхідно:
- задати ім’я конкретної особи персоналу, для якої необхідно переглянути і проаналізувати
входи/виходи. Для перегляду входів/виходів всіх осіб персоналу цей параметр не задається;
- задати проміжок часу, за який потрібно переглянути входи/виходи. Проміжок часу може
задаватися або по входу або по виходу;
- задати номер дозиметричного приладу, з яким дана особа персоналу здійснювала вхід/вихід;
- виконати команду "Показать", яка ініціює пошук і відбір необхідної інформації з БД;
- переглянути і проаналізувати значення параметрів входів/виходів, що знаходяться у
відповідних полях таблиці.

Для перегляду входів/виходів з використанням номерів циклів вимірювань необхідно:
 задати один або декілька номерів циклів вимірювань, параметри входів/виходів котрих
необхідно переглянути;
 виконати команду “Показать”, яка ініціює пошук та відбір необхідної інформації з БД
АСІДК;
 переглянути та проаналізувати значення параметрів входів/виходів, які знаходяться у
відповідних полях таблиці.

При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, що містить дані з таблиці,
необхідно виконати команду "Печать".

4.7.6.7.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду входів/виходів має заголовок “Входы/Выходы” і містить наступні додаткові
управляючі і інформаційні компоненти:
 таблицю параметрів входів/виходів;
 панель управляючих компонентів відбору входів/виходів;
 спливаюче вікно параметрів дознаряду.
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4.7.6.7.1.1 Таблиця параметрів входів/виходів
Таблиця параметрів входів/виходів містить послідовність записів входів в зону проведення
робіт і виходів з зони для кожної вказаної особи персоналу. Кожен запис таблиці параметрів
входів/виходів містить наступні поля, що відображають відповідні параметри даного запису:
 “Табельный номер” - містить табельний номер конкретної особи персоналу, яка перетинає
границю зони робіт;
 "Имя" – містить ім'я конкретної особи персоналу, що перетинає границю зони робіт;
 "Прибор" – містить номер дозиметра, з яким дана особа персоналу виконувала роботи в
зоні робіт;
 "Тип прибора" – вказує тип приладу, з яким дана особа персоналу виконувала роботи в зоні
робіт;
 "Цикл" - містить номер циклу вимірювань, до якого відносяться параметри входів/виходів
данного запису;
 "Время входа" – містить дату і час входу даної особи персоналу в зону робіт;
 "Время выхода" – містить дату і час виходу даної особи персоналу з зони робіт;
 "Дознаряд" – вказує на наявність або відсутність дознаряду у даної особи персоналу при
проведенні робіт. Наявність дознаряду відмічається словом "Да", відсутність – словом "Нет";
 "Номер задания" – вказує номер персонального завдання на виконання робіт для даної
особи персоналу. Може бути відсутнім. В АСІДК не використовується;
 "Оператор входа" – вказує ім'я оператора, що зареєстрував вхід даної особи персоналу в
зону проведення робіт;
 "Место входа" – вказує ім'я робочого місця, на якому був зареєстрований вхід даної особи
персоналу в зону проведення робіт;
 "Оператор выхода" – вказує ім'я оператора, що зареєстрував вихід даної особи персоналу з
зони робіт;
 "Место выхода" – вказує ім'я робочого місця, на якому був зареєстрований вихід даної
особи персоналу з зони робіт.

4.7.6.7.1.2 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі необхідної оператору інформації з БД. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами.
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Для відбору інформації з використанням

конкретної особи

персоналу, номеру

дозиметрического приладу і періоду часу перегляду, необхідно встановити одну із радіокнопок “Имя”
або “Табельный номер” і використати наступні компоненти відбору:

 "Имя" – оператор повинен із запропонованого списку персоналу, що відкривається кліком
лівою кнопкою мишки на стрілці компонента, вибрати необхідне ім'я або табельний номер.
Допускається також ввод імені або табельного номеру з клавіатури. Список персоналу формується
відповідно до поточного стану радіокнопок – "Работающие", "Уволенные", "Все", "Не учитывать",
встановлення яких формує відповідно список працюючих, список звільнених з роботи, загальний
список всіх осіб персоналу - звільнених і працюючих або не враховує цей параметр при відборі
інформації. Список персоналу формується у вигляді імен або у вигляді табельних номерів у
відповідності зі станом радіокнопок “Имя” і “Табельный номер”;
 "Период просмотра" – оператор може задати довільний проміжок часу, за який потрібно
переглянути і проаналізувати входи/виходи для вказаної особи персоналу. Проміжок часу задається
компонентами "Начало" і "Конец" і вводиться за допомогою календаря, що випадає для кожного
компоненту окремо, і враховується

для часу входу або для часу виходу, в залежності від

встановлення радіокнопок "Выбирать по входу" або "Выбирать по выходу" відповідно;
 "Прибор" – необхідно вибрати з запропонованого списку номерів приладів, що
відкривається кліком лівої кнопки мишки на стрілці компонента, необхідний номер приладу. Список
приладів формується відповідно до поточного стану радіокнопок – "Рабочие", "Списанные", "Все",
"Не учитывать", встановлення яких формує відповідно список працюючих дозиметрів, список
списаних дозиметрів, загальний список всіх дозиметрів – працюючих і списаних або не враховує
номер дозиметра при відборі інформації.
Для відбору інформації з використанням номерів циклів вимірювань необхідно встановити
радіокнопку “Номера циклов” і використати

компонент відбору “Номера циклов”. Із

запропонованого списку номерів циклів вимірювань необхідно вибрати один або декілька циклів
вимірювань, параметри входів/виходів котрих треба переглянути. Необхідні цикли відмічаються
кліком лівої кнопки мишки. При необхідності задання декількох послідовних циклів, треба
утримуючи ліву кнопку мишки протягнути вказівник над необхідними номерами циклів. При
необхідності задання декількох окремо розташованих номерів циклів, треба тримаючи клавішу "Ctrl"
клікнути лівою кнопкою мишки на номері кожного потрібного циклу.
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При встановленні радіокнопок “Имя” або “Табельный номер” компонент відбору “Номера
циклов” очищується і блокується. При встановленні радіокнопки “Номера циклов” блокуються
компоненти задання імені особи персоналу, періоду перегляду і номеру приладу.
Відбір і відображення інформації у відповідності зі встановленими компонентами відбору і
відображення здійснюється тільки після задання команди "Показать".

4.7.6.7.1.3 Спливаюче вікно параметрів дознаряду
Спливаюче вікно параметрів дознаряду виводиться на екрані тільки за умови подвійного
кліку лівою кнопкою мишки на полі "Дознаряд", у якому присутнє слово "Да", що вказує на наявність
дознаряду в окремої особи персоналу при перетині нею границі зони робіт.
Спливаюче вікно містить параметри дознаряду на поточний момент часу. При досягненні
або перевищенні значення отриманої дози граничного значення дози по цьому дознаряду, панель
отриманої дози забарвлюється в червоний колір.

4.7.6.8 Перегляд результатів програмування
Перегляд результатів програмування здійснюється по команді перегляду "Результати
программирования". Дана команда забезпечує можливість перегляду і контролю

результатів

програмування дозиметрів ДКГ-21 для будь-якої особи персоналу за довільний проміжок часу. Для
цього оператору необхідно вибрати один із двох можливих варіантів перегляду

і виконати

послідовність дій для вибраного варіанту з допомогою відповідних команд управління.
Для перегляду результатів программування для конкретної особи персоналу, номеру
дозиметричного приладу і періоду часу перегляду необхідно:
- задати ім’я конкретної особи персоналу, для якої необхідно переглянути і проаналізувати
результати програмування. Для перегляду

результатів програмування всіх осіб персоналу цей

параметр не задається;
- задати проміжок часу, за який потрібно переглянути результати програмування;
- задати номер приладу, результати програмування якого необхідно переглянути;
- виконати команду "Показать", що ініціює пошук і відбір необхідної інформації з БД;
- переглянути і проаналізувати значення результатів програмування, що знаходяться у
відповідних полях таблиці.
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Для перегляду результатів програмування з використанням номерів циклів вимірювань
необхідно:
 задати один або декілька номерів циклів вимірювань, параметри результатів програмування
яких необхідно переглянути;
 виконати команду “Показать”, яка ініціює пошук і відбір необхідної інформації із БД
АСІДК;
 переглянути і проаналізувати значення параметрів результатів програмування, які
знаходяться у відповідних полях таблиці.
При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, що містить дані з таблиці,
необхідно виконати команду "Печать".

4.7.6.8.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду результатів програмування має заголовок “Результаты программирования
приборов ДКГ-21” і містить наступні додаткові управляючі і інформаційні компоненти:
 таблицю параметрів результатів програмування;
 панель управляючих компонентів відбору результатів програмування;
 спливаюче вікно параметрів дознаряду;
 спливаюче вікно параметрів програмування.

4.7.6.8.1.1 Таблиця результатів програмування
Таблиця результатів програмування містить послідовність записів результатів програмування
для заданої особи персоналу або заданого дозиметра за визначений період часу. Кожен запис таблиці
результатів програмування містить наступні поля, що відображають відповідні параметри даного
запису:


“Табельный номер” - містить табельний номер конкретної особи персоналу, яка з даним

запрограмованим дозиметром виконувала роботи в зоні робіт;
 "Имя" – містить ім'я конкретної особи персоналу,

яка з даним запрограмованим

дозиметром виконувала роботи в зоні робіт;
 "Прибор" – містить номер запрограмованого дозиметра;
 "Сохранение" – містить значення параметра програмування "Периодичность сохранения
дози" запрограмованого дозиметра;
 "Мощность" – містить значення параметра програмування "Порог по мощности дозы"
запрограмованого дозиметра;
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 "Доза" – містить значення параметра програмування

"Порог по дозе за смену"

запрограмованого дозиметра;
 "Режимы" – містить значення режимів запрограмованого дозиметра;
 "Дознаряд" – вказує на наявність або відсутність дознаряду в даної особи персоналу при
проведенні робіт. Наявність дознаряду відмічається словом "Да", відсутність – словом "Нет";
 “Цикл” - містить номер циклу вимірювань, до якого відносяться параметри результатів
програмування даного запису;
 "Время входа" – містить дату і час входу даної особи персоналу в зону робіт, і відповідно,
програмування дозиметра;
 "Оператор" – вказує ім'я оператора, що проводив програмування дозиметра і зареєстрував
вхід даної особи персоналу в зону проведення робіт;
 "Место" – вказує ім'я робочого місця, на якому було проведено програмування дозиметра і
зареєстровано вхід даної особи персоналу в зону проведення робіт.

4.7.6.8.1.2 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі необхідної оператору інформації з БД. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами.
При відборі інформації

з використанням конкретної

особи персоналу, номера

дозиметричного прибору і періоду часу перегляду, необхідно установити одну із радіокнопок “Имя”
або “Табельный номер” і використати наступні компоненти відбору:
 "Имя" – оператор повинен із запропонованого списку персоналу, що відкривається кліком
лівої кнопки мишки на стрілці компонента вибрати необхідне ім'я або табельний номер.
Допускається також ввід імені або табельного номеру конкретної особи персоналу з клавіатури.
Список персоналу формується відповідно до поточного стану радіокнопок – "Работающие",
"Уволенные", "Все", "Не учитывать", встановлення яких формує відповідно список працюючих,
список звільнених з роботи, загальний список всіх осіб персоналу - звільнених і працюючих або не
враховує цей параметр при відборі інформації. Список персоналу формується у вигляді імен або у
вигляді табельних номерів у відповідності зі станом радіокнопок “Имя” і “Табельный номер”;
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 "Дата просмотра параметров" – оператор може задати довільний проміжок часу, за який
необхідно переглянути і проаналізувати результати програмування дозиметрів. Проміжок часу
задається компонентами "Начало" і "Конец" і вводиться за допомогою календаря, що випадає для
кожного компоненту окремо;
 "Прибор" – необхідно вибрати із запропонованого списку номерів дозиметрів, що
відкривається кліком лівої кнопки мишки на стрілці компоненту необхідний номер дозиметра.
Список дозиметрів формується відповідно до поточного стану радіокнопок – "Рабочие",
"Списанные", "Все", "Не учитывать", встановлення яких формує відповідно список працюючих,
список списаних, загальний список всіх дозиметрів – працюючих і списаних або не враховує номер
дозиметра при відборі інформації.
Для відбору інформації з використанням номерів циклів вимірювань необхідно установити
радіокнопку “Номера циклов” і використати

компонент відбору “Номера циклов”. Із

запропонованого списку номерів циклів вимірювань необхідно вибрати один або декілька циклів
вимірювань, параметри результатів програмування яких необхідно переглянути. Необхідні цикли
відмічаються кліком лівої кнопки мишки. При необхідності задання декількох послідовних циклів
треба, утримуючи ліву кнопку мишки, протягнути вказівник над потрібними номерами циклів. При
необхідності задання декількох окремо розташованих номерів циклів треба, утримуючи клавішу
"Ctrl", клікнути лівою кнопкою мишки на номері кожного вибраного циклу.
При установці радіокнопок “Имя” або “Табельный номер” компонент відбору “Номера
циклов” очищується і блокується. При установці радіокнопки “Номера циклов” блокуються
компоненти задання імені особи персоналу, періоду перегляду і номеру приладу.

4.7.6.8.1.3 Спливаюче вікно параметрів дознаряду
Спливаюче вікно параметрів дознаряду виводиться на екрані тільки при умові кліку лівою
кнопкою мишки на комірці поля “Дознаряд”, в якій присутнє слово “Да”, яке вказує на наявність
дознаряду у даної особи персоналу при програмуванні дозиметра.
Спливаюче вікно містить параметри дознаряду на поточний момент часу. При досягненні
або перевищенні значення отриманої дози граничного значення дози по цьому дознаряду, панель
отриманої дози забарвлюється в червоний колір.
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4.7.6.8.1.4 Спливаюче вікно параметрів програмування
Спливаюче вікно параметрів програмування виводиться на екрані тільки при умові кліку
лівою кнопкою мишки на комірці поля “Режимы”.

4.7.6.9 Перегляд дознарядів
Перегляд дознарядів здійснюється по команді перегляду "Дознаряд". Дана команда забезпечує
можливість перегляду дознарядів, незалежно від стану їхнього виконання (виконаний або в стадії
виконання, тобто активний дознаряд) для всіх або окремих осіб персоналу, за заданий період часу.
Для цього оператору необхідно виконати наступну послідовність дій за допомогою відповідних
команд управління:
 задати ім’я конкретної особи персоналу, для якої необхідно переглянути і проаналізувати
стан і параметри дознаряду. Для перегляду всіх дознарядів цей параметр не задається;
 задати проміжок часу, за який потрібно переглянути дознаряди;
 задати стан дознарядів, які необхідно переглянути;
 задати відношення текучої, отриманої при виконанні дознаряду дози, до граничного
значення дози для даного дознаряду;
 виконати команду "Показать", що ініціює пошук і відбір необхідної інформації з БД;
 переглянути і проаналізувати значення параметрів дознарядів, що знаходяться у
відповідних полях таблиці.
При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, що містить дані з таблиці,
необхідно виконати команду "Печать".

4.7.6.9.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду параметрів дознарядів має

заголовок “Дознаряды” і містить наступні

додаткові управляючі і інформаційні компоненти:
 таблицю параметрів дознарядів;
 панель управляючих компонентів відбору дознарядів.
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4.7.6.9.1.1 Таблиця параметрів дознаряду
Таблиця параметрів дознаряду містить послідовність записів параметрів дознаряду для
окремої вказаної особи персоналу або всього персоналу. Кожен запис таблиці параметрів дознаряду
містить наступні поля, що відображають відповідні параметри даного запису:


“Табельный номер” - містить табельний номер конкретної особи персоналу, що

працює по даному дознаряду;


"Имя" – містить ім'я конкретної особи персоналу, що працює по даному дознаряду;



"Дата начала" – містить дату і час початку дознаряду;



"Дата завершения" – містить дату і час фактичного закінчення дознаряду;



"Завершен" – вказує на стан даного дознаряду. Завершені дознаряди відмічаються

словом "Да", незавершені словом "Нет";


"Суток" – містить загальну кількість діб дознаряду;



"Отработано" – містить кількість діб, фактично відпрацьованих по даному дознаряду;



"Доза" – вказує граничну індивідуальну дозу, встановлену по даному дознаряду для

даної особи персоналу;


"Получено" – вказує фактично отриману індивідуальну дозу при роботі даної особи

персоналу по даному дознаряду;


"Единицы" – вказує одиниці вимірювання індивідуальних доз.

4.7.6.9.1.2 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення яких
використовуються при відборі необхідної оператору інформації з БД. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами.
При відборі інформації використовуються наступні компоненти відбору:
 "Имя" – оператор повинен із запропонованого списку персоналу, що відкривається кліком
лівої кнопки мишки на стрілці компонента вибрати необхідне ім'я або табельний номер.
Допускається також ввід імені або табельного номеру з клавіатури. Список персоналу формується у
відповідності до поточного стану радіокнопок – "Работающие", "Уволенные", "Все", "Не учитывать",
встановлення яких формує відповідно список працюючих, список звільнених з роботи, загальний
список всіх осіб персоналу - звільнених і працюючих, або не враховує цей параметр при відборі
інформації. Список персоналу формується у вигляді імен або табельних номерів у відповідності зі
станом радіокнопок “Имя” і “Табельный номер”;
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 "Дата просмотра дознаряда" – оператор може задати довільний проміжок часу, за який
потрібно переглянути і проаналізувати дознаряди для

вказаної особи персоналу. З БД будуть

відбиратись тільки ті дознаряди, час дії яких попадає в заданий оператором проміжок часу, тобто для
яких час дії дознаряду повністю або частково перекриває заданий проміжок часу. Проміжок часу
задається компонентами "Начало" і "Конец" і вводиться за допомогою календаря, що випадає для
кожного компоненту окремо. Початок проміжка часу відраховується від нуля годин введеної дати і
входить в проміжок часу, що задається. Кінець проміжка часу визначається часом закінчення доби
вказаної дати і входить в період часу, що задається;
 Радіокнопки "Действующие", "Завершенные" і "Все" дозволяють здійснювати відбір
дознарядів з БД в залежності від їх поточного стану відповідно;
 “Отношение к порогу дознаряда ” – визначає відношення дози, яка отримана конкретною
особою персоналу при виконанні дознаряду до граничного значення дози, яка встановлена для
даного дознаряду. Тільки ті дознаряди, які відповідають заданому відношенню, будуть відображені в
таблиці

параметрів

дознарядів.

Даний

компонент

відбору

відображається

відповідними

радіокнопками і може приймати значення “Больше”, “Меньше”, “Все”. Значення “Больше” вказує на
відбір і відображення в таблиці тільки тих дознарядів, значення отриманих доз по яких для кожного
дознаряду більше або рівне встановленим граничним значенням доз. Значення “Меньше” вказує на
відбір і відображення в таблиці тільки тих дознарядів, значення отриманих доз по яких для кожного
дознаряду меньше або рівне встановленим граничним значенням доз. Значення “Все” вказує на відбір
і відображення в таблиці всіх дознарядів, незалежно від відношення отриманої по кожному
дознаряду дози до граничного значення дози.

4.7.6.10 Перегляд робочих місць
Перегляд робочих місць здійснюється по команді перегляду “Рабочие места”. Дана команда
забезпечує можливість перегляду списку робочих місць, які зареєстровані в АСІДК, у відповідності з
потребами оператора. Право перегляду списку робочих місць мають тільки ті оператори, які мають
права редагування інформації.
Для перегляду списку робочих місць оператору необхідно виконати наступну послідовність
дій:
 з допомогою компонентів відбору задати потрібні параметри відбору, у відповідності з
якими буде здійснюватись відбір списку робочих місць з БД АСІДК;
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 виконати команду “Показать”, яка ініціює пошук і відбір потрібної інформації з БД АСІДК;
 переглянути і проаналізувати значення параметрів робочих місць, які знаходяться у
відповідних полях таблиці.
При необхідності формування і роздруку на принтері звіту, який містить дані з таблиці,
необхідно виконати команду “Печать”.

4.7.6.10.1 Додаткові компоненти вікна
Вікно перегляду робочих місць має заголовок “Рабочие места” і містить наступні додаткові
управляючі і інформаційні компоненти:
 таблицю параметрів робочих місць;
 панель управляючих компонентів відбору робочих місць.

4.7.6.10.1.1 Таблиця параметрів робочих місць
Таблиця параметрів робочих місць містить послідовність записів параметрів робочих
місць, які зареєстровані в АСІДК і які відібрані з БД АСІДК у відповідності з встановленими
параметрами відбору. Кожен запис таблиці параметрів робочих місць містить наступні поля, які
відображають відповідні параметри даного запису:
 “Название РМ” – містить назву робочого місця;
 “Тип РМ” – містить тип робочого місця;
 “Активное” – містить признак активності даного робочого місця в момент відбору
інформації з БД АСІДК. Може містити значення “Да” або “Нет”, які вказують на активні і пасивні
робочі місця, відповідно.
 “Регистрация” – містить дату і час реєстрації даного робочого місця в БД АСІДК;
 “Оператор” – вказує ім`я оператора, який зареєстрував дане робоче місце;
 “Удаление” – містить дату і час вилучення робочого місця з АСІДК. Дата і час вказується
тільки для вилучених із АСІДК робочих місць. Для діючих робочих місць це поле залишається
пустим;
 “Оператор” – містить ім`я оператора, який здійснив вилучення даного робочого місця з
АСІДК. Для діючих робочих місць це поле залишається пустим;
 “Описание” – містить опис даного робочого місця.
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4.7.6.10.1.2 Панель управляючих компонентів відбору
Панель управляючих компонентів відбору інформації містить компоненти, значення
яких використовуються при відборі потрібної оператору інформації з БД. Змінюючи окремі або всі
значення компонентів відбору, оператор має можливість змінювати принципи відбору інформації з
БД у відповідності зі своїми потребами.
При відборі і відображенні інформації робочих місць використовуються компоненти
панелі відбору активних і пасивних робочих місць, панелі відбору діючих і анульованих робочих
місць, панелі відбору типів робочих місць і індикатор “Все”.
Панелі компонентів відбору містять радіокнопки і індикатори з позначками, які
дозволяють вибирати з БД тільки вказані робочі місця. Панелі компонентів відбору діють тільки при
не встановленому індикаторі “Все”. При встановленому індикаторі “Все”, встановлення інших
компонентів відбору стає неможливим.
При відборі інформації про робочі місця АСІДК використовуються наступні
компоненти відбору:
 Радіокнопки “Активные”, “Пассивные” – визначають відбір відповідно, тільки активних
або тільки пасивних робочих місць;
 Радіокнопки “Действующие”, “Аннулированные” – визначають відбір відповідно, тільки
діючих або тільки вилучених з АСІДК робочих місць;
 Індикатори “Считывания”, “Обработки” і “Комплексные” дозволяють здійснювати відбір
вказаних типів робочих місць з БД АСІДК.
При встановленому індикаторі “Все” вибираються і відображаються всі робочі місця. Даний
індикатор має пріорітет перед рештою компонентів відбору. При встановленому індикаторі “Все”
неможлива зміна інших параметрів відбору.

4.7.7 Команди настроювання
Команди настроювання призначені для управління станом кожного автоматизованого
робочого місця АСІДК і управління станом профілю кожного оператора ПЗ АСІДК на конкретному
робочому місці. Кожне робоче місце може знаходитись в наступних станах:
 бути незареєстрованим;
 бути зареєстрованим;
 бути активним;
 бути пасивним;
 бути анульованим.
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Відразу ж після встановлення ПЗ АСІДК на новому робочому місці, дане робоче місце
знаходиться в незареєстрованому стані. Це значить, що робочому місцю не присвоєна
ідентифікаційна інформація і AРМ не зареєстровано в БД. На незареєстрованому робочому місці
оператору доступні тільки команди перегляду інформації.
При реєстрації робочого місця здійснюється формування і реєстрація в БД інформації, яка
однозначно ідентифікує дане робоче місце серед інших робочих місць. Процес реєстрації АРМ
повинен проводитись оператором, який має права редагування інформації

відразу ж після

встановлення ПЗ АСІДК даного робочого місця. Після успішного проведення реєстрації, АРМ
переходить в стан зареєстрованого АРМ. В цьому стані оператору доступні всі функціональні
можливості даного типу АРМ у відповідності з правами оператора. Зареєстроване АРМ може бути
активним або пасивним. Після запуску ПЗ АСІДК на виконання і появи основного вікна програми
зареєстроване АРМ стає активним. Після завершення роботи і виходу з ПЗ АСІДК дане АРМ стає
пасивним. Кількість активних АРМ кожного типу обмежена ліцензійною угодою.
При необхідності видалення зареєстрованого поточного АРМ здійснюється анулювання
даного АРМ. При анулюванні АРМ дане АРМ стає незареєстрованим, а ідентифікаційна інформація
цього АРМ в БД відмічається як анульована. На незареєстрованому робочому місці оператору
доступні тільки команди перегляду інформації. В подальшому, при необхідності, можна відновити
будь-яке анульоване АРМ з допомогою відповідної команди відновлення.
Після встановлення ПЗ АСІДК кожного АРМ перед початком його використання необхідно
здійснити реєстрацію даного АРМ. Процес реєстрації АРМ полягає в присвоєнні даному АРМ
унікальної ідентифікаційної інформації і фіксації цієї інформації в БД. В процесі реєстрації
встановлюється також тип даного АРМ, який в подальшому, при необхідності, може змінюватись.
Стан кожного робочого місця змінюється з допомогою наступних команд:
 “Регистрация РМ”;
 “Аннулирование РМ”;
 “Восстановление РМ”;
 “Параметры РМ”.
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4.7.7.1 Реєстрація робочого місця
Реєстрація робочого місця виконується по команді оператора “Регистрация РМ”. Дана
команда забезпечує формування ідентифікаційних параметрів нового робочого місця та їх реєстрацію
в БД. Для виконання реєстрації оператору необхідно задати наступні параметри у відповідних
компонентах вікна реєстрації:
 “Название рабочего места” - визначає назву робочого місця, що реєструється, довжиною
не більше ніж 20 символів. Введене ім’я повинно бути унікальним і не може співпадати з іменами
раніше зареєстрованих робочих місць. Даний параметр обов’язковий для вводу оператором;
 “Тип рабочего места” – вибирається і вводиться оператором із запропонованого списку,
що випадає, допустимих типів робочих місць. Даний параметр обов’язковий для вводу оператором;
 “Описание рабочего места” – містить довільну описову інформацію довжиною не більше
ніж 255 символів. Даний параметр може не вводитись.
Після вводу необхідних обов’язкових параметрів оператору необхідно здійснити реєстрацію
робочого місця з допомогою команди “Выполнить”. При правильно заданих вхідних параметрах
здійснюється реєстрація даного робочого місця з появою відповідного діагностичного повідомлення.
У випадку порушення правил вводу реєстраційних параметрів виводиться повідомлення, яке
діагностує допущену помилку і оператору надається можливість її виправлення.
При відмові оператора від проведення реєстації робочого місця йому необхідно виконати
команду “Отменить”.

4.7.7.2 Анулювання робочого місця
Анулювання робочого місця виконується по команді оператора “Аннулирование РМ”. Дана
команда забезпечує вилучення ідентифікаційних параметрів даного поточного робочого місця з БД.
Поточне робоче місце переводиться в анульований стан, при якому оператору, незалежно від його
прав, доступні тільки команди перегляду. Не допускається проводити анулювання поточного
робочого місця, в якому запущено процес зчитування інформації. Така ситуація діагностується
відповідним повідомленням. В цьому випадку необхідно завершити процес зчитування інформації і
повторити анулювання робочого місця.
При необхідності, можна відновити реєстрацію анульованого робочого місця по команді
“Восстановление РМ”.
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4.7.7.3 Відновлення робочого місця
Відновлення робочого місця виконується по команді оператора “Восстановление РМ”. Дана
команда забезпечує відновлення в БД ідентифікаційних параметрів робочого місця, що раніше були
анульовані. Для виконання відновлення оператору необхідно задати назву робочого місця у
відповідному компоненті вікна відновлення. Решта параметрів робочого місця, що відновлюється, не
змінюються оператором і служать для надання додаткової інформації. Вікно відновлення містить
наступні компоненти:
 “Название рабочего места” - визначає назву робочого місця, що відновлюється. Даний
параметр обов’язковий для вводу і вибирається оператором із запропонованого списку імен робочих
місць, що раніше були анульовані;
 “Тип рабочего места” – відображає тип робочого місця, що відновлюється;
 “Описание рабочего места” – містить опис робочого місця, що відновлюється.
Після вводу необхідного обов’язкового параметра оператору необхідно здійснити
відновлення робочого місця з допомогою команди “Выполнить”. При правильному заданні вхідного
параметра здійснюється відновлення вказаного робочого місця, що діагностується відповідним
повідомленням. У випадку порушення правил вводу параметра відновлення, виводиться
повідомлення,

що діагностує допущену помилку і оператору надається можливість виправлення

помилки.
При відмові оператора від проведення відновлення робочого місця йому необхідно виконати
команду “Отменить”.

4.7.7.4 Зміна параметрів робочого місця
Зміна параметрів робочого місця виконується по команді оператора “Параметры РМ”. Дана
команда забезпечує зміну параметрів поточного активного робочого місця в БД. В початковий
момент виконання команди у вікні відображаються параметри даного активного робочого місця. Для
здійснення змін параметрів оператор може змінити наступні параметри у відповідних компонентах
вікна змін параметрів:
 “Название рабочего места” - визначає нову назву робочого місця довжиною не більше ніж
20 символів. Введене ім’я повинно бути унікальним і не може співпадати з іменами раніше
зареєстрованих робочих місць;
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 “Тип рабочего места” – вибирається і вводиться оператором із запропонованого списку,
що випадає, допустимих типів робочих місць. Зміна типу робочого місця допустима тільки в межах
ліцензійної угоди;
 “Описание рабочего места” – містить довільну описову інформацію довжиною не більше
ніж 255 символів.
Після вводу змінених параметрів оператору необхідно провести зміни параметрів робочого
місця з допомогою команди “Выполнить”. При правильному заданні параметрів здійснюється зміна
параметрів робочого місця на нові параметри. У випадку порушення правил вводу параметрів,
виводиться повідомлення, яке

діагностує допущену помилку і надає оператору можливість її

виправлення.
При відмові оператора від проведення змін параметрів робочого місця йому необхідно
виконати команду “Отменить”.

4.7.7.5 Настроювання параметрів
Команда “Настройки” використовується для встановлення або зміни параметрів роботи
конкретного оператора на кожному робочому місці. Команда доступна тільки операторам з правами
редагування інформації, оскільки встановлює або змінює параметри, які використовуються при
зчитуванні інформації з дозиметричних приладів. По цій команді змінюються наступні параметри:


“СОМ-порт” – змінюється СОМ-порт, до якого під’єднано АІП;

 “Звуковой сигнал при Входе” – вказує на наявність або відсутність звукового сигналу при
реєстрації входу в зону робіт. В АСІДК не використовується;
 “Звуковой сигнал при ДКГ_ Входе” – вказує на наявність або відсутність звукового сигналу
при реєстрації входу і програмуванні дозиметра ДКГ-21;
 “Звуковой сигнал при Выходе” – вказує на наявність або відсутність звукового сигналу при
реєстрації виходу з зони робіт;
 “Визуальное табло при Выходе” – показує візуальну форму з номером дозиметричного
приладу, з якого зчитана дозиметрична інформація при виході з зони проведення робіт;
 ”Результаты программирования ДКГ“ – показує візуальну форму з результатами
програмування дозиметра ДКГ-21;
 “Обмен с дозиметрами ДКГ-21” – вказує на дозвіл або заборону інформаційного обміну з
дозиметрами ДКГ-21 з використанням АІП;
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 “Обмен с другими типами дозиметров” – вказує на дозвіл або заборону інформаційного
обміну з дозиметрами МКС-07 або МКС-У з використанням АІП.
Кожне робоче місце має два види настроювання параметрів – стандартну настройку і
настройку оператора. Стандартна настройка встановлюється один раз, при реєстрації робочого місця
і не може змінюватись. Настройка оператора може встановлюватись для кожного оператора.
Оператор може мати тільки одну індивідуальну настройку на кажному робочому місці. Якщо
оператор на робочому місці не має індивідуальної настройки, то для нього використовується
стандартна настройка.
При вводі команди “Настройки” виводиться вікно з заголовком “Настройки параметров” з
компонентами, які відображають поточний стан настроювання для оператора. Це можуть бути
стандартні настройки, якщо у оператора немає індивідуальних настройок, або настройки оператора.
При зміні показаних параметрів настроювання і виконанні команди “Применить”, внесені
зміни записуються в БД в якості настройки оператора. Зміни, які стосуються звукових і візуальних
параметрів

будуть діяти негайно, а зміни параметрів

СОМ-порту тільки в наступному сеансі

зчитування інформації.
При виконанні команди “Отменить” внесені зміни не фіксуються.

4.7.7.6 Ліцензія

Команда “Лицензия” використовується для встановлення або оновлення ліцензійного коду
АСІДК. Команда доступна тільки операторам з правами редагування інформації. При вводі даної
команди виводиться діалогове вікно з заголовком “Ввод лицензионного кода” з компонентом вводу
“Лицензионный код:”, в який необхідно ввести сформований і санкціонований Постачальником
АСІДК ліцензійний код. Завершення вводу ліцензійного коду здійснюється по команді “Ввести”
даного вікна. При вводі команди “Отменить” введений ліцензійний код ігнорується.
При неправильному вводі ліцензійного коду виводиться повідомлення “Нарушение
лицензионного соглашения!”. В цьому випадку працездатність ПЗ АСІДК блокується до моменту
вводу правильного ліцензійного коду.
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5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
5.1 Технічне обслуговування дозиметра
5.1.1 Загальні вказівки.
Перелік робіт при технічному обслуговуванні (далі - ТО) дозиметра, їх черговість та
особливості на різних етапах експлуатування дозиметра наведено в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Перелік робіт при технічному обслуговуванні

Перелік робіт

Види технічного обслуговування
при експлуатування
при
періодич- довготривалому
не (раз на
зберіганні
щоденне

рік чи при
зміні
елемента
живлення )

Номер
пункту
НЕ

Зовнішній огляд
+
+
+
5.1.3.1
Перевірка комплектності
+
+
5.1.3.2
Перевірка працездатності
+
+
+
5.1.3.3
Відключення джерела живлення
+
+
5.1.3.4
Огляд відсіку живлення
+
+
5.1.3.4
Повірка дозиметра
+
+
5.2
Примітка - Знаком "плюс" в таблиці позначено, що зазначена робота при даному виді ТО
проводиться, знаком "мінус" - не проводиться.

5.1.2 Заходи безпеки.
Заходи безпеки при проведенні ТО повністю відповідають заходам безпеки, що наведені в
4.6.1 НЕ.
5.1.3 Порядок технічного обслуговування дозиметра.
5.1.3.1 Зовнішній огляд.
Проведіть огляд дозиметра в наступній послідовності:
а) перевірте технічний стан поверхні дозиметра, цілісність пломб, відсутність подряпин, слідів
корозії, ушкодження покриття;
б) перевірте стан клем у відсіку живлення дозиметра.
5.1.3.2 Перевірка комплектності.
Зробіть перевірку комплектності АСІДК згідно з таблицею 3.1.
5.1.3.3 Перевірка працездатності дозиметра.
5.1.3.3.1 Перевірка працездатності дозиметра і порядок її проведення здійснюються згідно з
4.5.3 НЕ.
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5.1.3.3.2 Порядок проведення передремонтного дефектування та бракування.
Необхідність передачі дозиметра в ремонт та вид необхідного ремонту оцінюються за
наступними критеріями:
- для передачі в середній ремонт:
а) відхід параметрів за межі контрольних значень при періодичній повірці дозиметра;
б) незначні дефекти в роботі ЦРІ, які не впливають на коректність зчитування результатів
вимірювань;
в) відсутність звукової та світлової сигналізацій;
- для передачі в капітальний ремонт:
а) непрацездатність хоча б одного вимірювального каналу;
б) дефекти в роботі ЦРІ, які впливають на коректність зчитування результатів вимірювань;
в) значні механічні пошкодження деталей, що порушують захист від доступу до схеми
дозиметра.
5.1.3.4 Відключення джерела живлення.
Відключення джерела живлення здійснюється перед довготривалим зберіганням дозиметра.
При цьому необхідно виконати наступні операції:
- вимкнути дозиметр;
- зняти кришку відсіку живлення;
- вийняти елементи живлення з відсіку;
- оглянути відсік живлення, перевірити справність контактних клем, очистити відсік живлення
від забруднень, а контактні клеми від окислів;
- впевнитись у відсутності вологи, плям від солей на поверхні елементів живлення, а також
пошкоджень ізоляційного покриття.

5.2 Повірка
5.2.1 Автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21 підлягає
повірці при випуску з виробництва, під час експлуатування та після ремонту.
5.2.1.1 Повірці підлягають усі дозиметри, які входять до складу АСІДК.
5.2.2 Міжповірочний інтервал - не більше 12 місяців.
5.2.3 Операції повірки наведені в таблиці 5.2.
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Таблиця 5.2 – Операції повірки
Найменування операції
Зовнішній огляд
Опробування
Визначення границі допустимої основної відносної похибки
вимірювання ПЕД гамма-випромінення в діапазоні ПЕД від
1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год
Визначення границі допустимої основної відносної похибки
вимірювання ЕД гамма-випромінення в діапазоні ПЕД від
1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год в діапазоні ЕД від 0,01 до 9999 мЗв
Перевірка відображення інформації ЕД гамма-випромінення,
виміряної дозиметром, на екрані монітора ПК
Оформлення результатів повірки

Номер пункту методики
повірки
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3, 5.2.7.4

5.2.7.3, 5.2.7.5
5.2.7.3, 5.2.7.6
5.2.7.7

5.2.4 Засоби повірки наведені в таблиці 5.3.
5.2.5 При проведенні повірки необхідно виконувати заходи безпеки, які наведені в 4.6.1 НЕ.
5.2.6 Умови повірки.
При проведенні повірки повинні дотримуватись наступні умови:
- температура оточуючого повітря повинна знаходитись в межах (20  5) 0С;
- відносна вологість повітря повинна бути від 30 до 80 %;
- атмосферний тиск повинен бути від 86 до 106,7 кПа;
- природний рівень фону гамма-випромінення повинен бути не більше 0,25 мкЗв/год;
- напруга джерела живлення повинна знаходитись в межах (3,0  0,2) В.

Таблиця 5.3 - Засоби повірки
Найменування
Робочий еталон УПГД-3Б

Фантом

Секундомір

НД або основні технічні вимоги
Діапазон потужності еквівалентної дози гаммавипромінення - від 0,01 мкЗв/год до 1 Зв/год.
Діапазон енергій - від 59 кеВ до 1,25 МеВ.
Границя допустимої основної відносної похибки ПЕД та
ЕД гамма-випромінення - 4 % при довірчій імовірності
0,95
Зовнішні розміри: 30  30  15 см; стінки виконані із
PMMA (поліметилметакрилата, товщина передньої
стінки - 2,5 мм, товщина інших стінок - 10 мм);
заповнення фантому - дистильована вода
ТУ 201 УССР 23. Діапазон вимірювань - від 1 с до 59 хв
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Продовження таблиці 5.3
Найменування
Психрометр аспіраційний
МВ-4М

Барометр-анероїд контрольний
М-67

НД або основні технічні вимоги
Л82.844.000 ПС. Діапазон вимірювання температури - від
мінус 30 до 50 0С. Похибка вимірювання температури  0,1 0С. Діапазон вимірювання відносної вологості - від
10 до 100 %. Відносна похибка вимірювання відносної
вологості - від  12 % при t = мінус 10 0С до  2 % при
t = 30 0С
Л62.832.003 ПС. Діапазон вимірювання тиску - від 81,3 до
105,3 кПа (від 610 до 790 мм рт.ст.). Границі похибки
вимірювання тиску -  0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.)

Примітки
1 Усі засоби повірки повинні бути атестовані, повірені чи відкалібровані відповідно до вимог
ДСТУ 3215-95, ДСТУ 2708:2006, ДСТУ 3989-2000.
2 Допускається застосовувати засоби вимірювальної техніки, інструмент й обладнання з
технічними характеристиками, що не гірше характеристик, які наведені у таблиці 5.3
5.2.7 Проведення повірки.
5.2.7.1 Зовнішній огляд.
5.2.7.1.1 При зовнішньому огляді повинна бути виявлена відповідність дозиметра наступним
вимогам:
- комплектність повинна відповідати вимогам таблиці 3.1;
- маркування повинне бути чітким;
- пломби ВТК не повинні бути порушені;
- дозиметр не повинен мати механічних пошкоджень, які впливають на його працездатність.
5.2.7.1.2 Якщо вимоги 5.2.7.1.1 виконуються, переходять до наступної операції повірки.
5.2.7.1.3 Якщо комплектність не відповідає вимогам таблиці 3.1, повірка припиняється до
укомплектування АСІДК.
5.2.7.1.4 Якщо не виконуються вимоги маркування, пломбування та на АСІДК є механічні
пошкодження, які впливають на її працездатність, АСІДК повірці не підлягає і направляється в
ремонт.
5.2.7.2 Опробування.
5.2.7.2.1 Виконати операції згідно з 4.4.2 та 4.4.3.
5.2.7.2.1.1 Якщо усі операції згідно з 4.4.2 та 4.4.3 виконуються, переходять до наступної
операції повірки.
5.2.7.2.1.2 Якщо хоча б одна з операцій згідно з 4.4.2 та 4.4.3 не виконується, АСІДК повірці
не підлягає і направляється в ремонт.
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5.2.7.3 Вимірювання ПЕД та ЕД необхідно проводити на фантомі згідно з табл. 5.3.
5.2.7.3.1 При проведенні вимірювань дозиметр треба розташовувати впритул до поверхні
фантома, зверненої до гамма-джерела. . При цьому індикатор дозиметра має бути повернутим в
напрямку гамма-джерела.

5.2.7.4 Визначення границі допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД гаммавипромінення в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год проводиться наступним чином.
5.2.7.4.1 Підготувати дозиметр до вимірювання ПЕД гамма-випромінення та запрограмувати
нульове значення порогового рівня по ПЕД.
5.2.7.4.2 Закріпити дозиметр на фантомі згідно з 5.2.7.3 на каретці УПГД-3Б (ГОСТ 8.0872000) таким чином, щоб геометричний центр коліматора УПГД-3Б збігався з геометричним центром
детектора дозиметра та через 8 хв після увімкнення дозиметра виконати з інтервалом 10 с десять
вимірювань фонової ПЕД ( H рфі (10) ) в УПГД-3Б. Середнє значення ПЕД, виражене в мкЗв/год,
обчислити за формулою:
10

H pф (10) 

 H

рфі

i 1

10

(10)
.

(5.1)

5.2.7.4.3 Поставити каретку УПГД-3Б з фантомом і дозиметром в положення, де ПЕД від
джерела з радіонуклідом 137Cs дорівнює H p 0 (10) = (1,15  0,15) мкЗв/год, та через 8 хв після початку
опромінення дозиметра виконати з інтервалом 10 с десять вимірювань ПЕД. Середнє значення ПЕД
( H p (10) ) обчислити за формулою (5.1). Значення ПЕД без урахування ПЕД гамма-фону УПГД-3Б
обчислити за формулою:

H p (10)  H p (10)  H pф (10) .

(5.2)

Примітка - За відстань між геометричним центром джерела та геометричним центром
детектора дозиметра приймається відстань між геометричним центром джерела та площиною, яка
перпендикулярна напрямку розповсюдження пучка гамма-квантів та проходить через геометричний
центр дозиметра в цій площині.
5.2.7.4.4 Границю допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД у відсотках
визначити за наступною методикою (ДСТУ ГОСТ 8.207:2008).
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5.2.7.4.4.1 Довірчу границю відносної випадкової похибки результатів вимірювань ( H p (10) )
обчислити за формулою:

  t S ,

(5.3)

де t = 2,26 - коефіцієнт Ст'юдента при довірчій імовірності P = 0,95 і n = 10;
S - відносне середнє квадратичне відхилення результату вимірювань:

 H pi (10)  H p (10) 
n

S

1

2

i 1

H p (10)

n(n  1)

.

(5.4)

5.2.7.4.4.2 Границю відносної невиключеної систематичної похибки результату вимірювань
обчислити за формулою:
2

2
 H p (10)  H p 0 (10) 
 H p 0 (10) 


 ,
  1,1





2
H p 0 (10)





(5.5)

де H p 0 (10) - границя допустимої основної відносної похибки ПЕД УПГД-3Б.
5.2.7.4.4.3 Якщо


 0,8 , то H p (10)    100 .
S

5.2.7.4.4.4 Якщо


 8 , то H p (10)    100 .
S

5.2.7.4.4.5 Якщо 0,8 
де K 


 8 , то H p (10)  K  S   100 ,
S

 
- коефіцієнт, що залежить від співвідношення випадкової та невиключеної

S
3

систематичної похибки;
  
S   S  

 3
2

2

- оцінка сумарного середнього квадратичного відхилення результату

вимірювання.
5.2.7.4.5 Виконати операції 5.2.7.4.3, 5.2.7.4.4 для ПЕД H p 0 (10) = (12  2) мкЗв/год через 1 хв
після початку опромінення дозиметра за умов, що час вимірювання ПЕД - 5 с, n = 5 і t = 2,78.
5.2.7.4.6 Виконати операції 5.2.7.4.5 для ПЕД H p 0 (10) = (1,2  0,2) мЗв/год.
5.2.7.4.7 Виконати операції 5.2.7.4.5 для ПЕД H p 0 (10) = (12  2) мЗв/год.
5.2.7.4.8 Виконати операції 5.2.7.4.5 для ПЕД H p 0 (10) = (900  100) мЗв/год.
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5.2.7.4.9 За границю допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД гаммавипромінення приймається максимальне значення з усіх отриманих похибок.
5.2.7.4.10 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД гаммавипромінення при довiрчій імовірності 0,95, %, не більше:
- в діапазоні ПЕД від 1,0 до 10 мкЗв/год - 20;
- в діапазоні ПЕД від 10 мкЗв/год до 1,0 Зв/год - 10,
переходять до наступної операції повірки.
5.2.7.4.11 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ПЕД гаммавипромінення не відповідає вимогам 5.2.7.4.10, АСІДК повірці не підлягає і направляється в ремонт.

5.2.7.5 Визначення границі допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД гаммавипромінення в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год в діапазоні ЕД від 0,01 до 9999 мЗв
проводиться наступним чином.
5.2.7.5.1 Підготувати дозиметр до вимірювання ЕД гамма-випромінення. Початкові покази
ЕД повинні бути "0,000 мЗв".
5.2.7.5.2 Закріпити дозиметр на фантомі згідно з 5.2.7.3 на каретці УПГД-3Б таким чином,
щоб геометричний центр коліматора УПГД-3Б збігався з геометричним центром детектора
дозиметра.
5.2.7.5.3 Поставити каретку УПГД-3Б з фантомом і дозиметром в положення, де ПЕД від
джерела з радіонуклідом 137Cs буде дорівнювати H p 0 (10) = (12  2) мкЗв/год і одночасно увімкнути
секундомір (ТУ 201 УРСР 23) та подати джерело в коліматор.
5.2.7.5.4 Через час (за секундоміром), який обчислюється за формулою t  3600  t д , с, де t д ,
с - час, за який джерело подається в коліматор, зняти результат вимірювання ЕД, після чого дозиметр
вимкнути.
5.2.7.5.5 Границю допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД у відсотках
визначити за формулою
2

2

 H p (10)  H p 0 (10) 
 H p 0 (10) 
 
 ,
H p (10)  1,1 




H
(
10
)
2
p0





де H p0 (10)  H p0 (10)  t - ЕД УПГД-3Б;

(5.6)
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H p 0 (10) 

H p0 (10)2  t 2

- границя допустимої основної відносної похибки ЕД

УПГД-3Б;

t 

 2  t д 2

1,1 t с 2  t р
t

- границя допустимої основної відносної похибки

вимірювання часу експозиції ЕД, яка повинна бути не більше 5 %;
t с - границя допустимої похибки секундоміра;
t р = 1 с - похибка за рахунок реакції людини;

t д = 1 с - похибка за рахунок процесу, під час якого джерело подається в коліматор.
5.2.7.5.6 Виконати операції 5.2.7.5.1 - 5.2.7.5.5 для ПЕД H p 0 (10) = (120  20) мкЗв/год.
5.2.7.5.7 Виконати операції 5.2.7.5.1 - 5.2.7.5.5 для ПЕД H p 0 (10) = (12  2) мЗв/год.
5.2.7.5.8 Виконати операції 5.2.7.5.1 - 5.2.7.5.5 для ПЕД H p 0 (10) = (120  20) мЗв/год.
5.2.7.5.9 Виконати операції 5.2.7.5.1 - 5.2.7.5.3 для ПЕД H p 0 (10) = (900  100) мЗв/год через

36000 
час (с, за секундоміром), який обчислюється за формулою t   60 
 t , де H p (10) –
 (10)  д

H
p


числове значення ПЕД, виражене в мкЗв/год, зняти результат вимірювання ЕД та виконати операції
5.2.7.5.5, після чого дозиметр вимкнути.
5.2.7.5.10 За границю допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД гаммавипромінення приймається максимальне значення з усіх отриманих похибок.
5.2.7.5.11 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД гаммавипромінення в діапазоні ПЕД від 1,0 мкЗв/год до 1,0 Зв/год при довірчій імовірності 0,95, %, не
більше:
- в діапазоні ЕД від 0,01 до 0,1 мЗв - 15;
- в діапазоні ЕД від 0,1 до 9999 мЗв - 8,
переходять до наступної операції повірки.
5.2.7.5.12 Якщо границя допустимої основної відносної похибки вимірювання ЕД гаммавипромінення не відповідає вимогам 5.2.7.5.11, АСІДК повірці не підлягає і направляється в ремонт.
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5.2.7.6 Перевірка інформації, виміряної дозиметром ЕД гамма-випромінення, у взаємодії з ПЗ
АСІДК проводиться наступним чином.
5.2.7.6.1 На одному з АРМ підготувати ПЗ АСІДК до процедури програмування дозиметра
ДКГ-21 у відповідності з 4.5.1 – 4.5.6.
5.2.7.6.2 Виконати програмування дозиметра згідно з 4.5.7.
5.2.7.6.3 Поставити каретку УПГД-3Б з фантомом і дозиметром в положення, де ПЕД від
джерела з радіонуклідом 137Cs буде дорівнювати H p 0 (10) = (120  2) мкЗв/год і одночасно увімкнути
секундомір (ТУ 201 УРСР 23) та подати джерело в коліматор на 10 хв, після чого джерело повернути
у сховище і зняти результат вимірювання ЕД.
5.2.7.6.4 Виконати зчитування дозиметричної інформації з дозиметра згідно 4.5.8, 4.5.9.
5.2.7.6.5 Переконатись у здійсненні процедури зчитування інформації з дозиметра по
звуковому сигналу та автоматичному вимкненню дозиметра.
5.2.7.6.6 Переглянути та проаналізувати зчитану дозиметричну інформацію згідно 4.5.10 та
4.5.11.
5.2.7.6.7 Визначити різницю між значеннями ЕД в компоненті “Накопленная доза” (4.5.11) на
екрані монітора та тією, що була до вимкнення на індикаторі дозиметра.
5.2.7.6.8 Якщо різниця між значенням ЕД на екрані монітора та на індикаторі дозиметра
не перевищує  одиниця молодшого розряду, результат повірки АСІДК вважається позитивним.
5.2.7.6.9 Якщо різниця між значенням ЕД на екрані монітора та на індикаторі дозиметра не
відповідає вимогам 5.2.7.6.8, АСІДК повірці не підлягає і направляється в ремонт.

5.2.7.7 Оформлення результатів повірки.
5.2.7.7.1 Позитивні результати повірки засвідчуються:
- видачею свідоцтва про повірку щодо засобів вимірювальної техніки, які входять до складу
АСІДК відповідно до ДСТУ 2708:2006;
- записом у розділі “Відомості про приймання” і таблиці додатка Ж настанови щодо
експлуатування ВІСТ.412118.014 НЕ на кожний дозиметр, який входить до складу АСІДК.
5.2.7.7.2 Якщо в результаті повірки дозиметри, які входять до складу АСІДК, визнаються
непридатними до застосування, то:
- при первинній повірці - дозиметри до випуску з виробництва і застосування не
допускаються;
- під час експлуатування та після ремонту - видається довідка про непридатність дозиметрів
відповідно до ДСТУ 2708:2006.
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6 ЗБЕРІГАННЯ
6.1 АСІДК повинна зберігатися в тарі підприємства-виробника в умовах відповідно до
категорії 1 (Л) ГОСТ 15150-69, які виключають можливість механічних ушкоджень, у вентильованих,
сухих і чистих приміщеннях при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 0С та відносної
вологості не більше 80 % за температури 25 0С при відсутності в повітрі пилу, парів кислот, лугів, а
також газів, що викликають корозію.
6.2 Граничний строк зберігання АСІДК в тарі повинен бути 3 роки.

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ
7.1 Умови транспортування АСІДК повинні відповідати ГОСТ 15150-69.
7.2 Умови транспортування АСІДК у частині впливу кліматичних факторів повинні
відповідати групі 4 (Ж2) за ГОСТ 15150-69 (температура навколишнього середовища - від мінус 50
до 50 0С, відносна вологість повітря - до (95  3) % за температури 35 0С) залізничним, авіаційним,
водним або автомобільним транспортом на будь-які відстані в тарі підприємства-виробника при
дотриманні наступних правил:
- залізничним транспортом – у закритих чистих вагонах;
- авіаційним транспортом – у герметизованих відсіках;
- водним транспортом – у сухому трюмі;
- автомобільним транспортом – у закритих машинах.
7.3 Розміщення та закріплення на транспортних засобах ящиків з АСІДК повинно
забезпечувати їх стійке положення протягом усього шляху слідування, без зміщення і ударів один з
одним.
7.4 При завантаженні та розвантаженні АСІДК необхідно дотримуватися вимог написів,
зазначених на транспортній тарі.
7.5 Під час вантажно-розвантажувальних робіт АСІДК не повинні піддаватись дії
атмосферних опадів.
7.6 Допускається відправка дозиметрів поштовими посилками з дотриманням правил, які
встановлені Міністерством зв'язку України.
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8 УТИЛІЗУВАННЯ
8.1 Утилізування АСІДК проводиться за групою 4 СанПиН 3183-84, СН 3209-85: метали на
переробку (переплавку), пластмасові деталі на звалище (сміттєзвалище).
Примітка – У випадку забруднення дозиметра рідкими чи сипучими речовинами, що
містять радіонукліди, і неможливістю його повної дезактивації дозиметр підлягає похованню як
тверді радіоактивні відходи на підприємствах УкрДО “Радон”.

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність АСІДК вимогам ТУ У 33.2-22362867007-2003 при дотримуванні споживачем умов експлуатування, транспортування і зберігання,
установлених технічними умовами і НЕ.
9.2 Гарантійний строк експлуатування – 24 мiсяцi з дня введення АСІДК в експлуатування або
після закінчення гарантійного строку зберігання.
9.3 Гарантійний строк зберігання - 6 місяців з дня виготовлення згідно ГОСТ 27451-87.
9.4 Гарантійний строк експлуатування продовжується на час, протягом якого виконується
гарантійний ремонт.
9.5 При порушенні споживачем умов експлуатування, транспортування і зберігання, при
наявності механічних пошкоджень, а також у випадку порушення пломб ремонт виконується за
рахунок споживача.
9.6 Після закінчення гарантійного строку ремонт АСІДК виконується за окремими угодами.
9.7 Гарантійний і післягарантійний ремонт здійснюється тільки підприємством-виробником.
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10 ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ
Автоматизована
ВІСТ.412161.014,

система

заводський

індивідуального

номер

_________,

дозиметричного
упакована

на

контролю

приватному

АСІДК-21
підприємстві

„НВПП “Спаринг-Віст Центр” відповідно до вимог, передбачених ТУ У 33.2-22362867-007-2003.

__________________

__________________

__________________

посада

особистий підпис

розшифровка підпису

__________________
рік, місяць, число

11 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ
Автоматизована

система

індивідуального

дозиметричного

контролю

АСІДК-21

ВІСТ.412161.014, заводський номер ______________, виготовлена та прийнята відповідно до вимог
ТУ У 33.2-22362867-007-2003 і визнана придатною для експлуатування.

Начальник ВТК
М.П.

__________________
рік, місяць, число

__________________

__________________

особистий підпис

розшифровка підпису
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12 ОБЛІК РОБОТИ ВИРОБУ
12.1 Облік роботи АСІДК наведено у таблиці 12.1.
Таблиця 12.1
Дата

Мета
роботи

Час роботи
Початок

Кінець

Тривалість

Хто проводив
роботу

Підпис

Примітки
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13 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ
13.1 При відмовленні в роботі чи несправності АСІДК протягом гарантійного строку
експлуатування споживачем повинен бути складений акт про необхідність ремонту.
13.2 Усі пред’явлені рекламації реєструються в таблиці 13.1.
Таблиця 13.1
Дата виходу
з ладу

Короткий зміст
рекламації

Міри, прийняті
за рекламацією

Примітки
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14 ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙМАННЯ І ГАРАНТІЮ
Автоматизована

система

індивідуального

дозиметричного

контролю

АСІДК-21

ВІСТ.412161.014, заводський номер _________, вид ремонту __________________________________
_______________________________________________________________________________________
підприємством-виробником приватним підприємством “НВПП „Спаринг-Віст Центр” прийнята
відповідно до вимог, передбачених ТУ У 33.2-22362867-007-2003, і визнана придатною для
експлуатування.
Ресурс до чергового ремонту_______________________________________
протягом строку служби _________ років,
у тому числі строк збережуваності __________.
Приватне підприємство “НВПП „Спаринг-Віст Центр” гарантує відповідність АСІДК
вимогам

ТУ

У

33.2-22362867-007-2003

при

дотриманні

споживачем

вимог

діючої

експлуатаційної документації.

Начальник ВТК

__________________
особистий підпис

М.П.

__________________
рік, місяць, число

__________________
розшифровка підпису
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ДОДАТОК А
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Рисунок А.1
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ДОДАТОК Б

Рисунок Б.1 – Вигляд дозиметра спереду і зі знятою верхньою кришкою

Рисунок Б.2 – Вигляд дозиметра ззаду і зі знятою нижньою кришкою
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ДОДАТОК В

БЕЖ

ФАН

СЦО

ДІВ

СУД
ЦРІ

“РЕЖИМ”

“ПОРІГ”

ЕНП

ГМ

СІЧП

Рисунок В.1 – Структурна схема дозиметра
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ДОДАТОК Г
ВIДОМОСТI ПРО КОНСЕРВАЦIЮ ТА РОЗКОНСЕРВАЦIЮ АСІДК-21
ЗА ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ

Дата
консервацiї

Метод
консервацiї

Дата
розконсервацiї

Назва чи умовне
позначення пiдриємства,
що здiйснило консервацiю
чи розконсервацiю

Дата, посада та
пiдпис
вiдповiдальної
особи
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ДОДАТОК Д
ВIДОМОСТI ПРО ЗБЕРIГАННЯ
Дата
Установлення
Зняття зі
на зберiгання
зберiгання

Умови зберiгання

Посада, прiзвище та пiдпис
вiдповiдальної особи
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ДОДАТОК Е
ОБЛIК НЕПОЛАДОК ЗА ЧАС ЕКСПЛУАТАЦIЇ
Дата та
час
вiдмови.
Режим
роботи

Характер
(зовнiшнiй
прояв)
неполадки

Причина
неполадки,
кiлькiсть годин
роботи елемента,
що вiдмовив

Вжиті заходи по
усуненню
неполадки та
помiтка про
направлення
рекламацiї

Посада, прiзвище
та пiдпис особи,
вiдповiдальної за
усунення
неполадки

Примiтки

Назва та
позначення
складової
частини
приладу

Дата
Підстави для
передачі в
ремонт
поступлення в виходу з
ремонт
ремонту
Назва
Кількість
ремонтного годин роботи Вид ремонту
органу
до ремонту

Посада, прізвище та підпис
відповідальної особи
Назва
ремонтних
робіт
що проводила що прийняла з
ремонт
ремонту
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ДОДАТОК Ж

ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ АСІДК-21
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ДОДАТОК И
ВIДОМОСТI ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВIРКИ IНСПЕКТУЮЧИМИ ТА ПЕРЕВIРЯЮЧИМИ
ОСОБАМИ
Посада,
Вид огляду або
Результат огляду або
Дата
прiзвище та пiдпис
Примiтка
перевiрки
перевiрки
перевiряючого
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ДОДАТОК К

ПЗ
АСІДК-21

АІП

ЛОМ

Принтер

ПК

АРМ оператора АСІДК

Дозиметри
ДКГ-21

ПЗ АСІДК21

Пропускний пункт 1

ПЗ
АСІДК-21

ПК

Принтер

АРМ оператора АСІДК

ПЗ
АСІДК-21

АІП
Дозиметри
ДКГ-21

ПК

Принтер

АРМ оператора АСІДК
Пропускний пункт N

Рисунок К.1 – Структурна схема АСІДК

Сервер
бази даних
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ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ
АСІДК

- автоматизована система індивідуального дозиметричного контролю

АРМ

- автоматизоване робоче місце

БД

- база даних

АІП

- адаптер інфрачервоного порту

ЛОМ

- локальна обчислювальна мережа

ПК

- персональний комп'ютер

СУБД

- система управління базами даних

ПЗ

- програмне забезпечення

ПЕД

- потужність еквівалентної дози

ЕД

- еквівалентна доза

БЖ

- батарея живлення

ГМ

- гучномовець

ДІВ

- детектор іонізуючих випромінень

ЕНП

- енергонезалежна пам’ять

СУД

- схема управління детектором

СІЧП

- схема інфрачервоного порту

СЦО

- схема цифрової обробки та управління

ФАН

- формувач анодної напруги

ЦРІ

- цифровий рідкокристалічний індикатор

