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HOOFDSTUK 1 

SAMENVATTING 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het meten van de 
totale door een patient geabsorbeerde stralingsenergie, bij een medisch 
onderzoek met röntgenstralen. 
Deze hoeveelheid energie noemt men de integrale geabsorbeerde dosis 
of kortheidshalve integrale dosis. 

In dit proefschrift worden ionisatiekamers en de bijbehorende electro
nische schakelingen beschreven, welke het mogelijk maken op betrekkelijk 
eenvoudige en snelle wijze deze integrale dosis te meten. 

Voor de in de röntgendiagnostiek gebruikelijke combinaties van hoog
spanning en buisfilter zal practisch alle energie, welke gedurende het onder
zoek door een dwarsdoorsnede van de röntgenbundel stroomt, door de 
patient geabsorbeerd worden. 
Door de patient zal slechts een zeer gering deel van de opvallende energie 
teruggestrooid of doorgelaten worden. 
Onder deze omstandigheden is de integrale dosis in eerste benadering 
gelijk aan de gedurende het onderzoek door een dwarsdoorsnede van de 
bundel achter een eventueel gebruikt diafragma gestroomde energie. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een instrument, met als detector 
een platte ionisatiekamer, welke geplaatst wordt tussen het diafragma van 
de röntgenbuis en de patient. 
De ionisatiekamer is verbonden met een integrerende electrometerschakeling. 
In verband met de eigenschappen van de ionisatiekamer dient de electro
meterschakeling eventueel een van de stralenkwaliteit (buisspanning en 
filter) afhankelijke gevoeligheidsregeling te bevatten. 
Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht op hun practische bruik
baarheid. 

Aan de ijking van de dosismeters is een apart hoofdstuk gewijd. Hierin 
worden twee ijkmetb.oden beschreven en onderling vergeleken. 

De op de röntgenafdelingen van twee Nederlandse ziekenhuizen bij circa 
duizend patienten uitgevoerde metingen met behulp van de beschreven 
dosismeters, worden vermeld met enige hieruit voortvloeiende conclusies. 
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SUMMARY 

In recent years increasing interest has been shown for the measurement 
of the total radiation energy absorbed by a patient during a medical 
examination with X-rays. 
This quantity of energy is termed the integral absorbed dose or, for the sake 
of brevety, the integral dose. 

In this thesis a description is given of ionization chambers and the apper
taining electronic circuitry which make it possible to measure the integral 
dose both rapidly and relatively simply. 

For the combinations of high tension and tube filter commonly used in 
radiodiagnostics, practically all the energy flowing through a cross-section 
of the X-ray beam during the examination will be absorbed by the patient. 
Only a very small part of the incident energy will be scattered or passed by 
the patient. 
Under these conditions the integral dose is equal - in the :first approxi
mation - to the energy which, during the examination, has flowed through 
a cross-section of the beam behind a diaphragm, if one has been used. 

This has led to the development of ati instrument employing a flat ioniza
tion chamber as detector, which is placed between the diaphragm of the 
X-ray tube and ·the patient. The ionization chamber is connected to 
an integrating electrometer circuit. In connection with the characteristics 
of the ionization chamber, the circuitry of the electrometer may, if ne
cessary, have to include a sensitivity adjustment which is dependent on the 
radiation quality (tube tension and filter). Various. methods are examined 
to assess their practical application. 

A separate chapter is devoted to theicalibration of the dosemeters. 
In it two calibration methods are compared with each other. 

The results are given of measurement~ made with the described dosemeters 
on about one thousand patients in the X-ray departments of two Dutch 
hospitals. 
Some of the conclusions which may be drawn from these results are also 
report ed. 
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HOOFDSTUK 2 

INLEIDING 

In de laatste decennia is men zich steeds meer. bewust geworden van het 
feit, dat bij de toepassing van röntgenstralen in de medische diagnostiek, 
de waarde van de verkregen informatie afgewogen dient te worden tegen 
de gevaren van de door de patient verkregen röntgendosis. 

Publicaties van tal van Radiologen, Biologen en Fysici, vaak via de kana
len van internationale instanties zoals de "International Commission on 
Radiological Protection" (1.C.R.P.), de "International Commission on 
Radiological Units and Measurements" (l.C.R.U.), de "United Nations 
Scientific Committee on the Effects of Atomie Radiation". de "Worlds' 
Health Organization" (W.H.O.) e.d. hebben er toe bijgedragen dat wij 
zowel van de fysica van de straling, als van de biologische effecten daarvan 
voldoende weten, om ons te realiseren, dat het vinden van een goede corre
latie tussen een biologisch effect aan de ene kant en één of meer fysische 
grootheden aan de andere kant, van het grootste belang is. 

Bij het zoeken naar deze correlatie heeft men tot op heden meestal de 
bestralingsdosis als fysische grootheid gekozen. 
De eenheid van bestralingsdosis, de röntgen, (1 )*, is de bestralingsdosis 
welke in lucht per 0,001293 gram lucht, een aantal ionen produceert met 
lading van beiderlei teken, elk ter grootte van 1 electrostatische eenheid. 

De bestralingsdosis is gebaseerd op de ioniserende eigenschappen van 
röntgenstralen en hangt af van de sterkte van het stralingsveld, en van de 
duur van de bestraling. Daar volgens de huidige inzichten (1 ), (2) een 
biologisch effect ten gevolge van ioniserende straling slechts op kan treden 
bij energieoverdracht aan de bestraalde stof, is het duidelijk, dat er een 
sterkere correlatie zal bestaan tussen een biologisch effect en de door de 
patient geabsorbeerde energie, dan tussen dit biologisch effect en de be
stralingsdosis. 

De per eenheid van massa geabsorbeerde energie noemt men de geab
sorbeerde dosis. Deze wordt uitgedrukt in rad. 1 rad = 100 erg/gram. 

De totale door de patient geabsorbeerde energie (geïntegreerd over het 
gehele lichaam) wordt de integrale geabsorbeerde dosis genoemd. Deze 
integrale dosis is een grootheid, welke bepaald wordt door het stralings-

• De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de literatuurlijst van hoofdstuk 10. 
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veld, door de bestralingstijd en door de samenstelling van het bestraalde 
medium (patient). Als eenheid van de integrale dosis kan gekozen worden 
de gram rad (1 gram rad= 100 erg). 

Voor een bestraald lichaam geldt derhalve dat de integrale dosis per een
heid van massa gelijk is aan de gemiddelde geabsorbeerde dosis. Ten gevolge 
van natuurlijke straling, zoals kosmische straling; straling afkomstig van 
radioactieve stoffen. aanwezig in de bodem, in gebouwen e.d. en straling 
afkomstig van het in het menselijk lichaam aanwezige radioactieve kalium
isotoop K40 b.v., is de jaarlijks geabsorbeerde dosis van het menselijk 
lichaam gemiddeld van de orde van grootte van 0, 1 rad. 

Het medisch gebruik van röntgenstralen en radioactieve stoffen levert 
thans de grootste bijdrage tot de geabsorbeerde dosis ten gevolge van alle 
niet natuurlijke stralingen, waaraan de mens wordt blootgesteld (4), (5). 
De geabsorbeerde dosis ten gevolge van niet natuurlijke bestralingen kan 
de natuurlijke dosis benaderen of zèlfs overtreffen, zoals gebleken is in 
sommige landen, waarvoor men schattingen heeft gedaan (2). Gebleken is 
verder (2), dat hierbij de diagnostiek een veel grotere rol speelt dan de 
medische therapie en dat 75 à 90 procent van de totale geabsorbeerde dosis, 
veroorzaakt door het medisch gebruik van ioniserende straling, voor reke
ning van de röntgendiagnostiek komt. 

Bovenstaande aspecten zijn de directe aanleiding geweest tot de ontwikke
ling van een dosismeter voor het meten van de integrale dosis in de medische 
röntgendiagnostiek. 

De kennis van de geappliceerde integrale doses in de röntgendiagnostiek 
zal een positieve bijdrage kunnen leveren tot het beter begrijpen van de 
samenhang tussen bepaalde biologische effecten en de gevolgde diagnostiek
methode. De radioloog zal dan over quantitatief feitenmateriaal beschikken 
voor de noodzakelijke afweging van de waarde van de voor de diagnostiek 
gewenste informatie tegen het voor de patient (en/of diens nakomelingen 
en/of voor een bepaalde bevolkingsgroep als geheel) hiermee verbonden 
stralingsgevaar. 

Tenslotte zal de röntgenoloog aan de hand van de meetresultaten beter 
kunnen overzien welke werkmethodt1 de voorkeur verdient in verband met 
de eis van minimale integrale dosis bijibehoud van de medisch noodzakelijke 
informatie. 

Het meten .van de bestralingsdosis geschiedt als regel met behulp van een 
met lucht gevulde ionisatiekam.er van geringe afmetingen, de z.g. vingerhoed
kamer. Deze kamer is geijkt tegen een standaard-ionisatiekamer welke 
laatste gebruikt wordt voor het nauwkeurig bepalen van bestralingsdoses 
en gebaseerd is op de definitie van de röntgen. De standaardkamer is zodanig 
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geconstrueerd, dat, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, uit de 
afmetingen van de daarvoor in aanmerking komende onderdelen de ge
voeligheid volgt, b.v. uitgedrukt in gemeten lading per röntgen (6-18). 

Door geschikte keuze van het wandmateriaal {19-24), kan er voor gezorgd 
worden dat de gevoeligheid van de vingerhoedkamer practisch constant is 
in een groot gebied van stralenkwaliteiten (kwanten-energieên) zodat ook 
bij niet-monochromatische straling redelijk nauwkeurig (binnen 10% b.v.) 
gemeten kan worden. 

Het meten van de integrale dosis kan geschieden met behulp van een 
ionisatiekamer, geplaatst in de röntgenbundel tussen het diafragma en de 
patient. De intensiteit van de röntgenbundel in een zeker punt van de ioni
satiekamer is de energie (b.v. in erg), welke per seconde door de eenheid 
van oppervlakte (b.v. 1 cm2) van een vlak loodrecht op de voortplantings
richting van de electromagnetische straling stroomt. Het stralingsveld is 
derhalve volledig bekend als de intensiteit en de verdeling van de energie 
over de photonen gegeven is. Wordt de intensiteit geïntegreerd over de 
dwarsdoorsnede van de röntgenbundel en vervolgens geïntegreerd over de 
bestralingstijd, dan verkrijgt men de integrale dosis, indien aangenomen wordt 
dat de totale energie aanwezig in de röntgenbundel door het lichaam van de 
patient wordt geabsorbeerd. 

Aangezien het meten van straling slechts kan geschieden ten koste van 
energie-absorptie, vertonen het meten van de intensiteit en het meten van de 
bestralingsdosis veel overeenkomst. 

Bij beide metingen wordt een ionisatiestroom gemeten en dient men na 
te gaan hoe deze samenhangt met de grootheden welke men wenst te kennen. 

Voor het meten van de bestralingsdosis kan men eenvoudig de ionisatie
stroom integreren over de bestralingstijd, aangezien de gebruikte ionisatie
kamer geijkt is tegen een standaard-ionisatiekamer, welke laatste gebaseerd 
is op de definitie van de eenheid van bestralingsdosis. Een noodzakelijke 
voorwaarde voor een goede meting is een ionisatiekamer, waarvan de 
gevoeligheid binnen redelijke grenzen constant is in het gebied van kwan
ten-energieën, welke in de röntgenbundel aanwezig zijn. 

Voor het meten van de integrale dosis moet men er voor zorgen dat, of 
de ionisatiestroom evenredig is met de intensiteit voor alle kwanten-energieên, 
welke in de röntgenbundel aanwezig zijn, Of dat achteraf het gemeten signaal 
gecorrigeerd wordt overeenkomstig de stralenkwaliteit van de röntgenbun
del. Opdat de ionisatiestroom evenredig zal zijn met de intensiteit voor een 
groot gebied van stralenkwaliteiten, dient b.v. het wandmateriaal van de 
kamer aan dit doel aangepast te worden, hetgeen technologisch een vrij 
moeilijk op te lossen probleem vormt. Wordt de ionisatiestroom achteraf 
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gecorrigeerd b.v. door vermenigwldi~ing met een van de stralenkwaliteit 
afhankelijke factor, dan wordt een probleem geschapen, dat men langs 
electronische weg kan oplossen. i 

Behalve over de bestralingstijd, mqet ook over de dwarsdoorsnede van 
de bundel geïntegreerd worden, ~t de afmetingen van de gebruikte 
ionisatiekamer in een vlak loodrecht op de as van de bundel, voldoende 
groot moeten zijn om bij alle veldgroptten deze laatste integratie naar be
horen uit te voeren. 
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HOOFDSTUK 3 

THEORETISCHE ACHTERGROND 

Van de totale energie, aanwezig in een röntgenbundel, welke een patient 
treft, wordt in de diagnostiek (tot max. buisspanningen van 150 kV) een 
gering percentage niet door de patient geabsorbeerd doch naar buiten ver
strooid of doorgelaten (36). De integrale dosis, zijnde de totale hoeveelheid 
energie, welke in de patient geabsorbeerd wordt, is dus in eerste benadering 
gelijk aan de energie, welke door de dwarsdoorsnede van de röntgenbundel 
stroomt gedurende de bestralingstijd T. In de veronderstelling dat bij de 
gebruikelijke diagnostiek alle straling door de patient geabsorbeerd wordt, 
kan de integrale dosis JJ verkregen worden door de door een oppervlakte
elementje van de dwarsdoorsnede van de röntgenbundel dO gaande energie
stroom I.dO te integreren over het gehele oppervlak van de dwarsdoorsnede 
en te integreren over de bestralingstijd. 

Voor de integrale dosis geldt dan de volgende betrekking: 

T 

E= C1 f f IdOdt (3.1) 

opp O 

waarin I de intensiteit d.w.z. de energie, welke per tijdseenheid door de 
oppervlakte-eenheid stroomt en C1 een constante is, welke volgt uit de een
heden, waarin IJ, 1, 0 en T worden uitgedrukt. Kiezen wij JJ in g.rad, 
/in W.cm-2, 0 in cm2 en Tin sec, dan wordt C1 = 10-5. 

Verder geldt tussen de intensiteit I en de per tijdseenheid geabsorbeerde 
dosis D de betrekking: 

(3.2) 

waarin p - soortelijke massa van het medium, P,en = lineaire energie
absorptiecoëffi.cient van de röntgenstralen in het medium en C2 = een 
constante welke volgt uit de eenheden waarin /, p, P-en en D worden uitge
drukt. 

Drukken wij I uit in W.cm-2, p in g.cm-s, P,en in cm-1, D in rad.sec.-1, 
dan wordt C2 = 105. 
Substitutie van formule (3.2) in (3.1) geeft de betrekking: 
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T 

lJ = f f P DdOdt (3.3) 
!"en 

opp 0 

Voor kwanten-energiean groter dan 20 ke V geldt voor lucht het volgende 
verband tussen de geabsorbeerde dosis per tijdseenheid D en de bestralings
dosis per tijdseenheid r: 

D = 0,877 x r (3.4) 

waarin D uitgedrukt in rad per sec, en r in röntgen per sec. Immers een 
bestralingsdosis van één röntgen komt overeen met een via ionisatie meetbaar 
geworden lading van 1 e.s.e. van lading per 0,001293 gram lucht. Dit be
tekent, aangezien de lading van een electron 4,8.10-10 e.s.e. van lading be-

l 
draagt, dat er dan 

4
,
8
.
10

_10 2,08.109 ionenparen gevormd worden per 

0,001293 gram lucht. Voor het vormen van één ionenpaar is een zekere 
hoeveelheid energie W nodig. Eisl (25) heeft voor electronen in lucht de 
waarde van Wbepaald en hiervoor 32,5 eV gevonden, welke waarde lange 
tijd voor berekeningen aangehouden is. Recente onderzoekingen van 
Perry (26), Burch (27) en vele anderen tonen aan, dat de waarde van 
32,S e V voor W te laag is. 

Op grond van een groot aantal bepalingen van de laatste jaren, waaraan 
verschillende meetmethoden ten grondslag liggen, wordt door de I.C.R.U. 
in haar rapport van 1956 (1) aangenomen, dat voor röntgen- en gamma
straling in lucht de waarde van W waarschijnlijk ligt tussen 33 eVen 35 eV. 
Aanbevolen wordt voor berekeningen bij kwanten-energieën groter dan 
20 keV voor Ween constante waarde van 34 eV aan te houden ( = 5,44.10-11 
erg). Hiervan uitgaande vinden wij, dat 1 röntgen per gram lucht overeen-

komt met 0,~293 x 2,08.109 x 5,44.10-11 erg = 114 erg. Aangezien 

1.rad overeenkomt met 100 erg per gram lucht, vertegenwoordigt de eenheid 
van geabsorbeerde dosis per tijdseenheid 100/114 = 0,877 maal .zoveel 
energie per gram lucht als overeenkomt met de eenheid van bestralingsdosis 
per tijdseenheid per gram lucht. 
De betrekking (3.4) gesubstitueerd in (3.3) levert de betrekking voor de 
integrale dosis: 

T 

T 

lJ = 0,877 P • f f rdOdt 
!"en 

opp 0 

(3.5) 

J j r dOdt kan gemeten worden met behulp van een platte ionisatiekamer. 
opp 

geplaatst tussen het diafragma van de röntgenbuis en de patient. 
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Indien de ionisatiekamer aangesloten wordt op een integrerende electro
meterschakeling met een integreer-condensator als ingang, dan is de lading, 
welke aan de integreer-condensator toegevoerd wordt en derhalve de aan
wijzing van de meter evenredig met 

T 

f f r dOdt. 
opp O 

V " k . h :f1 0,877 p be d d d oor een wanten-energie ee t een paalde waar e, zo at e 
/.J.en 

aanwijzing van het instrument voor röntgenstraling met deze kwanten
energie geijkt kan worden b.v. in gram rad of in de 1000 maal grotere een
heid, de kg rad. 

Voor monochromatische straling met een andere kwanten-energie zal 
/Len een andere waarde hebben. De aanwijzing van het instrument zal ook 

T 

voor deze kwanten-energie juist zijn, als bij eenzelfde waarde van J J rdOdt, 
opp 

de uitslag van de meter omgekeerd evenredig met µ6n verandert. Dit 
zou verkregen kunnen worden door b.v. geschikt wandmateriaal voor 
de ionisatiekamer te kiezen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het bij 
materialen met een hoog atoomnummer optredend effect, dat de ionisatie 
ten gevolge van de foto-emissie toeneemt met de kwanten-energie. Aangezien 
f'en sterk verandert met toenemende kwanten-energie (zie tabel 1) is het 
construeren van een ionisatiekamer, welke aan bovenstaande eis voldoet 

kwanten-energie 

keV 

10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

100 
150 

TABEL 1 

massa-energie-absorptieco!ffi.cient 
µ,,,"/ p voor lucht 

*) 
4,66 
1,29 
0,516 
0,147 
0,0640 
0,0384 
0,0292 
0,0236 
0,0231 
0,0251 

**) 
4,20 
1,81 
0,479 
0,139 
0,0616 
0,0376 
0,0287 
0,0236 
0,0232 
0,0251 

*) Gegevens ontleend aan "Report of the International Commission on Radiological 
Units and Measurements (I.C.R.U.) 1956" (1). 

**) Gegevens ontleend aan "Hine G. J. and Brownell G. L. Radiation Dosimetry New 
York Academie Press. Ine. 1956" (28). 
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voor een groot gebied van kwanten-energieën, een moeilijk op te lossen 
probleem. Een andere mogelijkheid is, dat men uitgaat van een ionisatie
kamer, waarvan het wandmateriaal luchtequivalent is. Men moet dan het 
signaal achteraf vermenigvuldigen met een factor 11-eno/ ff.en waarin P.en 

geldt voor de te meten straling en Jteno voor de straling waarvoor het in
strument geijkt is. 

In het laatste geval zou men bij het gebruik van een electrometerschake
ling met tegengekoppelde gelijkstroomversterker de tegenkoppeling in
stelbaar kunnen maken teneinde de factor P.en0/ P.en in rekening te brengen. 
In de röntgendiagnostiek heeft men practisch nooit te maken met mono
chromatische röntgenbundels. Echter past men steeds zwaardere filters toe, 
teneinde de zachte componenten, welke niet bijdragen tot de via het door
lichtschenn of de röntgenfilm verkregen informatie en slechts de patient 
'kunnen schaden, te elimineren. Tengevolge hiervan zal het langgolvige deel 
1 van het spectrum, waarvoor P.en het sterkst varieert als functi~ van de 

1 

kwanten-energie, in de praktijk van de medische röntgendiagnostiek van 
steeds minder belang worden. Indien de maximale spanningen op de rönt
genbuis beperkt blijven tot 150 kV zal de bundel slechts fotonen bevatten 
met energieën tussen circa 20 keV en 150 keV, waarbij het aantal kwanten 
:met een energie van 150 keV zeer gering zal zijn. 

Terwijl bij monochromatische straling het signaal langs electronische 
weg vermenigvuldigd kan worden met een slechts van één kwanten-energie 
afhankelijke factor, dient men bij een röntgenbundel met röntgenkwanten 
van verschillende energie z'n toevlucht te nemen tot het vermenigvuldigen 
van het signaal van de ionisatiekamer met een factor, welke in feite afhanke
lijk is van alle in de bundel voorkomende kwanten-energieën en van de 

i frequentie waarmee ze voorkomen. 
1 

· Men verkrijgt een eerste benadering van het ideale geval doo~ de ver
menigvuldigingsfactor te betrekken op de zo genaamde effectieve kwanten
energie. 

De effectieve kwanten-energie van een heterogene bundel is die kwanten
energie van een monochromatische straling welke door dezelfde halverings
: dikte (HVD) gekarakteriseerd kan worden. Stralenkwaliteiten van röntgen
! bundels worden vaak aangegeven door halveringsdikten voor een bepaald 

1 

materiaal, b.v. Al of Cu. Onder de halveringsdikte verstaat men !die dikte 
van een materiaal, hetwelk geplaatst loodrecht op de as van de röntgen
bundel de doseringssnelheid met een factor 2 reduceert. Onder doserings
snelheid wordt verstaan de bestralingsdosis per tijdseenheid. In de dosime
trie bepaalt men de halveringsdikte b.v. door in een röntgenbundel :filters 
van Al te plaatsen waarvan de dikten nauwkeurig bekend zijn. 
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Men meet hiertoe achter het filter de doseringssnelheid en zet de gemeten 
doseringssnelheid grafisch uit als functie van de dikte van het filtermateriaat 
Die dikte van het filter, welke een factor 2 reductie in de doseringssnelheid 
geeft ten opzichte van de oorspronkelijke doseringssnelheid noemt men de 
eerste halveringsdikte (le HVD). Voor een verdere reductie van de doserings
snelheid, b.v. van 50% naar 25% is in het algemeen meer van hetzelfde 
filtermateriaal nodig dan overeenkomt met de eerste halveringsdikte, daar 
de zachte componenten van het spectrum van de röntgenbundel door het 
eerste filter meer verzwakt worden dan de hardere componenten. De dikte 
van een tweede filter, nodig om de doseringssnelheid te reduceren van 50% 
tot 25 % van de oorspronkelijke doseringssnelheid wordt de tweede halve
ringsdikte (2e HVD) genoemd. 

h uding leHVD d h . . d 
De ver o 2e HVD noemt men e omogemte1tsgraa • 

In de praktijk geeft de le HVD de röntgenoloog als regel voldoende in
formatie over de stralenkwaliteit; de fysicus zal vaak geneigd zijn te werken 
met effectieve kwanten-energietm, uitgedrukt in keV. Teneinde het verband 
duidelijk te zien, zijn, uitgaande van de tabellen uit Handbook of Chemistry 
and Physics, waarin onder meer voor röntgenstralen met golflengten tussen 
2,S A en 0,005 A voor Al en Cu de massa-verzwakldngscolSfficienten ver
meld staan, de bijbehorende halveringsdikten voor deze materialen berekend. 

Voor deze berekening is gebruik gemaakt van de wet: 

• (' V) 12,35 
energie E m ke = golflengte À (in Á) 

en de betrekking µ..'4 = 0,693, waarin µ. de verzwakkingscoêfficient en 
dt de HVD. Voor de soortelijke massa's van Al en Cu zijn resp. de waarden 
2, 7 g/cms en 8,9 g/oms aangehouden. Het verband tussen kwanten-energie 
en halveringsdikte (in mm Al resp. mm Cu) is in een grafiek uitgezet (fig. 1). 

Voor niet-monochromatische straling kan men, behalve de eerste halve
ringsdikte, ook opgeven de homogeniteitsgraad. Men moet dan voor de 
uit de grafiek af te lezen energieên echter bedenken, dat men effectieve 
kwanten-energieên afleest en in feite te maken heeft met een energie-spec
trum, afhankelijk van de eerder genoemde homogeniteitsgraad. De stralen
kwaliteit van de in de diagnostiek toegepaste röntgenstralen ligt als regel 
tussen 1 mm Al en 7 mm Al HVD. 

Daar µ.6ft. • '4 practisch constant is, varieert de waarde van p/ l'en sterk 
voor de verschillende stralenkwaliteiten in dit gebied. Dit wordt geillus
treerd in tabel 2 en fig. 2, waarvan de gegevens zijn ontleend aan "Report 
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Stralenkwaliteit 
RVD 
mm Al 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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TABEL 2 

Massa-energie-absorptie
coöfficient p.enf p voor lucht 

g-1. cms 

0,4 
0,17 
0,095 
0,067 
0,052 
0,043 
0,037 

p/ /Len voor lucht 

g.cm-2 

2,5 
6,0 

10,5 
15 
19 
23,5 
27 

of the International Commission on Radiological Units and Measurements 
(1.C.R.U.) 1956" (1). Het is derhalve voor een goede meting essentieel de 
invloed van p/ "''" op de integrale dosis 2 in de aanwijzing van het meet
instrument te verdisconteren. Dit kan geschieden door aan het diagnostiek
apparaat de stralenkwaliteit van de bundel te bepalen voor de verschillende 
combinaties van extra filter en buisspanning die in de praktijk gebruikt 
worden, en het van de ionisatiekamer afkomstige signaal te corrigeren 
overeenkomstig de stralenkwaliteit. 

Een moeilijkheid hierbij is, dat bij de behandeling van één patient vaak 
kort na elkaar meerdere buisspanningen gebruikt worden. b.v. verschillende 
spanningen voor doorlichten en voor het maken van opnamen. De beïn
vloeding van het ionisatiekamersignaal in de electronische meetschakeling, 
overeenkomstig de stralenkwaliteit moet dus zodanig geschieden, dat met 
alle in de kliniek voorkomende gevallen voldoende rekening wordt gehouden. 



-15-

HOOFDSTUK 4 

ONTWERP EN UITVOERING VAN DE 
IONISATIEKAMERS 

4.1. Een ionisatiekamer, welke practisch golflengte-onafhankelijk is voor 
het meten van bestralingsdoses (in röngten) in het gebied van stralenkwaliteiten 
van 2 mm Al HVD tot 7 mm Al HVD 

4.1.1. INLEIDING 

De ionisatiekamer, welke geplaatst wordt in de röntgenbundel tussen het 
diafragma van de röntgenbuis en de patient moet zodanige afmetingen 
(lengte en breedte) hebben, dat bij de grootste opening van het diafragma 
de afmetingen van de dwarsdoorsnede van de bundel ter plaatse van de 
kamer kleiner zijn dan de afmetingen van de kamerelectroden. Met betrek
king tot de recombinatie van in de ionisatiekamer gevormde ionenparen mag 
de afstand van de electroden niet te groot gekozen worden. Een kleine elec
trodenafstand geeft kans op electrische kortsluiting van de electroden ten 
gevolge van stofdeeltjes welke tijdens montage of naderhand de kamer 
binnendringen. Hier zal gezocht moeten worden naar een zo gunstig moge
lijk compromis. De kamer is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie 
met een schakeling waarmee het verkregen signaal langs electronische weg 
gecorrigeerd kan worden voor de stralenkwaliteit. Deze correctie is essentieel 
om te komen tot een met de integrale dosis evenredig signaal dat golflengte
onafhankelijk is. Het is niet beslist noodzakelijk dat deze correctie reeds 
tijdens de meting plaats vindt. 

Men zou ook achteraf de meetresultaten kunnen corrigeren doch dit 
vergt een uitgebreide administratie en goede concentratie tijdens het klinisch 
onderzoek, zodat de electronische correctie te prefereren is. Met het oog op 
de electronische correctie is het van belang, dat de kamer niet al te zeer 
golflengte-afhankelijk is, daar dan de electronische correctie een te groot 
regelgebied moet omvatten. Hiertoe zal men trachten de kamer bij voorkeur 
practisch golflengte-onafhankelijk te maken voor het meten van bestralings
doses. De noodzakelijke correctie voor het meten van integrale doses wordt 
dan geheel bepaald door de verandering van de energie-absorptiecoëfficient 
van lucht in het gebied van de stralenkwaliteiten, waarvoor men het instru
ment wil gaan gebruiken. In onderstaande paragrafen wordt behandeld 
de constructie van de kamer, de golflengte-afhankelijkheid en de keuze van 
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de electrodenafstand in verband met de recombinatie van de gevormde 
ionenparen bij hoge doseringssnelheden. · 

4.1.2. CONSTRUCTIE VAN DB IONISATIBKAMER 

De door ons ontworpen ionisatiekamer, welke in verbinding staat met de 
buitenlucht, heeft 1 mm dikke perspex wanden, welke gedeeltelijk geleidend 
gemaakt· zijn door opdampen met aluminium. De electroden hebben af
metingen van 14x14 cm2, terwijl hun onderlinge afstand 0,2 cm bedraagt. 
De doorsnede van de ionisatiekamer is geschetst in fig. 3. Hierin vormen 

Fig.3 

:de 1 mm dikke perspex platen (A) de eigenlijke kamer. Op de~ elkaar 
toegekeerde zijden is een oppervlakte van 14x 14 cm2 opgedampt1met alu
minium (B). Ze worden op afstand gehouden door een messing ~trip (D), 
welke 2 mm dik is. Deze laatste fungeert met de achterzijden van (Á), welke 
eveneens opgedampt zijn met aluminium (C) als schutring (lekelectrode). 
Daar de lekelectrode een spanning voert van 200 V ten opzichte van aarde 
zijn er nog 1 mm dikke perspex platen (E) aangebracht zodat men van 
buiten af de onder spanning staande onderdelen niet kan bereiken. Het ge
heel is opgesloten in een messing frame ( G) dat geaard is. 

4.1.3. GOLFLENGTE-AFHANKELIJKHEID VAN DE IONISATIEKAMER 

De gevoeligheid van de ionisatiekamer, uitgedrukt b.v. in coulomb/röntgen, 
als functie van de stralenkwaliteit (HVD) noemen wij de golflengte-afhanke
lijkheid van de i onisatiekamer. Voor een golflengte-onafhankelijke ionisatie
kamer zou men in verband met de definitie van de röntgen moeten beschik
ken over een kamer waarvan het meetvolume omgeven wordt door lucht, 
zoals het geval is in de z.g. primaire standaardkamer. Daar een dergelijke 
primaire standaardkamer moeilijk te hanteren is, zijn de in de praktijk 
gebruikte kamers geconstrueerd met wandmateriaal dat luchtequivalent is, 
d.w.z. dat de bijdrage van de in het wandmateriaal geabsorbeerde en ver
strooide röntgen-kwanten en de ten gevolge hiervan ontstane secondaire 
electronen tot de gemeten ionisatiestroom even groot is als het geval zou 
zijn indien lucht de omgeving van het meetvolume vormde. 1 



-17-

Een voorwaarde hierbij is, dat het effectieve atoomnummer van het 
wand.materiaal gelijk is aan het effectieve atoomnummer van lucht. In het 
geval, waarin voornamelijk de foto-electrische absorptie een rol speelt en 
de paarvorming niet optreedt, of practisch te verwaarlozen is, maakt men 
voor de berekening van het effectieve atoomnummer vaak (28) gebruik 
van de formule: 

Zetr = y~ afZ~ 

waarin voor n als regel de waarde 3 aangehouden wordt en <li de gewichts
fractie· is van het element met atoomnummer z, waaruit de stof is opge
bouwd. Voor lucht wordt hiermede Zen~ 7,6. Daar men in de praktijk 
beperkt is in de keuze van het wandmateriaal met het oog op de mechanische 
en technologische eigenschappen er van, zal zelden voldaan worden aan 
de opzet, het effectieve atoomnummer van het wandmateriaal gelijk te 
maken aan dat van het ga8, waarmee de kamer gevuld is. Het is derhalve 
gebruikelijk de gevoeligheid van de ionisatiekamer te vergelijken met die van 
een standaardkamer teneinde na te gaan voor welk gebied van stralenkwa
liteiten de gevoeligheid niet te sterk varieert voor het doel waarvoor men 
de kamer wil toepassen. 

Daar een primaire standaardkamer vaak moeilijk te hanteren is, maakt 
men gebruik van secondaire standaardkamers, waarvan de gevoeligheid 
regelmatig vergeleken wordt met een primaire standaard. Een dergelijke 
secondaire standaard is b.v. het "Kiistner Eichstandgerät" (30), wèlkè 
door ons gebruikt wordt voor het ijken van ionisatiekamers in het gebied 
van stralenkwaliteiten van 2 mm Al HVD tot 4 mm Cu HVD. 

Voor het wand.materiaal van onze ionisatiekamer is gebruik gemaakt 
van metacrylaat (formule: C5Hs02), daar dit een effectief atoomnummer 
heeft van 6,5, wat dicht bij dat van lucht ligt. De electroden, welke bestaan 
uit een uiterst dun laagje opgedampt aluminium, zijn zo dun uitgevoerd als 
in verband met de noodzakelijke electrische geleidbaarheid geoorloofd is 
en zullen geen noemenswaardige extra emissie van foto-electronen geven . 
. Het is derhalve te verwachten dat de kamer redelijk golflengte-onafhanke

lijk zal zijn in het voor ons doel interessante gebied van stralenkwaliteiten. 
De . golflengte-afhanke]ijkheidskromme van een tweetal kamers werd be
paald met behulp van het Küstner Eichstandgerät. Voor de resultaten van 
deze ijking en de grafieken zij verwezen naar hoofdstuk 6. 

4.1.4. RECOMBINATIE VAN GEVORMDE IONENPAREN 

Van alle in de ionisatiekamer gevormde ionenparen zal er een zekere fractie 
recombineren en niet meegemeten worden. Recombinatie kan plaatsvinden 
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tussen ionenparen, gevormd door één bepaald ioniserend deeltje of stralings
kwant. Deze recombinatie noemt men wel de initiale recombinatie, ter onder
scheiding van de recombinatie van ionen afkomstig van verschillende ioni
serende deeltjes of stralingskwanten. Deze laatste soort van recombinatie 
noemt men algemene of volume recombinatie. 

De initiale recombinatie hangt af van de lineaire energie-overdraeht, d.w.z. 
de energie, welke overgedragen. wordt per eenheid. van weglengte. Verder 

. hangt de initiale recombinatie af van de grootte van de veldsterkte en de 
richting hiervan ten opzichte van de baan van het deeltje. De initiale recom
binatie is onafhankelijk van de doseringssneJheid en speelt slechts een rol 
bij langzame deeltjes of in ionisatiekamers met een hoge gasdruk. 

Bij het ontwerpen van een röntgen-ionisatiekamer voor atmosferische 
druk hebben wij derhalve slechts rekening te houden met de algemene 
recombinatie. 

Boag (28) geeft een gegeneraliseerde verzadigingscurve, welke geldt voor 
alle ionisatiekamers met vlakke electroden, welke bestraald worden bij een 
constante doseringssneJheid. Hiertoe is he.t percentage van de gevormde 
ionen, dat gemeten wordt (ionen-rendement) uitgezet als functie van de 
dimensieloze grootheid g, waarbij 

waann: 
V = de spanning tuss~n de electroden in volt (polarisatiespanning) 
. d = de electrodenafstand in cm 

1
q = de doseringssnelheid in e.s.e. van lading. cm-s . sec-1• 

1 

(4.1) 

lm =een constante, afhankelijk van het gas in de ionisatiekamer. 
Voor lucht bij 760 mm Hg en 20 °C is m = 15,9. l 

Voor een ionenrendement '1J 99% volgt uit de kromme ~.n Boag: 
g ~ 0,2. Bij m = 15,9 en V 200 V dient bij een electrodenafstand 
d = 0,2 cm volgens de formule van Boag (4.1) de doseringssnelheid q be
perkt te blijven tot ca. 4000 r /sec. Dit is een waarde voor de doseringssnelheid 
welke op een afstand van ca. 30 cm van het focus van een röntgen diagnostiek
buis nimmer bereikt wordt, zodat wij ten gevolge van recombinatie 
van de gevormde ionen geen noemenswaardige fout kunnen verwachten, 
indien wij de electrodenafstand van de ionisatiekamer = 0,2 cm, de spanning 
op de electroden = 200 V en de afstand van de ionisatiekamer tot het 
focus ~ 30 cm kiezen. 

Dit zijn waarden, welke in de praktijk te realiseren zijn. De electroden
afstand kan, zoals is gebleken, niet veel kleiner dan 0,2 cm genomen1 worden, 
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daar hierdoor de kans op electrische kortsluiting van de electroden ten 
gevolge van stofdeeltjes te groot zou worden. Een grotere afstand van de 
kamer tot het focus dan 30 cm zou resulteren in te grote afmetingen (lengte 
en breedte) van de kamer. 

4.2. Golflengte-onafhankelijke ionisatiekamers voor het meten van integrale 
doses 

4.2.1. INLEIDING 

Voor het meten van integrale doses zal men met het oog op de electronische 
schakeling bij voorkeur over een kamer willen beschikken, waarvan het 
signaal evenredig is met de hoeveelheid stralingsenergie, welke per seconde 
door de dwarsdoorsnede van de röntgenbundel stroomt. Men kan in dat 
geval geen gebruik maken van een kamer met luchtequivalente wanden 
(Ze:t'f ~ 7,6), doch men dient de kamer zodanig te construeren, dat de ioni
satiestroom als functie van de stralenkwaliteit toeneemt bij constante do
seringssnelheid (bestralingsdosis per tijdseenheid). De ionisatiestroom moet 
nl. omgekeerd evenredig zijn met µen· Waarden voor P,en zijn gegeven in 
tabel 2 en fig. 2 als functie van de stralenkwaliteit. Deze gegevens zijn ont
leend aan "Report of the International Commission on Radiological Units 
and Measurements (1.C.R.U.) 1956" (1). 

Eberhardt en Jaeger (29) beschreven in "Strahlentherapie" een methode 
voor het construeren van folie-ionisatiekamers, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van wandmateriaal met een hoog atoomnummer. Het voordeel van 
deze ionisatiekamers is de grote gevoeligheid, welke verkregen wordt door 
de electronenversterking van het wandmateriaal. 

Hun doel was het construeren van gevoelige ionisatiekamers voor het 
meten van bestralingsdoses (in röntgen). 

Men kan echter van de electronenversterking van het wandmateriaal 
gebruik maken bij de constructie van de ionisatiekamer waarbij de ionisatie
stroom evenredig is met de intensiteit van de straling. Hiertoe zal de aard 
en dikte van het wandmateriaal alsmede de electrodenafstand van de ioni
satiekamer zodanig gekozen moeten worden, dat voor een zeker gebied van 
kwanten-energieën (HVD's) de verkregen ionisatiestroom evenredig is met 
1/ P,en• 

Om de mogelijkheid van dit principe te onderzoeken zijn een aantal proef
kamers geconstrueerd. 

Een andere mogelijkheid om het signaal van de detector evenredig met 
de intensiteit van de straling te maken is het toepassen van twee, door een 
filter gescheiden, ionisatiekamers, welke elk voor zich golftengte-onafhanke-
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lijk zijn voor het meten van bestralingsdoses in het gebied van stralenkwali
teiten, dat voor de medische röntgendiagnostiek in aanmerking komt. 

Indien men het verschil van de ionisatiestromen afkomstig van de twee 
kamers meet, dan kan dit signaal, dat in hoofdzaak afhangt van de dimensies 
van de kamer en de absorberende eigenschappen van het filter, voor twee 
stralenkwaliteiten evenredig met de intensiteit gemaakt worden, waarbij 
de evenredigheidsconstante voor beide gekozen stralenkwaliteiten gelijk is. 
Door de 2 genoemde stralenkwaliteiten geschikt te kiezen, kan het signaal 
voor een groot gebied van stralenkwaliteiten evenredig met de intensiteit 
ván de straling gemaakt worden. Beide genoemde mogelijkheden zijn onder
zocht op hun practische bruikbaarheid. De resultaten van dit onderzoek 
worden beschreven in de twee volgende paragrafen. 

4.2.2. PROEFKAMERS MET GOUDFOLIE 

Deze proefkamers zijn opgebouwd uit perspex platen, waarbij de electroden 
gevormd worden door folies van goud, teneinde gebrnik te Diaken van de 
foto-electronenemissie uit deze folies. De ionisatiestroom wor4t bepaald 
door de totale energie van de uit de wand vrijgemaakte foto-eleqtronen en 
de in het gas ontstane electronen ten gevolge van de invallende röntgen
kwanten. Zelfs voor mono-energetische röntgenkwanten is het moeilijk na te 
gaan hoe de totale energie van de vrijgekomen electronen en daarmede de 
ionisatiestroom afhangt van de energie van de opvallende straling en de 
samenstelling en dikte van het folie. 

Voor niet-monochromatische straling, zoals in de praktijk bij het gebruik 
van röntgenapparaten optreedt, wordt het probleem nog gecompliceerder, 
zodat men het antwoord op de vraag naar deze afhankelijkheid het snelst 
verkrijgt langs experimentele weg. Experimenten van Eberhardt en Jaeger 
(29) hebben aangetoond, dat voor de door hen onderzochte metalen, t.w. 
Al, Cu, Ag en Au de volgende conclusies getrokken kunnen worden: 

1. Au geeft de grootste relatieve toename van de ionisatiestroom. 

2. Het maximum van de relatieve toename van de ionisatiestroom als functie 
van de spanning van de röntgenbnis ligt voor Au bij de hoogste bnisspanning. 

3. De kromme van de relatieve toename van de ionisatiestroom tegen buis
spanning verloopt voor Au steiler dan voor de andere onderzochte metalen. 

De relatieve toename van de ionisatiestroom als functie van de buisspan
ning (stralenkwaliteit) heeft een verloop, als geschetst in fig. 4. Eberhardt en 
Jaeger komen tot de volgende uitspraken: 

l. Invloed van het wandmateriaal. Met stijgend atoomnummeti neemt de 



electronenem.issie toe, waarbij het maximum van de emissie iets verschuift 
naar· een· kortere golflengte. Teneinde een zo groot mogelijk rendement te 
krijgen bij de omzetting van röntgenenergie in electronenenergie zal men 
metalen met een hoog atoomnummer moeten kiezen. 

etectroden qfstand O,Sr;m 

Fig. 4 

2. Invloed van de dikte van het folie. Bij toenemende dikte verschuift het 
maximum van de electronenemissie voor alle gebruikte metalen naar kortere 
golflengte. De dracht van de in het metaal vrijgemaakte secondaire elec
tronen vormt een beperking voor de nuttige dikte van het folie. 

3. Invloed van de electrodenafstand. Bij toenemende electrodenafstand 
wordt het maximum van de electronenemissie versterkt en verschuift daar· 
bij naar kortere golflengte. 

· Naar aanleiding hiervan werden de proefkamers door ons bekleed met 
Au folie van 3 dikten, t.w.: 1 µ,, 5 µ.en 10 µ..Voorts werd de electrodenafstand 
gevarieerd en achtereenvolgens O, l; 1; 1,5 en 2 cm gemaakt. 
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Voor de diverse kamers werd als functie van de stralenkwaliteit (HVD) 
in het gebied van 1,65 mm Al tot 7,6 mm Al HVD de gevoeligheid, uitgedrukt 
in coulomb /röntgen, gemeten. Aangezien de absolute gevoeligheid niet erg 
belangrijk is voor ons onderzoek, is in tabel 3 vermeld de relatieve1 gevoelig-

. heid, waaronder wordt verstaan de gevoeligheid ten opzichte van die bij 
SO kV, 1,65 mm Al HVD. 

TABEL 3 

Gegevens ionisatiekamers Ukresultaten met Au folie 
Relatieve gevoeligheid voor de 6 verscfünende 

dikte electroden 
meetpunten t.o.v. die voor meetpunt 1 

Kamer goudfolie afstand in 
(l,65 mm Al HVD). 

no. 
in IL cm 1 2 3 4 5 6 

1,65 mm 2,54mm 3,2mm 5,02mm 6,5mm 7,6mm 
Al Al Al Al Al Al 

1 1 0,1 1 1,12 1,05 1,00 0,91 0,81 
2 1 1 1 1,15 1,17 1,18 1,15 1,06 
3 1 2 l 1,27 1,28 1,31 1,25 • 1,20 
4 5 0,1 1 1,41 1,48 1,66 1,80 1 1,71 
5 5 O,S 1 1,57 1,80 2,21 2,49 2,42 
6 s 1 1 1,7 1,96 2,45 2,80 2,76 
7 5 1,5 1 1,72 2,12 2,50 2,95 2,93 
8 5 2 1 1,68 1,91 2,26 2,79 2,80 
9 10 0,1 1 1,55 1,72 2,05 2,37 2,28 

10 10 0,5 1 1,72 2,05 2,62 3,12 3,08 
11 10 1 1 1,81 2,22 2,68 3,44 3,44 
12 10 1,5 1 1,80 2,22 2,87 3,47 3,50 
13 10 2 1 1,84 2,20 2,86 3,40 3,45 

Gegevens meetpunten: 

No. buisspanning kV filter in mm Al HVD in mm Al hom. graad 

1 50 2,08 1,65 ~.72 
2 60 3,44 2,54 0,71 
3 80 2,91 3,20 <i>,70 
4 100 3,79 5,02 Q,70 
5 120 5,63 6,5 0,74 
6 160 5,01 7,6 0,73 

De absolute gevoeligheid, welke aan de gegeven waarden voor de relatieve 
gevoeligheid ten grondslag ligt, werd gemeten als de lading per eenheid 
van bestralingsdosis (röntgen). De dosis werd met de Küstner standaard 
gemeten op dezelfde afstand van het focus van de röntgenbuis als de proef
kamer, waarbij de invloed van de proefkamer op de dosis en de stralenkwali
teit buiten beschouwing gelaten is. Ook de gegevens van de onder de tabel 
genoemde meetpunten hebben betrekking op de straling van de bundel 
zonder proefkamer. 
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Ten aanzien van de proefkamers van tabel 3 dient nog opgemerkt te 
worden, dat de lekelectroden van de kamers bestaan uit goudfolie van 
dezelfde dikte als de meetelectroden. Bij de ijking zijn de kamers steeds 
bestraald in een cirkelvormig veld (diameter 3 cm). 

De ijkopstelling wordt nader behandeld in 6.1.2. 
Aangezien vooral voor de dikke goudf olies de lekelectroden nog een 

aanzienlijke absorptie geven van de zachte stralen is tevens gemeten aan een 
proefkamer, waarvan de lekelectroden bestaan uit een dun laagje opgedampt 
aluminium. De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 4, waarin ook ter 
vergelijking genoemd zijn de meetresultaten van de kamer met goudfolie 
als lekelecq-oden en overigens dezelfde constructie. De ijkomstandigheden 
en de stralenkwaliteiten van de röntgenbundel (zonder proefkamer gemeten) 
zijn dezelfde als bij de kamers van tabel 3. 

Gegevens ijkinstallatie 

kV filter HVD hom. 
mm Al mm AI graad 

50 2,08 1,65 0,72 
60 3,44 2,54 0,71 
80 2,91 3,20 0,70 

100 3,79 5,02 0,70 
120 5,63 6,5 0,74 
160 5,01 7,6 0,73 

TABEL 4 

ijkresultaten ionisatiekamers 
(relatieve gevoeligheid) 

lonisatiekamer no. 6 Ionisatiekamer no. 14 
meetelectroden 5 p. Au meetelectroden 5 p. Au 
lekelectroden 5 p. Au lekelectroden Al 
electrodenafstand 1 cm electrodenafstand 1 cm 

1 1 
1,7 1,52 
1,96 1,72 
2,45 2,06 
2,80 2,32 
2,76 2,26 

Daar het signaal van de ionisatiekamers een maat moet zijn voor de inten
siteit van de bundel welke de patient treft, dus van de bundel achter de ioni- · 
satiekamer en in verband met het feit dat het verwisselen van filters op prac
tische bezwaren kan stuiten (bij één en dezelfde patient wordt gewerkt met 
verschillende buisspanningen) is ook nagegaan hoe bij een kamer met meet
electroden van 5 p. Au, een electrodenafstand van 1 cm en lekelectroden van 
opgedampt aluminium, de relatieve gevoeligheid verloopt als functie van 
de stralenkwaliteit van de bundel achter de ionisatiekamer bij een vast 
voorfilter. 

Als totaal voorfilter (in de practijk overeenkomende met het inherente 
filter van buis en omhulling en een eventueel extra filter) is achterèenvolgens 
gekozen 1, 3 en 5 mm aluminium. 

De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in tabel 5. 



TABEL S 

Ionisatiekamer no.14; meetelectroden 5 ~Au, electrodenafstand 1 cm, lekelectroden AI. 

Stralenkwaliteit v.d. bundel achter de kamer Relatieve gevoeligheid bij verschil· 
(in mm Al) bij verschillend voorfilter lend voorfilter ' 

kV voorfilter voorfilter voorfilter voorfilter voorfilter voorfilter 
1 mm Al 3 mm AI 5mmAI 1 mm AI 3mmA1 ~mmAl 

50 2,2 2,9 3,4 1 1 1 
70 2,9 4,0 4,8 1,13 1,15 1,12 
90 3,9 5,0 5,9 1,17 1,33 1,10 

110 4,7 5,8 6,8 1,17 1,14 1,07 
130 5,7 7,0 7,9 1,18 1,12 1,06 
150 6,3 7,6 8,6 1,16 1,09 1,01 

Van deze kamer (no. 14) werd ook de absorptie bepaald. Bij 50 kV en 
1,65 mm Al HVD bleek de absorptie van de kamer overeen te koIQ.e~ met· 
die van een 2,5 mm Al filter. Bij 160 kV en 7,6 mm Al HVD is de absorptie 
gelijk aan die van een filter van 2,9 mm Al. 

4.2.3. TWEELINGKAMER MET VERSCHILSTROOMMETING 

Wij denken ons twee ionisatiekamers I en II achter elkaar opgesteld met een 
filter F tussen de kamers, als in onderstaande figuur geschetst (zie fig. 5). 

-:·-·-·-·--fü--·JJ 
. Fig. 5 . 

• Wij zullen nu voor 2 stralenkwaliteiten (HVD's), waarvoor de tralmissieM 
1 

coëfficienten van het filter F resp. a1 en a2 bedragen, de ionisatie8tromen 
bepalen. 

Zij /11 de ionisatiestroom in kamer 1 bij een stralenkwaliteit waarvoor de 
transmissie van F, ai bedraagt, dan geldt: 

(4.2) 

waarin r10 de doseringssnelheid (b.v. in röntgen/sec) ter plaatse van kamer I, 
dus voor het filtèr F, en C1 een evenredigheidsconstante is. 

Zij Ii2 de ionisatiestroom in kamer II bij deze stralenkwaliteit, dan geldt: 

d2 
/12 = C1 · .a1 di r10 (4.3) 



waarin di en d2 resp. de electrodenafstand van kamer 1 en II. 
Zij 121 de ionisatiestroom in kamer I bij een stralenkwaliteit waarvoor 

de transmissie van F1, a2 bedraagt, dan geldt op dezelfde wijze: 

(4,4) 

C2 = · C1 voor het geval de stralenkwaliteiten liggen in het gebied waarvöor 
de kamers 1 en n als golfiengte-onafhankelijk te beschouwen zijn voor het 
meten van bestralingsdoses of doseringssnelheden. 

Indien /22 de ionisatiestroom in kamer II is bij de laatstgenoemde stralen
kwaliteit, dan geldt: 

d3 
/22 = C2 · a2 r20 

d1 
(4.5) 

Noemen wij de verschilstroom Ii2 - /11 Ii en de verschilstroom /22 - /21 

= /2, dan geldt, indien C1 C2 = C: 

1~ 

1~ 

(4.6) 

(4.7) 

Voor de doseringssnelheden achter de kamers geldt bij de .eerste stralen
kwaliteit, indien de absorptie door de kamerwanden verwaarloosd mag 
worden: 

r1 = a1. rio (4.8) 

Bij de tweede stralenkwaliteit geldt dan: 

r2 = a.2. r20 (4.9) 

In het geval dat deze doseringssnelheden gelijk zijn, dus r1 = r2 geldt: 

~ d2 1~ ) ./· - l l r20 a2-
/2 d1 a.1 d1 

Ii \ d2 1~ a2 d2 
r10 ( a1 di a.1 - 1 

d1 

of: Is ~~ /i 
(4;10) 

Hi . . ,8 d2 erin is = di. 
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Daar de transmissiecoëfficient a toe zal nemen met de kwanten-energie· 
(HVD), geldt: 

zodat voor f3 ~ 1 geldt: 12/li > 1, d.w.z. dat bij gelijkblijvende do$erings
snelheid achter de kamer, het signaal toeneemt met de effectieve kwanten
energie voor bepaalde waarden van {3. 

, Door nu voor twee stralenkwaliteiten, {3, materiaal en dikte van het filter 
F, en daarmee a2/a1 geschikt te kiezen, kan gezorgd worden dat het signaal 
e~enredig wordt met de intensiteit van de bundel achter de kamer. 
Wij zullen dit voor een op de praktijk afgestemd geval nagaan, speciaal voor 
wat betreft het verband tussen het signaal en de intensiteit bij de overige 
stralenkwaliteiten. 

De in de röntgendiagnostiek voorkomende stralenkwaliteiten liggen als 
regel tussen 2 mm Al HVD en 7 mm Al HVD, welke gerealiseerd worden 
bij röntgeninstallaties, werkende met spanningen tussen 50 kV en 150 kV 
en een inherent filter van buis en omhulling equivalent aan 1 tot 2 mm Al. 
Als extra filter wordt in de meeste gevallen minstens 1 à 2 mm aluminium 
toegepast. 

Wij zouden derhalve dit extra filter tussen de kamers kunnen plaatsen. 
Indien wij voor F een aluminium filter nemen ter dikte van 1,5 mm, kunnen 
wij voor een installatie met een inherent filter equivalent aan 2 mm alumi
nium nagaan, hoe de kamers gedimensioneerd moeten worden om, voor de 
bij de gebruikelijke buisspanningen van 50 kV tot 150 kV optreden~e stra
lenkwaliteiten, het signaal voor deze twee stralenkwaliteiten evenredig met 
de intensiteit te maken. . 

;• Voor de andere stralenkwaliteiten moet dan nog nagegaan wo1den of 
d~ze evenredigheid ook daarvoor geldt. 

De stralenkwaliteit van de bundel vóór de kamer bedraagt bij .50 kV, 
1,6 mm Al HVD en bij 150 kV 4,7 mm Al HVD, bij een röntgeninstallatie 
met een buis met wolfraamanode en een totaal inherent filter equivalent 
aan 2 mm Al, welke gevoed wordt met constante gelijkspanning. Voor een 
1,5 mm dik aluminium filter bedraagt bij deze stralenkwaliteiten de trans
missie resp. 50,5 %, en 74,3 %, zodat a1 = 0,505 en a2 = 0, 743. Ten gevolge 
van dit filter zal de stralenkwaliteit van de bundel achter de ionisatiekamers 
veranderen en komen te liggen in de buurt van resp. 2,25 mm Al HVD 
en 6,25 mm Al HVD voor resp. 50 kV en 150 kV. 

Uit de kromme voor 11-en/ p als functie van de stralenkwaliteit (HVD in 
mm Al) van fig. 2 kan bepaald worden de bij laatstgenoemde halverings
dikten geldende verhouding van h/li om te maken dat het signaal e~nredig 
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wordt met de intensiteit waarbij de evenredigheidsconstante voor beide 
stralenkwaliteiten dezelfde is. 

Wij vinden: (l'en) 
12 

= ___!____!. = 3,34. 

/i (~n)2 

Uit formule (4.10) volgt nu de waarde van f3 door voor 12//i, a1 en aa 
de hierboven genoemde waarden te substitueren. Wij vinden: f3 2,25. 
Rekening houdende met de eis ten aanzien van de recombinatie van de in 
de ionisatiekamers gevormde ionenparen zijn bij de proefkamers voor 
de electrodenafstanden van kamer I en II gekozen resp. 2 en 4,5 mm. 

Uit formule (4.1): 

volgt, dat voor kamer II een maximale doseringssnelheid van ca 160 rönt
gen/sec. geoorloofd is bij een ionenrendement 'rJ 99 %. waarvoor g ~ 0,2 
en een kamerspanning van 200 V. Voor kamer I zou men op grond van 
deze formule kunnen gaan tot doseringssnelheden van max. 4000 r /sec. 

Op grond van het bovenstaande werd de proefkamer als volgt geconstru
eerd: De kamers I en II hebben 1 mm dikke perspex wanden met aan de 
binnenzijde opgedampt Al over een oppervlak van 40 x 40 mm2, terwijl de 
buitenzijden geheel met aluminium bedekt zijn. 

Tussen de kamers is een filter van 1,5 mm aluminium gemonteerd en het 
geheel is opgesloten in een messing frame. 

Van de proefkamer is bepaald de gevoeligheid (coulomb/röntgen) als 
functie van de stralenkwaliteit van de bundel achter de proefkamer. Hiertoe 
werd gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 6.1. beschreven ijkopstelling. 

Vooruitlopend op de in hoofdstuk 6 gegeven ijkresultaten zij hier opge
merkt dat deze proefkamer, bij gebruik van buisspanningen tussen 50 kV 
en 150 kV, binnen ca 15 % golflengte-onafhankelijk blijkt te zijn voor het 
meten van integrale doses, zodat de resultaten van de ijking de bruikbaar
heid van het hierbij toegepaste principe bevestigen. 
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HOOFDSTUK 5 

ONTWERP EN UITVOERING VAN DE 
MEETSCHAKELINGEN 

5.1. Schakeling voor het meten van integrale doses met behulp van een voor 
bestralingsdoses (in röntgen) practisch golflengte-onafhankelgke ionisa
tiekamer, als beschreven onder 4.1. 

5.1.1. INLEIDING 

De ionisatie.kamer levert een stroom evenredig met f rdO, waarin r de 
Opp 

doseringssne1heid (b.v. uitgedrukt in röntgen/sec.) en waarbij over het opper-
vlak van de dwarsdoorsnede van de bundel geïntegreerd wordt. Om te 
integreren over de bestralingstijd T wordt de stroom toegevoerd aan een 
condensator. De spanning over deze condensator kan met behulp van een 

T 

electrometerschakeling worden gemeten en is evenredig met J j rdOdt. 
opp 

Om de integrale dosis te krijgen, moeten wij het signaal nog vermenigvuldigen 
met een van de stralenkwaliteit (buisspanning en filter) afhankelijke factor. 
Deze factor wordt bepaald door de energie-absorptiecoSfficient van de lucht, 
waarmee de ionisatiekamer gevuld is en door de eventuele golflengte-afhan
kelijkheid van de ionisatie.kamer voor het meten van bestralingsdoses. De 
ijking van de ionisatiekamer (zie 6.L) levert met de waarden van de energie
absorptiecoëfficient voor lucht uit het I.C.R.U. rapport (1) de waarden 
van deze correctiefactor bij de verschillende stralenkwaliteiten. Wij brengen 
deze factor electronisch in rekening, door de gevoeligheid van de electro
meterschakeling te regelen, hetgeen nader wordt besproken onder 5.1.3. 

Onder 5.1.2. en in appendix 1 wordt de electrometerschakeling behandeld, 
terwijl de voeding van de . electrometerschakeling en ionisatie.kamer in 
appendix 2 beschreven wordt. Enkele berekeningen over de verschillende 
schakelingen zijn in appendix 3 vermeld. 

5.1.2. DE ELECTROMETERSCHAKELING 

Aangezien het van de ionisatiekamer afkomstige signaal te klein is om een 
gebruikelijke stroommeter te voeden, moet het signaal versterkt worden. 
Voor de versterking kan gebruik gemaakt worden van electronenbuizen, 
doch de hierbij optredende roosterstroom vormt de begrenzing van het 



-29-

minimale signaal, dat hierbij nog met een zekere nauwkeurigheid gemeten 
kan worden. Daar de roosterstroom van normale versterkbuizen te groot is 
voor het nauwkeurig meten van ionisatiestromen in de orde van grootte 
van 10-12 A, wordt een electrometerschakeling toegepast. 

De in aanmerking komende electrometerschakelingen kunnen verdeeld 
worden in twee typen: 

1. Een schakeling, waarbij aan de ingang het gelijkspanningssignaal met 
behulp van een trilcondensator getransformeerd wordt in een wisselspanning, 
welke na versterking weer gelijkgericht wordt ten behoeve van de tegen
koppeling en de aanwijzing. 

2. Een schakeling, waarbij voor de eerste versterkertrap een speciale 
versterkbuis met lage roosterstroom, een z.g. electrometerbuis, toegepast 
wordt. 

Voor ons doel is dit laatste type gekozen, daar sinds enkele jaren een 
Philips electrometerbuis type 4068 beschikbaar is, waarvan de roosterstroom 
bij de door ons gebruikte instelling ca. 3. IQ-15 A bedraagt, hetgeen over
eenkomt met ongeveer 10/oo van het kleinste in de praktijk voorkomende 
signaal van de ionisatiekamer, zodat ten gevolge van deze roosterstroom 
geen ontoelaatbare fouten in de aanwijzing te verwachten zijn. 

Voor de keuze van het type electrometerschakeling is ook van belang de 
gewenste uitgangsspanning. Deze laatste kan bij het door ons gekozen type 
op eenvoudige wijze zo groot gemaakt worden, als in verband met de goede 
werking van de onder 5.1.3. te behandelen schakeling vereist wordt. 

De schakeling van onze electrometer is getekend in schema 1. Hierin is 
A, B de ingang en C, D de uitgang van de versterker. Wij zullen achtereen
volgens nader ingaan op de opbouw en het ontwerpen van de versterker en 
het berekenen van de versterking, om tenslotte nog enige maatregelen te 
noemen, welke genomen zijn in verband met de controle op de spannings
gevoeligheid en de beveiliging van de electrometerbuis en het meetinstrument. 

Opbouw van de schakeling 

De eerste trap wordt gevormd door een electrometerpentode B1 (type 4068). 
De voedingsspanningen voor deze buis worden verkregen uit een goed ge
stabiliseerde spanning tussen de punten Ken D. De weerstand van de span
ningsdeler Rs t/m Ri2 is zo gedimensioneerd, dat de stroom door de gloei
draad overeenkomt met de waarde genoemd in de buisgegevens. De spanning 
over Ru en R12 verzorgt de voorinstelling van het eerste rooster van Bi. De 
scherm.roosterspanning is instelbaar; hiermee wordt het nulpunt van de 
versterker ingesteld, & voor grofregeling, R6 voor fijnregeling. De eerste 
trap is direct gekoppeld aan de tweede. 
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SCHEMA 1 

Bi= 4068 R1 =100 MO 
1----oc Ba= ESOCC Ra IS MO 

Ba E80CC Ra = 3,6 kü 
G1 OA85 R4 = 9,1 kü t> 

....._+---oo Ga OASS R5 = 15 kO 
,__ ___ _. M 100 µA R6 = 1 kO 

C1 = 2200 pF R1 = 8,2 kO 
Rs 1,5 k!l 

R9 = 3,3 k!l 
R10 = 8,2k0 
Rn t samen 
Ru. Ç 305 IJ 
R13 =ISO kü 
R14 = 270 kü 
Ris= 1 MIJ 
R16 = 1 MO 

R17= lSOkO 
Ris 1 samen 
Rt9 ~ l MO 
R2o = 1 MO 
Rai= 82 kO 

De tweede trap wordt gevormd door een dubbeltriode B2 (E80CC). Het 
gedeelte B2.1 versterkt; het gedeelte Bu kan met Ri4 worden beschouwd als 
voeding voor de katode van BM. Het rooster van B2·2 is aan een cortante 
spanning gelegd; daardoor is de katode van B2.1 ook op een constant~ span
ning. De tweede trap is d.m.v. de weerstanden Ris en Ri6 met de derde ge
koppeld. 

De derde trap is de ene helft van de dubbeltriode Ba (E80CC) en is als 
normale versterker geschakeld. De katode ligt aan de nul van de versterker. 
De derde trap is d.m.v. de weerstanden Ris R19 en R2o met de vierde 
gekoppeld. 

De vierde trap is de andere helft van Ba. Dit gedeelte is als katodevolger 
geschakeld. 

De voedingsspanningen van de tweede, derde en vierde trap worden ver
kregen uit de eerder genoemde gestabiliseerde spanning tussen Ken D en een 
gestabiliseerde spanning tussen D en L. 
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De versterking 

Met de in appendix 3 af te leiden formules wordt voor elke trap de verster
king berekend. 

Versterking van de eerste trap: 

Ra 
Gi = µg1-a ; P.ui-a = 110; Ra= R2 = 15 MO 

R, +Ra 

Re= 10,5 MO (volgens buisgegevens), zodat G1 

Versterking van de tweede trap: 

15 
llO . 10,5 + 15 

Gu= 
1 . Ris 

1 . a; a = R111 + Rl6 = t ' 2 
S.Ra 

65. 

1 
Uit appendix 1 volgt, dat voor Ria= 150 kü, de factor 2 1 = 14; 

+-S. Ra µ. 
dus Gn = 14. 0,5 = 7,0. 

Versterking van de derde trap: 

Ra 
Gm = µ,. • a; 

Ri +Ra 

Rso 
a= =!. 

Ris + R19 + Rso 

Volgens appendix 1 geldt, dat voor Rr1 = 150 kO, de factor 

Ra 
µ.. = 18,6, dus Gm = 18,6. 0,5 = 9,3. 

Ri +Ra 

Versterking van de vierde trap: 

Rm 
G1v=1 µ,+l 1 

S + (Rm +Ra)(-µ-+ S. R,J 

Rm = 200 kO (nl. 20 V uitgangsspanning bij 100 µ.A uitgangsstroom) 
s = 1,1 mA[V µ. = 27 
Ru, = 0,3 kü R11: = 82 kü 

Giv = 1 (28 
1, 1 + (200 0,3) 27 

200 
1 = 0,95. 

1,1.82) 

De totale versterking Gtot bedraagt derhalve: 

Gtot G1. Gn. Gm. Giv = 65.7,0.9,3.0,95 = 4050. 
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De berekende versterking geldt niet voor signale~ welke .de instelling van 
Ba te veel doen afwijken van de normale instelling; de steilheden zijn nl. 
sterk afhankelijk van de anodestroom. 

Experimenteel is gebleken, dat de spanning tussen C en D tot aan 28 V op:. 
gevoerd kan worden (d.m.v. het vergroten van R22), voordat niet-lineairiteit 
van de versterker optreedt. 

Maatregelen in verband met de contrtJle op de spanningsgevoeligheid en de 
beveiliging van de electrometerbuis en het meetinstrument · 

De gevoeligheid van de versterker kan getest worden, door de drukknop Di 
in te drukken. Hierdoor sluiten wij R12 kort en daalt de potentiaal van punt 
E met een bedrag VrJ. De versterker moet nu reageren als op een ingangs
signaal groot VrJ, dus de meter M moet een bepaalde uitslag krijgen. 

Bij het inschakelen werken de germanium-dioden G1 en G2. als beveiliging 
tegen overbelasting van het meetinstrument M. 

Voor de electroiµeterbuis wordt door de fabrikant opgegeven, dat hij pas 
schermrooster- en anodespanning mag krijgen, als de katode warm is. Bij 
het opwarmen van het apparaat, na het inschakelen van de netspanning, 
zijn schermrooster en anode verbonden met punt E. Bereikt de gloeistroom 
een bepaalde waarde, dan komt een relais in (zie appendix 2), waardoor 
de genoemde verbindingen verbroken worden. 

S.1.3. DE ELECTROMETERSCHAKELINO MET REGISTER-ELEMENT EN 
MULTIPLE OMSCHAKELBARE TEGENKOPPELCIRCUITS 

In de inleiding 5.1.1. zagen wij, dat wij een condensator tot een spanning 
T ! 

hadden opgeladen evenredig met f f rdOdt, dat wij deze spam#ng met 
opp 0 • 

een electrometerschakeling konden meten en dat wij dan nog een vermenig· 
vuldigingsfactor moesten aanbrengen, afhankelijk van de stralenkwaliteit. 

Wanneer de stralenkwaliteit tijdens een röntgenonderzoek constant wa~, 
zou de oplossing van de opgave, de factor electronisch aan te brengen, vrij 
eenvoudig zijn. 

Wij zouden dan de gevoeligheid van de versterker zodanig instellen, dàt 
de uitslag direct, b.v. in kg rad, afleesbaar zou zijn. 
Maar de stralenkwaliteit is niet constant. 

Een constant filter is wel gebruikelijk, doch het is meestal zo, dat afwis.. 
selend wordt doorgelicht en opnamen worden gemaakt. De buisspanning 
bij "doorlichten" is practisch altijd andèrs dan bij "opname" en vaak wordt 
tijdens het ondèrzoek de buisspanning nog gevarieerd, afhankelijk van het · 
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deel van het lichaam, dat bekeken wordt. De hier te beschrijven schakeling 
werkt dan ook zo, dat gedurende elke periode, waarin de buisspanning con
stant is, het signaal, nl. de spanning op de condensator C1 in schem.a2, welke 

T 

evenredig is met al [ rdOdt, vermenigvuldigd wordt met de juiste factor 

P,eno • 
, als genoemd m hoofdstuk 3 blz. 10. 

P.en 
Aan een register wordt nu een hiermee evenredig signaal toegevoerd, dat 

dus evenredig is met de integrale dosis. 
Bij een. volgende bestraling, waarbij de factor anders kan zijn, wordt 

weer een signaal verkregen evenredig met de integrale dosis; na afloop van 
de bestraling wordt ook dit signaal in het register bewaard. Zolang er niet 
bestraald wordt is de totale tot dan toe door de patient verkregen integrale 
dosis afleesbaar. 

P.S.A 

SCHEMA 2 

t> 

C1 = 33000 pF Cs = 50 µ.F R1 = 180 kü Rs = 3,9 k'1 
Ca = 4 pF Cs = 25 µ.F Ra = 390 kü R6 = 82 kil 
Ca = 4000 pF M = 100 µ.A Ra 50 kil R1 10 kO 
C4 = 50 µ.F R4 50 kü 

De schakeling, gedeeltelijk in blokschema, is gegeven in schema 2. Er 
zijn drie relais in de schakeling opgenomen, S1, S2 en Ss. De contacten la, 
l z" lc en 1 a behoren bij S1, de contacten 2a, 2b. 2c en 2a bij Sa en de contacten 
3a, 3b en 3c bij Ss. 
Contact I is een contact van het z.g. doorlichtrelais in de lessenaar, dat in 
staat, zolang er doorgelicht wordt; contact II maakt deel uit van het eveneens 
in de lessenaar· aanwezige z.g. voorbereidrelais, dat enige tijd, voordat een 
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opname gemaakt kan worden, in komt en tijdens de opname in blijft. Wij 
• beschrijven de werking verder aan de hand van het gebruik in de praktijk. 

Wanneer het apparaat op de netspanning aangesloten is, hebben wij ·de 
toestand volgens schema 2, waarbij dan tussen de punten P en Q een gelijk
spanning staat van 150 V (na gelijkrichting en afvlakking verkregen uit een 
extra wikkeling op de transformator van het P.S.A.). De ingang van de 
electrometer staat over de condensator C2 geschakeld, de tegenkoppelspan
ning wordt afgenomen van R1, de condensator Ca staat parallel aan Ca. Wij 
drukken D1 in, de ingang is nu kortgesloten, en wij regelen qe uitslag 
van M op nul met de nulpuntsregeling van de electrometerschakeling. 
Hierna wordt D1 weer losgelaten. De toestand is vereenvoudigd weerge
geven in fig. 6. 

Fig. 6 

Stel wij willen nu meten· bij "doorlichten". In de lessenaar wordt contact 
1 gesloten. De relais 81 en Sa komen in, de contacten la, h, lc, lei en 3a, 
3" en 30 worden omgelegd. De ingang van de electrometer staat nu over C1; 
C1 is niet meer kortgesloten. De tegenkoppelspanning wordt afgenomen van 
Ra; Cs staat over de uitgang van de versterker. De toestand is vereenvoudigd 
weergegeven in fig. 7. 

c, 

Fig. 7 

De stroom van de ionisatiekamer laadt C1 op, de spanning over C1 is 
T 

evenredig met f f rdOdt. De gevoeligheid van de versterker stellen wij in, 
. opp ' 
overeenkomstig de factor voor de stralenkwaliteit. Wij kennen dî factor. 



-35-

door ijking, als functie van het toegepaste filter en van de stan,d van de kV
knop van de lessenaar. 

Wij regelen de gevoeligheid door de tegenkoppelfactor te veranderen, wat 
gebeurt door de potentiometer Ra in te stellen. Achter de knop van Ra is 
een schaalverdeling aangebracht, waarop, bij het in de praktijk gekozen 
filter, de juiste stand van Ra staat aangegeven overeenkomstig de stand van 
de kV-knop van de lessenaar. Wij stellen Rs op de juiste waarde in en de 
spanning V c» is nu evenredig met de integrale dosis. Is de doorlichting af
gelopen, dan gaat contact 1 open en vallen de relais S1 en $s af en de scha
keling komt weer in de toestand zoals in schema 2 is getekend. 
De lading van Cs verdeelt zich over C2 en Ca en de.electrometerschakeling 
meet de spanning over C2, die een maat is voor de integrale dosis. De ge
voeligheid van de schakeling is door middel van R1 zo ingesteld, dat de 
uitslag direct in b.v. kg rad is af te lezen. De lading die Ca had voor de paral
lelschakeling van C2 en Cs was een maat voor de integrale dosis. Maken wij 
nu C2 veel groter dan Ca, dan wordt bij parallel schakelen van C2 en Ca bijna 
alle lading in C2 opgenomen. Cs wordt bij de eerstvolgende bestraling van 
C2 afgeschakeld. De lading, welke een maat was voor de integrale dosis, 
blijft bijna in zijn geheel behouden in C2; C2 is dus een soort register voor 
de integrale dosis. 

Stel wij willen nu bij dezelfde patient en aansluitend op het doorlichten 
een opname maken. Als voorbereidende maatregel stellen wij & op de 
juiste waárde in. (&is van eenzelfde soort schaalverdeling voorzien als Rs). 
Gaat nu in de lessenaar contact II dicht, dan komen de relais S2 en Sa 
in, de contacten 2a, 211, 2c, 2a en 3a, 311, 3c worden omgelegd en de toe
stand is weer als in fig; 7. De tegenkoppelspanning wordt nu van R4 afge
nomen. C1 is ontladen (contact 3a is gesloten geweest). Wordt de opname 
gemaakt, dan krijgt C1 een spanning welke door middel van de versterker 
met het van te voren ingestelde tegenkoppelcircuit de spanning Viw oplevert, 
evenredig met de integrale dosis verkregen bij de opname. Als de opname is 
afgelopen, wordt contact II verbroken, en S2 en Sa vallen af. De toestand van 
fig. 6 is wèer bereikt. De lading in Cs en de lading die nog in C2 aanwezig was 
verdelen zich over C2 en Cs. Weer wordt de spanning over C2 gemeten en 
deze is nu een maat voor de integrale dosis van de eerste plus de tweede be
straling. 

Bij deze methode is een kleine fout gemaakt, doordat, toen C2 van Ca werd 
afgeschakeld, niet alle lading van de eerste meting in C2 bewaard is gebleven. 
De grootte van deze fout wordt hierna berekend. 

Wij hebben nu de werking van de schakeling aan de hand van het gebruik 
in de praktijk gezien voor één doorlichting en één opname, voor uitgebrei-
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der gebruik ligt dit niet principieël anders. Wij gaan verder nog even in 
op de functie van R2; op de taak van de condensatoren C4, C5 en CG in 
verband met de volgorde van openen en sluiten van de contacten 3a, 3" en 
3c en op de dimensionering van de condensatoren C1, C2 en Ca. i 

Functie van R2 

Wanneer R2 niet aangebracht was, zou het tegenkoppelcircuit bij het om
schakelen onderbroken zijn. Hierdoor zou de versterker overstuurd en de 
meter overbelast worden. 

Functie van C4, C5 en CG 

Wanneer de bestraling beëindigd wordt, vallen de relais S1 en Ss of S2 en Ss 
af. Sa moet enigszins vertraagd afvallen, want de versterker moet het in
gangssignaal volledig verwerkt hebben, waar enige tijd voor nodig is. 

S1 en S2 moeten, zolang Sa nog in staat, ook nog aangetrokken zijn, om de 
gevoeligheid op de juiste waarde te houden en Ca niet te vroeg van de uit
gang van de versterker af te schakelen. 

S1 en S2 zijn daarom iets meer vertraagd dan Sa. De vertraging is in 
alle drie de gevallen bereikt door een condensator over de relaisspoel te 
plaatsen. 

De volgorde van openen en sluiten van de contacten 3a, 311 en 3c is alleen 
van belang bij het afvallen van Ss. Dan moet nl. eerst 3c verbreken; de 
lading van C3 blijft dan behouden. Hierna moet 3" verbreken en wel eerder 
dan 3c gemaakt wordt, anders komt de lading van Cs niet in C2~ Daarna 
moeten 34 , 3b en 3c nog gesloten worden, de volgorde hiervan is niet meer 
:belangrijk. i 

Aan het slot van .dit hoofdstuk wordt de keuze van de capacitfiten van 
C1, C2 en Cs gemotiveerd. i 

Berekening van de fout veroorzaakt by het verbreken van de parallel
schakeling van Cs en C2, waarb(j Cs nog lading bevat (zie schema 2) 

Wij gaan uit van de volgende toestand: 
C2 heeft een spanning V2 en Cs staat over de uitgang CD en heeft een span
ning Vs. 

De lading in C2 is Cz. V2, de lading in Cs is Ca. Va. Nu schakelen wij Cs 
parallel aan C2 en nemen aan, dat de totale lading gelijk blijft. De span- ' 

. C2.V2+ Cs.Va . 
mng over C2 en Cs wordt dan Cz + Cs • De spanmng over C2 was 

eerst V2, de spanning over C2 is dus toegenomen met: 
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A C2.V2 + Cs.Vs 
uV2=----

C2+Cs 

Deze spanning moet een maat zijn voor de integrale dosis, welke de patient 
verkregen heeft in de periode waarin Ca is opgeladen tot de spanning Vs. 
De spanning !::. V2 zou dus alleen afhankelijk van Va moeten zijn. Dit is het 
geval als V2 = 0. Dan is de spanning over C2 en Cs, welke parallel staan: 

Cs 
---.Va. 
Ca + Cs 

!::. Va is dus te klein en de afwijking is: 

Cs Cs Cs 
--- • Va- (Va- Vi~) = . Va. 
C2 + Cs Ca + Cs C2 + Cs 

Bij een meting van verschillende bestralingen achter elkaar, welke ieder 
aanleiding geven tot een Va van resp. V21; V22; V23; V24; ••• V211 wordt 
de fout: 

Ca 
--- (V21 + Va2 + Vaa + V24 + ... V2,.). 
C2 + Cs 

De fout zal dus groter zijn, naarmate het aantal bestralingen en de gemid
delde waarde van V2 groter zijn. 

Hebben wij b.v. twintig bestralingen met een integrale dosis per bestraling 
van S kg rad, dan is de fout: 

Ca (S + 10 % Cs % ... + 100) 0 = . 1050 o• 
C2+Cs C2+Ca 

Nemen wij Cs : C2 1 : 1000, dan is de fout dus ca. 1 %. 
In practisch alle gevallen geeft het verloop van de verschillende bestralin

gen bij één onderzoek echter aanleiding tot een kleinere fout dan 1 %. 

Dimensionering C1, C2 en Cs 

Bij de vorige berekening zagen wij, dat het wenselijk is Ca/OJ. ~ 0,001 te 
nemen. Wij kiezen C2 = 4 µF en Ca = 4000 pF. De maximale· uitgangs
spanning van de versterker verkregen bij één bestraling (een röntgenonder
zoek bestaat uit verscheidene bestralingen achter elkaar) nemen wij 20 V. 
Dan hebben wij nog enige reserve; 28 V is nl. het uiterste maximum voor 
de schakeling. Bij Cs/C2 = 0,001 wordt dan na parallel schakeling de span
ning op C2: 20 mV. Wanneer wij de spanningsgevoeligheid (dit is de 
spanning, nodig voor volle uitslag van de meter) 400 mV kiezen en dit 
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overeen laten komen met l 00 kg rad, dan komt 20 m V met 5 kg rad over
een. Bij deze dimensionering kunnen wij dus de integrale dosis door de 
patient verkregen bij afzonderlijke bestralingen tot maximaal 5 kg rad 
meten, terwijl het meetgebied voor een heel onderzoek 100 kg rad bedraagt. 

Voor de bepaling van C1 gaan wij uit van de betrekking: · · 

/J.en E .G 
C.V= - · · ·- • 

p 0,877 0 

Deze betrekking is af te leiden aan de hand van het behandelde in hoofd
stuk 3. In de formule is C de capaciteit van de integreer-condensator C1 aan 
de ingang van de electrometerschakeling, V de spanningsgevoeligheid van 
deze schakeling, G de gevoeligheid in coulomb/röntgen van de ionisatie
kamer en 0 het werkzame oppervlak van deze kamer. 

De overige grootheden hebben dezelfde betekenis als in hoofdstuk 3. 
C. V hangt af van de stralenkwaliteit (µ, 6n en G zijn immers hiervan afhan
kelijk). Wij bepalen C. V voor die in de praktijk voorkomende stralenkwali
teit, waarvoor C. V minimaal is. Daar de minimale spanningsgevoeligheid' 
van de versterker bekend is, kan C1 bepaald worden uit: 

C _ minimale C. V 
1 

- minimale spanningsgevoeligheid 

Bij de ionisatiekamer en de installatie, in combinatie waarmee de schake
ling gewerkt heeft, hebben wij C1 = 33000 pF genomen. De spanningsge
voeligheid moest hierbij tussen 0,556 Ven 1,82 V worden geregeld in ver
band metde bij de gebezigde röntgeninstallatie optredende stralenkwaliteiten. 
Deze regeling kon door middel van de tegenkoppeling geschieden. 

5.2. Schakelingen voor het meten van integrale doses met behulp van een 
practisch golflengte-onafhankelijke ionisatiekamer, als beschreven. 
onder 4.2. 

5.2.1. INLEIDING 

De ionisatiekamer levert een stroom, welke praotisch evenredig is met de 
integrale dosis per tijdseenheid. Om te integreren over de bestralingstijd T 
wordt de stroom toegevoerd aan een condensator. De spanning over deze 
condensator kan met behulp van een electrometerschakeling worden gemeten 
en is dus evenredig met de integrale dosis. Als electrometerschakeling 
kan de onder 5.1.2. beschreven schakeling toegepast worden. 

5.2.2. geeft de ~hakeling zowel voor de proefkamers met goudfolie, als 
voor de tweelirigkamer met verschilstroommeting. 
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5.2.2. BESCHRIJVING VAN DE SCHAKELINGEN 

De schakeling van de proefkamers met goudfolie 

In :figuur 8 is het schema gegeven. 
Wij hebben gebruik gemaakt van de electrometerschakeling en voeding 

welke onder 5.1.2. en in appendix 2 zijn beschreven. De polarisatiespanning 
voor de ionisatiekamer is weer 200 V gekozen. De integreer-condensator is 
0,3 p.F, de spanningsgevoeligheid hebben wij met de tegenkoppeling op 1 V 
ingesteld. 

Fig. 8 

De schakeling van de tweelingkamer met verschilstroommeting 

Wij hebben twee stromen, één van de kamer vóór en één van de kamer achter 
het filter, resp. i1 en in. Wij moeten een uitgangssignaal hebben, evenredig 

T T T 

met j in dt - j i1 dt = j (in - iI) dt. 

Men kan de stromen h en in eerst integreren en daarna het verschil van de 
integralen bepalen. Men kan ook eerst het verschil van de stromen nemen, 
en dit integreren en meten. Wij hebben de laatste methode gekozen. 

Wij trekken de stromen van elkaar af, door de gevoelige electroden van 
de kamers met elkaar door te verbinden en de polarisatiespanningen tegen
gesteld te nemen. De schakeling is gegeven in schema 3. 

Ook hier zijn weer gebruikt de electrometerschakeling en voeding, welke 
onder 5.1.2. en in appendix 2 zijn beschreven~ 

In het P .S.A. hebben wij zowel een punt met een negatieve, als een punt 
met een positieve spanning t.o.v. punt D. Wij geven de kamer met de 
grootste electrodenafstand de grootste polarisatiespanning, zodat de polari
satiespanning voor kamer I, -85 V en voor kamer II + 200 V wordt. 
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Wij kunnen met de betrekking g = m ( d
2 Jq) de maximale doserings

snelheid voor de kamers bepalen (zie 4.1). 

d1 = 0,2 cm Vi = 85 V · rmax = 720 röntgen/sec. kamer 1 
d2 = 0,45 cm V2 = 200 V rma.x = 155 röntgen/sec. kamer II 

De spanningsgevoeligheid wordt op de juiste waarde gebracht ~et behulp 
vanR2. 

Het meetgebied is omschakelbaar met behulp van Si. b.v. stand 1 = 
100 kg rad, stand 2 = 10 kg rad. : 

Met Rs kan de gevoeligheid ook geregeld worden. Dit wordt gebMkt om 
de uitslag te corrigeren i.v.m. de temperatuur- en luchtdruk-afhankelijkheid 
van de ionisatiekamer. 

SCHEMA 3 

.P.S.A. 

8 
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HOOFDSTUK 6 

IJKING VAN DE DOSISMETERS 

6.1. IJking van de dosismeter met een voor bestralingsdoses praktisch 
golflengte-onafhankeHjke ionisatiekamer, zoals beschreven onder 4.1., 

6.1.1. INLEIDING 

Voor de ijking kan men gebruik maken van een röntgenbundel, welke zo 
sterk gediaftagmeerd is, dat de doseringssnelheid in elk punt van de dwars
doorsnede van de gediafragmeerde bundel practisch constant is. Zij r de 
doseringssnelheid ter plaatse van de ionisatiekamer en T de tijd gedurende 
welke de ionisatiekamer bestraald wordt, dan zal de dosis, welke de kamer 
krijgt, gelijk zijn aan: 

T 

frdt=R. 
0 

Indien S het oppervlak van de kamer is, dat hierbij bestraald wordt, dan 
zal de dosis per eenheid van oppervlakte R/S bedragen. Als de integrerende 
electrometer ten gevolge van deze dosis een uitslag vertoont van a schaal
delen, dan zal de uitslag, indien de ionisatiekamer over het totale oppervlak 0 
van de electroden aangestraald wordt, O/S. a schaaldelen bedragen. 
Indien de electrometerschakeling een ladingsgevoeligheid heeft van Q 
coulomb/schaaldeel, dan kan men voor de gevoeligheid G schrijven: 

G O.a;Q ul b/ ·· t = -- co om rongen. 
S.R 

De gevoeligheid G zal in het algemeen afhangen van de stralenkwaliteit. 
De grafiek, welke G geeft als functie van de stralenkwaliteit (HVD) wordt 
de golflengte-afhankelijkheidskromme genoemd. Deze moet bij de ijking 
bepaald worden. 

G zou bij gelijkblijvende stralenkwaliteit nog kunnen varieren met S. 
Dit zou kunnen betekenen, dat de electroden niet zuiver evenwijdig zijn, 
of wel, dat de dikte van de perspex platen of de aluminium laag van de 
electroden niet constant is over het gehele oppervlak van de kamer. Om 
dit te controleren kan a/S gemeten worden als functie van S. 

In het algemeen zal de ionisatiekamer, geplaatst in de röntgenbundel tus
sen buisfocus en patient, de dosis welke de patient krijgt en de stralenkwali-
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teit van de straling welke de patient bereikt, beïnvloeden. Bij het ijken dient 
men met deze invloed van de kamer op de röntgenbundel rekening te houden, 
tenzij zou blijken, dat de absorptie en de beïnvloeding van de stralenkwaliteit 
(verhoging van de HVD) ten gevolge van de gebezigde ionisatiekamer te 
verwaarlozen zijn. Indien de gevoeligheid G bepaald is, kan uit de in hoofd
stuk 3 gegeven formules het totale bereik in kg rad van de dosismeter be
paald worden, mits van de integrerende electrometerschakeling bekend zijn 
de capaciteit van de integreer-condensator en de spanningsgevoeligheid van 
de schakeling, d. w.2l. de spanning nodig voor volle uitslag. Teneinde een voor 
de praktijk geschikt meetgebied te verkrijgen, b.v. 50 kg rad of 100 kg rad, 
kan men ook van dit meetgebied uitgaan en de capaciteit van de meet-con
densator en/of de spanningsgevoeligheid zodanig instellen, dat aan de in de 
theoretische achtergrond genoemde betrekkingen voldaan wordt. 

Daar dit slechts mogelijk is voor één HVD, moet men bij het werken met 
andere HVD's het van de ionisatiekamer afkomstige signaal, overeenkomstig 
de stralenkwaliteit, corrigeren. Voor dit doel kan gebruik gemaakt worden 
van de onder 5.1.3. beschreven schakeling. 

6.1.2. UKOPSTELLING EN UK.PROCEDURE VOLGENS DB METHODE MET 
·SECONDAIRE RÖNTGBNSTANDAARD (KÜSTNER EICHSTAND
GERÄ1) 

Deze ijkopstelling bestaat uit een speciale röntgenbuis voor dosimetrie
doeleinden met bijbehorende voeding en meetinstrumenten, een aantal 
diafragma's en filters, welke op een voor dit doel speciaal ontworpen meet
bank kunnen worden opgesteld en de secondaire standaard-ionisatiekamer, 
het z.g. Küstner Eichstandgerät. 

De dosimetriebuis 

De gebruikte röntgenbuis met W-anode is geschikt voor anodespa*1Ungen 
tot max. 250 kV. · 

De buis heeft een focus van 4 x 6 mm2• Met het oog op het verkrijgen van 
zachte röntgenstralen is het venster van beryllium gemaakt (1 mm dik). Voor 
de isolatie is lucht toegepast, terwijl de koeling van de anode plaats vindt 
met behulp van een systeem met olie onder druk. 
Fig. 9 geeft de constructie en de hoofdafmetingen van de buis. 

De voeding 

Het voedingsapparaat, waarvan de schakeling getekend is in fig. 10, geeft 
een practisch constante gelijkspanning. Zowel de anodestroom als de hoog
spanning zijn instelbaar en kunnen gemeten worden resp. met de meters 
1 en 2. De anodestroom wordt ingesteld, door de gloeistroom te re~len. 

1 
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Fig. 9 

Fig. 10 
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Voor de voeding van de transformatoren wordt gebruik gemaakt van een 
gestabiliseerde netspanning. 

Het Küstner Eichstanilgerät 

Dit apparaat bestaat onder meer uit een ionisatievat, dat omgeven wordt 
door een 5 mm dik loodpanser, hetgeen aan de binnenkant bekleed is met 
1 mm Al, teneinde de door de harde stralencomponenten uit het lood vrijge
Itjaakte electronen tegen te houden. De kamer heeft twee diametraal gelegen 
vensters voor het doorlaten van de röntgenbundel. Om de gevoeligheid te 
varieren kunnen voor het intreevenster diafragma's met verschillende ope
ningen geplaatst worden. Het meetsysteem bestaat uit een draad-electro
meter, welke met behulp van een ingebouwd electriseerapparaat geladen kan 
worden. De uitslag van de electrometer wordt af gelezen met een ingebouwde 
microscoop. Men kan in de wand van de ionisatiekamer een radiumpre
paraat schroeven en met een chronometer de tijd bepalen, welke nodig 
is voor een zeker aantal schaaldelen uitslag op de electrometer. Hierna kan 
men de ionisatiekamer bestralen met röntgenstralen en de tijd meten, nodig 
voor eenzelfde uitslag. 

De doseringssnelheid in röntgen per minuut kan nu verkregen worden 
uit de verhouding van de tijden, nodig voor een bepaalde uitslag met het 
radium {radiumtijd) en die, nodig bij gebruik van röntgenstralen (röntgen
tijd). Voor het apparaat geldt nl de betrekking: 

radium tijd 
r=K----

röntgentijd 

Hierin is r de doseringssnelheid in röntgen per minuut en Keen ijkcopstante 
van het apparaat, welke door vergelijking met de standaardkamer (primaire 
standaard, gebaseerd op de definitie van de röntgen) verkregen is. fig. 11 
geeft de waarden van K als functie van de stralenkwaliteit (in mm Cu HVD) 
voor het diafragma, gemerkt K 91. Dit diafragma heeft een cirkelvormige 
doorsnede met een oppervlak van 97 mms. 

Het voordeel van het Küstner Eichstandgerät is voornamelijk de grote 
reproduceerbaarheid van het apparaat en de mogelijkheid om in een groot 
gebied van stralenkwaliteiten zowel lage, als betrekkelijk hoge doserings
snelheden te meten. (30, 31). 

Nadat de röntgeneenheid theoretisch was vastgesteld {per internationale 
definitie), ontstond de moeilijkheid om standaard-ionisatiekamers te con
strueren, die de definitie volledig dekken. In verschillende instituten in een 
aantal landen heeft men getracht dergelijke kamers te realiseren. Dê moei
lijkheden bij de constructie van een standaardkamer zijn vele en dobr ver-
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schil in inzicht ontstonden bij de diverse instituten verschillende standaard
kamers, met onderling afwijkende gevoeJigheden. In de invloedsferen van 
deze instanties, dus in verschillende landen, werkte men in de praktijk daar
door met een onderling verschillende waarde van de röntgen (voor sommige 
stralenkwaliteiten verschillen van 5 à 10%). 

Overleg tussen de instituten bracht in 1957 de verschillen terug tot ca. 
1 à 2 % voor stralenkwaliteiten met een HVD van 0.07 mm Cu (2 mm Al) 
tot 2.5 mm Cu. 

Instituten met internationale reputatie, die een röntgenstandaa.rd hebben, 
Zijn o.a.: 
N.P.L. : Nationa.l Physical Laboratory, Teddington, Engeland + 0,9% 
P.T.B. : Physikalische Technische Bundesanstalt, Braunschweig, 

Duitsland - 1,4 % 
R.R.T.I. : Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut, 

Rotterdam, Nederland + 0,3 % 
N.B.S. : Nationa.1 Bureau of Standards, Washington, U.S.A. 0,5% 

In 1957 heeft het Natuurkundig Laboratorium der N.V. Philips' Gloei
lampenfabrieken te Eindhoven een directe vergelijking gemaakt met de 
standaarden van N.P.L., P.T.B. en R.R.T.I. en een indirecte vergelijking 
(via N.P.L.) met N.B.S. 

Het signa.al van onze Küstner standaard wordt thans zodanig geinter
preteerd, dat de door ons aangehouden waarde voor de röntgen het gemid-
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delde is van de waarden, welke toegekend worden door bovenstaa;nde in
stituten. In het gebied van stralenkwaliteiten van 0,07 mm Cu (2 trim Al) 
tot 2,5 mm Cu HVD bedraagt de maxim.ale afwijking in % als aangegeven 
achter de bovengenoemde instituten. Indien de afwijking opgegeven is als 
+ a %. dan betekent dit, dat de gevoeligheid van de betreffende standaard 
maximaal a % groter is, dan die van onze standaard. 

Voor de ijking van de ionisatiekamers, welke practisch golflengte-onaf
hankelijk zijn voor het meten van bestralingsdoses, is gebruik gemaakt van 
de in fig. 12 geschetste opstelling. De:zie ionisatiekamers werden op dezelfde 
afstand van het focus van de röntgenbuis geplaatst als de standaardkamer. 
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De ijking is het bepalen van de gevoeligheid van de ionisatiekamer bij 
verschillende stralenkwaliteiten. Hiertoe wordt bij een bepaalde stralen
kwaliteit een dosis en een lading tengevolge van deze dosis gemeten. De 
ionisatiekamer zal in het algemeen de doseringssnelheid en de stralenkwali:
teit van de bundel beïnvloeden. · 

Aangezien het van de ionisatiekamer afkomstige signaal betrekking moet 
hebben op de röntgenbundel, zoals deze de patient treft, moeten deze 
grootheden zodanig gemeten worden, dat de invloed van de ionisatiekamer 
in de meetresultaten is verdisconteerd. · 

Immers in de kliniek zal de röntgenbundel, welke de patient bereikt, 
ook door de ionisatiekamer beïnvloed zijn. De bestralingsdosis (in röntgen) 
werd bepaald met het Küstner Eichstandgerät. 

Hoewel de ionisatiekamer tijdens de ijking slechts gedeeltelijk (over een 
oppervlak S) bestraald werd, geldt de opgegeven gevoeligheid ,G voor 
het geval de ionisatiekamer over het gehele werkzame oppervlak ( Q ...:. 196 
cm2) bestraald zou worden in een bundel, waarvan de doserings~nelheid 
als constant te beschouwen is over de gehele dwarsdoorsnede van de ~undèl. 

! 

1 
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Dit is slechts geoorloofd, indien de aldus bepaalde gevoeligheid, onafhan
kelijk blijkt te zijn van S. Dit is nagegaan voor een aantal waarden van S, 
waartoe de diameter van het diafragma Di van fig. 12 gevarieerd werd. 

Bij de ijking van de twee door ons gebezigde ionisatiekamers bleek de 
gevoeligheid binnen l % onafhankelijk van S te zijn, zodat voor de verdere 
ijking van de ionisatieka.mers voor de diameter van diafragma Di de waarde 
3,5 cm aangehouden is. Het veld ter plaatse van de ionisatiekamer heeft dan 
een diameter van S cm en daarmee een oppervlak van 19,6 cm2. 

Bij de ijking is de stralenkwaliteit (le HVD en homogeniteitsgraad) 
gemeten met en zonder de ionisatiekamer in de bundel, terwijl ook de 
doses gemeten zijn met en zonder de invloed van· de ionisatiekamer. Dit 
is gedaan om een indruk te krijgen van de absorptie van de ionisatiekamers 
en van hun invloed op de HVD van de bundel achter de kamers. 

6.1.3. IJKRESULTATEN EN DISCUSSIE 

Er zijn twee ionisatiekamers, nl. no. 1 · (N) en no. 2 {M) geijkt voor S ver
schillende stralenkwaliteiten. 

De resultaten van deze ijking en de gegevens van de ijkpunten zijn ver
meld in tabel 6. 

De golfiengte-afhankelijkheidskrommen voor de twee kamers zijn ge
tekend in fig. 13. 

2 3 ' 5 6 1 8 
---i.,.HVD(mm AIJ 

Fig. 13 

Hieruit blijkt, dat voor röntgenbundels, waarvan de le HVD (gemeten 
achter de ionisatiekamer) ligt in het gebied van 2 tot 7 mm Al, beide kamers 
binnen ca. 15 % gol:O.engte-onafhankelijk zijn voor het meten van bestra
lingsdoses. De curven verlopen tamelijk vlak voor hoge halveringsd.ikten, 
zodat de kamers zonder bezwaar toegepast kunnen worden in die gevallen, 
waarbij gewerkt wordt met een HVD groter dan 7 mm Al, mits hiervoor de 
gevoeligheid bepaald wordt. Voor halveringsdikten kleiner dan 2 mm Al 
verlopen de krommen tamelijk steil, zodat de bruikbaarheid van de kamers 
voor zeer zachte stralen{HVD < 2 mm Al )afhangt van het feit, ofin de onder 



TABEL 6 

Gegevens ijkopstelling Meetresultaten 

diameter Stralenkwaliteit kamer N°l (N) kamer N°2 (M) 

leHVD Hom. graad 
uitslag dosis in r dosis in r 

kV filter stroom- dia- veld· zonder met zonder met uit- G s.d. G 
sterkte fragma kamer kamer kamer kamer slag in 10-s in 10-s 

in de in de in de in de C/r C/r 
bundel bundel bundel bundel zonder met zonder met 

mA mm Al mm Al kamer kamer s.d. kamer kamer mm cm cm 

40 1,48 Al 15 3,5 5 1,0 1,1 0,66 0,72 15,5 12,3 62,6 1,49 15,4 12,2 54,9 1,32 

50 2,78 Al 20 3,5 5 2,0 2,0 0,74 0,74 15,2 12,8 58,0 1,32 15,0 12,6 51,1 1,19 

80 3,7 Al 15 3,5 5 3,6 3,6 0,67 0,67 15,3 13,3 58,2 1,28 15,0 13,1 50,4 1,12 

90 6,7 Al 10 3,5 5 5,5 5,5 0,73 0,73 15,0 13,3 51,9 1,14 14,2 12,5 44,1 1,03 

90 0,3 Cu 14 3,5 5 7,0 7,0 0,71 0,71 14,3 12,9 49,8 1,13 1 13,1 43,3 0,97 

Verklaring: 1. G is de gevoeligheid in 10-s coulomb/röntgen, indien de ionisatiekamer over het gehele werkzame oppervlak bestraald wordt 
in een homogeen veld. Het werkzame oppervlak van de kamer bedraagt 196 cm11• 

2. De uitslag in schaaldelen werd gemeten op de Philips universele dosismeter, waarvan de capaciteit van de integreer-condensator 
300.000 pF bedraagt en waarbij een uitslag van 100 s.d. overeenkomt met een spanning van 97 ,5 m V op de integreer-condensator. 

3. De dosis in r werd bepaald volgens de substitutiemethode met het "KUstner Eichstandgerät". 

4. Voor de berekening van de gevoeligheid Gis uitgegaan van de dosis, gemeten met een ionisatiekamer in de bundel, daar 
situatie in de kliuiek optreedt. 

1 
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1 
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5.1.3. beschreven schakeling het signaal nog voldoende gecorrigeerd ·kan 
worden voor deze stralenkwaliteiten. 

Kamer no. 1 (N) werd gebruikt bij de onderzoeken op de Röntgenaf
deling van het St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. 
Hier is de kamer gebruikt in combinatie met de onder 5.1.2. beschreven 
schakeling. 

Voor een HVD van 4 mm Al (verkregen bij een spanning van 90 kV en 
een extra filter van 0,05 mm Cu + 1 mm Al vóór de röntgenbuis) werden de 
spanningsgevoeligheid van de meetschakeling en de capaciteit van de inte.; 
greer-condensator zodanig gekozen, dat de meter een meetgebied van 0 tot 
50 kg rad heeft. Bij een HVD van 4,4 mm Al bedraagt de gevoeligheid G 
(volgens fig. 13) l,2.10-s coulomb/röntgen en µen/p (volgens fig. 2) 0,06 
cm2/g. 

Zij C de capaciteit van de integreer-condensator en V de spanning hier
over nodig voor volle uitslag van de meter, welke uitslag overeenkomt met 
een integrale dosis E, dan geldt: 

C.V = 1-"en • ~ • G 
p 0,877 0 

waarin 0 het werkzame oppervlak is van de ionisatiekamer (in ons geval 
O = 196 cm2). 

Hieruit volgt, dat C.V in ons geval moet bedragen 21.10-8 coulomb. 
Bij een capaciteit van de integreer-condensator C groot 0,6.10-6 farad, 
moet de spanningsgevoeligheid V ingesteld worden op 0,35 volt. 

De te gebruiken correctiefactoren, voor andere combinaties van buisspan
ning en extra filter, worden bij de meetresultaten in hoofdstuk 8 genoemd. 

Ionisatiekamer no. 2 (M) werd gebruikt bij de metingen op de Röntgen
af delingen van het St. Annadal Ziekenhuis en het Specialisteninstituut 
A.M.I. te Maastricht. 

Hier werd de kamer zowel gebruikt in combinatie met de onder 5.1.2. be
schreven electrometerschakeling, als in combinatie niet de onder 5.1.3. be
schreven schakeling. 

Ook hier werden de capaciteiten van de integreer-condensatoren en de 
spanningsgevoeligheden van de schakelingen gekozen in overeenstemming 
met het gewenste meetgebied. 

Voor de onder 5.1.2. beschreven schakeling werden de correctiefactoren 
bepaald, waarmee de uitslag achteraf vermenigvuldigd moet worden. Deze 
worden vermeld bij de meetresultaten, beschreven in hoofdstuk 7. Voor de 
onder 5.1.3. beschreven schakeling werd het regelgebied van de spannings
gevoeligheid zodanig ingesteld, dat bij de in verband hiermee gekozen 
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capaciteit van de integreer-condensator, alle vereiste gevoeligheden verkfe.. 
gen kunnen worden, door de tegenkoppeling te regelen. 

De bij de regelbare tegenkoppelingen behorende schalen werden gecali
breerd in kV. 

De aanduidingen in kV corresponderen, bij een eenmaal gekozen en daar-. 
na permanent toegepast buisfilter, met de posities van de hoogspannings
indicatie op de lessenaar. 

De optredende stralenkwaliteit en daarmee de vereiste spanningsgevoelig
heid hangt immers, bij gebruik van een vast buisfilter slechts af van de 
hoogspanning. 

6.2. IJking van dosismeters met een voor integrale doses praktisch goJf
lengte-onafhankelijke ionisatiekamer, als beschreven onder 4.2. 

6.2.1. INLEIDING 

Voor de ijking van ionisatiekamers, welke practisch goltlengte-onafhan
kelijk zijn voor het meten van integrale doses, kan men gebruik maken van 
ionisatiekamers, welke geijkt zijn voor het meten van bestralingsdoses (in 
röntgen), in het gebied van stralenkwaliteiten waarin men geintere~d is. 
Door behalve de doseringssnelheid ook de stralenkwaliteit (le HVD) te 
meten, kan men, bij gebruik van een röntgenbundel, waarvan de doserings
snelheid constant is over de dwarsdoorsnede, uit de betrekking: 

q; = 0,877 _!_ r.O 
P..en 

de energiestroom q; (in gram rad/sec) bepalen, als 0 het oppervlak van de 
dwarsdoorsnede van de bundel is in cm2 en r de doseringssnelheid in r/sec. 

De waarden van p/p..en kan men voor monochromatische straling ont
lenen aan het rapport van de I.C.RU. (1). In de röntgendiagnostiek zal 
men practisch nooit met monochromatische straling te maken .hebben. 
In dit geval kan men spreken van een effectieve kwanten-energie. Dit is die 
kwanten-energie van een monochromatische straling, welke eenzelfde Ie 
HVD heeft, als de betreffende heterogene bundel. 

Verondersteld wordt, dat voor de aldus verkregen effectieve kwanten
energie een energie-absorptiecoëfficient • van lucht geldt, welke gelijk is aan 
die voor een monochromatische straling met dezelfde kwanten-energie. 

Naast deze ijkmethode met behulp van een ionisatiekamer, kan men ook 
gebruik maken van een fotografische ijkmethode, welke tamelijk omslachtig 
is en door Bouwers (32) beschreven wordt. 

Een absolute ijking volgens de calorimetrische methode heeft als nadeel, 
dat deze methode behalve omslachtig, ook zeer ongevoelig is. Een gevoelige 
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en voor niet te harde stralen nauwkeurige methode wordt beschreven door 
S. Buhl, H. Leutz en H. Muuss (33). 

Zij maken gebruik van een scintillatiekristal met fotomultiplicatorbuis. 
Wij hebben voor onze ijkingen zowel van deze laatste methode, als van de 
methode met ionisatiekamer gebruik gemaakt. 

In de volgende para.grafen worden de methode met scintillatie-detector 
en de ijkresultaten besproken. 

6.2.2. IJKOPSTELLING EN IJKPROCEDURE VOLGENS DE METHODE MET 
SCINTILLATIEKRISTAL EN FOTOMULTIPLICATORBUIS 

Bij de.ze methode worden de röntgenkwanten in een NaJ(Tl) kristal (met 
tallium geactiveerd natriumjodide) omgezet in een bepaalde hoeveelheid 
licht, welke door een fotomultiplicatorbuis wordt omgezet in een electrisch 
signaal. De fotomultiplicatorbuis levert een stroom die, volgens de onder
zoekingen van S. Buhl, H. Leutz en H. Muuss (33) binnen 1,5 % evenredig 
is met de per tijdseenheid op het kristal vallende röntgenenergie, voor kwan
ten-energie!n van 10 keV tot 70 keV, mits aan bepaalde voorwaarden 
voldaan wordt, te weten: 

1. Het kristal moet de energie van elk invallend röntgenkwant volledig 
absorberen, dat wil zeggen, dat aan de zijde waar de röntgenkwanten het 
kristal treffen, geen energie door terugstrooiing het kristal mag verlaten. 
Verder moeten de afmetingen van het kristal zo berekend zijn, dat ook de 
energierijkste kwanten practisch geheel (b.v. voor 99 %) worden geabsor
beerd. 

2. De in het kristal opgewekte hoeveelheid licht per invallend röntgen
kwant moet een lineaire functie zijn van de kwanten-energie. 

Volgens de hiervoor genoemde onderzoekers is de stroom I door de 
fotomultplicatorbuis recht evenredig met de door het kristal geabsorbeerde 
röntgenenergieflux, of wel: 

I constante.E 

waarin E .de energieflux van de invallende röntgenkwanten voorstelt. De 
stroom l kan gemeten worden met een electrometer. De invallende röntgen
energie kan bepaald worden door gebruik te maken van monochromatische 
straling, waaraan de energie per kwant bekend is dus b.v. wolfraam Ka1 

straling. 
Om dit te verwezelijken, werd de combinatie kristal + fotomultiplicator

buis (scintillatiedetector) opgesteld in een röntgen-diffractie-apparaat, voor
zien van een goniometer, welke laatste zodanig werd ingesteld, dat wolfraam 
Ka1 straling werd verkregen. Door gebruik te maken van een röntgenbuis 
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met molybdeenanode kon ook gewerkt worden met molybdeen Ka.1 straling. 
De scintillatiedetector kon door middel van een uitwendige hoogohmige 
schakelaar van stroom meten op impulsen tellen worden omgeschakeld. Het 
aantal kwanten N, dat per tijdseenheid het kristal trof, kon op deze manier 
bepaald worden en tevens de stroom l door de fotomultiplicatorbuis. 

Nu moet gelden: 

l= C.N.e, 

waarin e = energie/kwant en C een constante. 
Deze betrekking werd gecontroleerd, d.w.z. C bepaald, voor Ka.1 straling 

van wolfraam en molybdeen, bij verschillende waarden van N (verschil
lende stromen van de röntgenbuis). 

Opstelling 

Voor de metingen werd gebruik gemaakt van de in fig. 14 geschetste op
stelling. De röntgenbundel, afkomstig van de röntgenbuis R, wordt door 
de 5 mm dikke looddiafragma's D1 en D2 gediafragmeerd tot een practisch 
evenwijdige bundel van ca. 0,04 mm breed en ca. 4 mm hoog. Deze bundel 
treft het ditîractiekristal Ki. 

Ki is een kwartskristal met een roosterconstante van 3,343 A. 
De hoek 9 wordt bepaald voor de karakteristieke Ka.1 straling van het 
anodemateriaal van de toegepaste röntgenbuis (wolfraam of molybdeen). 
De gereflecteerde bundel passeert de collimator C. Deze collimator bestaat 

7 uit een aantal evenwijdige en horizontaal liggende stalen plaatjes van 0,1 mm 
dik en 12 mm lang en met een onderlinge afstand van 0,5 mm. Diafragma 

1 : Da is weer een spJeetdiafragma van 0,05 mm breed; diafragma D4 bevat een 
ronde opening van 2,5 mm doorsnede. De twee laatste diafragma's en de 
collimator C bepalen de vorm van de bundel die het kristal treft (totaal 

o(.oA ~ opp. ca. 0,1 mm.2). D~r~a !}r. zorgt er voor, dat slechts de nuttige bundel 
~• .J ll.. h~t kristal kan treffen. 

chl-:~e extra afscherming L om de scintillatiedetector moet eventueel ver
'1N)- · strooide straling. die van achteren komt. verhinderen om het kristal te 

treffen. 

Constructie van het kristal met de afacherming 

Bij vlakke scintillatiekristallen is de lichtopbrengst geen energie-onafhan
kelijke maat voor de invallende stralingsenergie. Immers, wanneer röntgen
kwanten een vlak kristal treffen, zal steeds een deel van de opvallende ener
gie het kristal weer verlaten tengevolge van cohaerente- en comptonstrooiing 
en röntgenfluorescentie. Het gedeelte van de stralingsenergie, dat het kristal 
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Fig. 14 

R Röntgenbron IV Direct aanwijzende meter voor het 
Si Sluiter (lood ca. 3 mm) gemiddelde aantal impulsen per mi-
D1 t Looddiafragma's (ca. S mm). nu ut. 
Ds (Philips type PW 4042) 
Ki Düfract:iekristal v Electronische impulsen teller (Philips 
c Collimator type PW 4032) 

Da} VI Eénkanaals impulshoogte discrimina-
D, Looddiafragma's tor, kanaalbreedte regelbaar van 1-32 
Dr. V, meetgebied van 0- 100 V (Philips 
Ka Scintillatiekristal (NaJ (Tl)) type PW 4082) 
f Fotomultipllcatorbuis VII Lineaire versterker (Philips type PW 
I Loodafscherming 4072) 
r1 Weerstand Van 8,2 MO, dit is de VIII Voedingseenheid voor VII (Philips 

anode weerstand van de fotomultipli- type PW 4029) 
catorbuis (zie :fig. 17). IX Tijdschakelaar voor tijdsbepaling van 

1 Spanningsstabillsator een vooraf gekozen aantal impulsen 
II Gestabiliseerde hoogspanningseenheid (Philips type PW 4052) 

JO/oo gest. (Philips type PW 4024) x Impuls oscilloscoop (Philips type GM 
III Impuls voorversterker (Philips type 5660) 

PW 4071) XI Schrijver (Philips type PR 2210 A) 
XII Electrometer (Philips type 37471) 
XIII Voeding röntgenbuis 

weer ver1aat, is afhankelijk van de kwanten-energie van de opvaUende stra
ling. Dit storende effect, dat dus bij vlakke kristallen optreedt, zal zijn invloed 
practisch niet doen gelden voor de in fig. 15 geschetste kristalconstructie. 
Hierbij is in het kristal een gat van 3,7 mm doorsnede en 13 mm diepte ge
boord, waarin een aluminium busje met een uitwendige diameter van 3,5 
mm en een wanddikte van 0,25 mm is geplaatst. De ruimte tussen het busje 
en het kristalgat is opgevuld met MgO voor diffuse reflectie van het licht. 
Het busje is met canadabalsem op de aluminium omhulling van het kristal 
vastgekit. Omdat de opening van het busje in het kristal ! mm groter is dan 
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de opening van diafragma D4, is het dus mogelijk het geheel zo te richten, 
dat de invallende bundel alleen de bodem van het kristalgat treft. De dikte 
van het kristal waarin de straling wordt geabsorbeerd is 5,5 mm. Hierin 
zuJJen röntgenkwanten met een energie van 70 ke V nog voor 99,9 % worden 
geabsorbeerd. 

tzl Staal 

bSSl Aluminium 

- Lood 

Fig. 15 

De van de bodem van het gat teruggestrooide kwanten komen. voor het 
merendeel door de wand van het gat weer in het kristal terecht en worden dus 
geabsorbeerd. De lichtintensiteit van het kristal wordt met de electro" 
meter direct als anodestroom van de fotomultiplicatorbuis gemeten. De 
electrometerschakeling, waarvan het blokschema in fig. 16 is getekend, iS 
een tegengekoppelde trilplaatelectrometer (Philips universele dosismeter 
type 37471), waarmee tot op ca. 1 % nauwkeurig gemeten kan worden. 

l&n S1:intfllall1t delttlor 
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Fig. 16 

De hoogspanning van de fotomultiplicatorbuis is binnen 10/00 gestabili
seerd. Dit betekent, dat de versterking binnen ca. 1 % constant is. 
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De apparatuur, inclusief het röntgenapparaat, wordt via een netspan
nings-stabilisator op het net aangesloten. 

Het schema van de scintillatiedetector is zoals in fig. 17 is aangegeven. 
De drie dynoden voor de anode van de fotomultiplicatorbuis zijn met con
densatoren overbrugd; dit is gedaan om deze dynodespanningen minder 
afhankelijk te maken van het aantal impulsen per minuut en van de impuls
hoogte. 

1 

0 l l 
.e 1 1 
~ 11 
.11 

11 
1 
1 
l Rt6 

L--------~--~------w kristo1 K2 Fig. 17 

B1 = 50 A.V.P. R1 = 8,2 M 0 
Bs = EB 91 R2 = 10 k 0 
C1·C4 = 1000 pF Ra = 680 k 0 

R4 =470 kil 
R5 = 180 k n 

Het richten van de opstelling 

-1ooov 

Re = 82 k 0 
R1 -R14 = 100 k 0 
R15 = 220 kil 
R1e = 150 kil 
R11-R1s = 4,6 M Q 

Het richten van de opstelling geschiedt met behulp van de röntgenbron 
zelf. Hiertoe wordt diafragma Dö weggenomen en tegen de perspex-isolatie 
om het kristal, zie fig. 14, wordt een fiuorescentiescherm geplaatst. In dit 
scherm is een gaatje gemaakt dat, wat afmetingen betreft, precies overeen
komt met het gat in het kristal. 

Omdat de intensiteit van de gereflecteerde röntgenbundel te klein is 
om oplichten van het scherm te kunnen waarnemen, maken we hoek 9 
nul graden. De collimator C kan nu zo ingesteld worden, dat het scherm 
niet oplicht; met andere woorden de bundel valt dan precies in het kristal-
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gat. De gewenste hoek 8 volgt uit de roosterconstante van het diffractie
kristal en de in verband met het anodemateriaal van de röntgenbuis ge
wenste monochromatische straling, b.v. WKa1. Voor het instelle~ van de 
gewenste hoek wordt een impuls-oscilloscoop met de lineaire versterker 
verbonden. Hierop kunnen wij in één oogopslag de impulshoogte (hoogte van 
de piek) en de intensiteit (helderheid van het beeld) zien. · 

Wij draaien nu de goniometer in de buurt van de gewenste instelhoek tot 
de helderheid van het beeld zo groot mogelijk is. Dit als extra bontröle 
voor de juiste instelling van de hoek 8. 

6.2.3. IJKRESULTATEN EN DISCUSSIE 

Om na te gaan, of de gebruikte stralenbundel absoluut monochromatisch 
was, werd bij verschillende filters de impulshoogte-verdelingskromme bepaald 
voor W Ka1 straling. Het resultaat is in fig. 18 weergegeven. De filters 
van 0,5 mm Cu en 1 mm Cu werden zo gekozen, omdat 0,5 mm Cu juist 
de halveringsdikte is voor de straling met een golflengte van 0,20857 A, 
zijnde de Ka1 goJflengte van wolfraam. 

In de kromme van fig. 18 is op de abscis uitgezet de kwanten-energie in 
ke V en op de ordinaat het aantal kwanten dat per energie-interval, bij con
stante fotomultiplicatorstroom en per tijdseenheid geteld werd. 

Uit de krommen van fig. 18 kunnen wij concluderen: 
1. de geabsorbeerde straling is monochromatisch; immers voor alle 
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impuls.hoogten is de 2e halveringsdikte gelijk aan de le. Wij zien, dat de 
top van de kromme door filtering niet verschuift. 

2. de geabsorbeerde straling is de W Ka1 straling, omdat de halverings
dikte 0,5 mm Cu is. 

De verhouding N.I moet voor alle intensiteiten constant zijn, mits de 
.e 

intensiteit niet zo hoog wordt, dat de dode tijd van de tel-apparatµur een 
rol gaat spelen. Voor minder dan 1 % afwijking was het maximaal aantal te 
tellen kwanten 80000/min. In fig. 19 is op de abscis het product N.e uitgezet 
en op de ordinaat de signaalstroom I van de fotomultiplicatorbuis. De 
richtingscoëfficient van de raak1ijn aan de kromme is de "constante" C. 

0 
8 

-----N·e {Walt) 
Fig. 19 

De totale stroom ltot bevat de componenten: la, dit is de donkerstroom 
van de fotomultiplicator; Ic, de stroom ten gevolge van de straling van om
geving en cosmos en I, de signaalstroom. 

Nu is: I = !tot - (Ia + Ic) 

Alleen I is een functie van de opvallende röntgen-energiestroom. I kan ge
meten worden door van de totale stroom die stroom af te trekken, welke 
overblijft, wanneer de loodschuif S1 (zie fig. 14) dicht is. Hierdoor wordt 
ook voor de nul-aanwijzing van de e]ectrometer gecorrigeerd. 

Het totaal aantal door het kristal geabsorbeerde kwanten Ntot bevat de 
componenten Nc, ten gevolge van de omgeving + cosmos en N ten gevolge 
van de te meten röntgenstralen. 



-58-

N= Ntot-Nc 

. Ten gevolge van het aantal invallende kwanten N dat in het kristal geab
sorbeerd wordt, ontstaan een aantal impulsen N1, welke verdeeld itrunnen 
Worden in een aantal hoofd-impulsen Nw, gelijk aan het aantal invallende 
kwanten N, en, afhankelijk van de constructie van de detector, eventueel 
een aantal satelliet-impulsen. Het grootste gedeelte van de energie van 
het invallend kwant wordt vertegenwoordigd door de hoofd-impuls; de satel
liet-impuls vertegenwoordigt een energie, welke ongeveer overeenkomt met 
die van de ruis-impulsen van de fotomultiplicatorbuis. 

N1=Nw+Ns 

Om de invloed van de anodeweerstand R1 van de fotomultiplicator op het 
aantal hoofd-impulsen Nw na te gaan, werd R1 (8,2 M !l) vervangen door 
een weerstand van 1,2 M !l. Het resultaat was, dat boven een vo(,)raf in-

1 

g~stelde drempelwaarde van 6 keV het aantal impulsen Nw consta~t bleef, 
doch het aantal satelliet-impulsen ongeveer een factor S groter werd door 
de kleinere tijdconstante van de fotomultiplicator. Tengevolge van de 
donkerstroom la van de fotomultiplicatorbuis zullen een aantal impulsen 
Na gemeten worden. 

Door de discriminator zo in te stellen, dat deze die impulsen doorlaat, 
welke overeenkomen met een energie groter dan een bepaalde drempelwaar
de (b.v. 6 keV in fig. 20), kunnen wij de invloed van Na+ Ns op het1getelde 

10 15 20 
----Kwanten eMrgie(keVJ 

Fig. 20 
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aantal impulsen elimineren; Nc moet achteraf geteld .en afgetrokken worden. 
Als tweede ijkpunt is de Ka1 straling, afkomstig van een diffractiebuis :met 
molybdeenanode gebruikt. 

In· ftg. 20 is de impulshoogt~verdelingskromme getekend. De Ka1 stra
ling van molybdeen heeft een golflengte van 0, 70783 A. De hierbij gevonden 
halveringsdikte was 0,53 mm AL Dit komt overeen met een massa-ver
zwakkingscoëfficient van 4,84 cm2.g-1, terwijl in de tabellen van Grebe 
und Wiebe (34) µ./p = 5,4 cm2.g-1 is en volgens Handbook of Chemistry 
and Physics (35) µ,/p = 5,14 cm2.g-1. 

Het. door ons toegepaste aluminium was voor 99,97 % zuiver filter-alu
minium. De derde halveringsdikte bleek gelijk te zijn aan de eerste en de 
tweede, zodàt de straling monochromatisch was. 

__ ___,.,.N·t (Wott; 

Fig. 21 

In fig. 21 is J als functie van N.e getekend. De richtingscoëfficient van 
de raaklijn aan de kromme is de "constante" C. 

Uit fig. 19 blijkt C voor W Ka1 straling 222 v-1 te zijn. Uit fig. 21 vinden 
wij voor Mo Ka1 straling voor C de waarde van 250 v-1. 

Het verschil is te verklaren uit de bij W Ka1 straling optredende 
"escape" -piek en uit het feit, dat bij de metingen aan de wolfraambuis de 
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temperatuur hoger was,. dan· bij de metingen aan de molybdeenbuis. De 
"escape~'-piek is een piek in de impulshoogte-verdelingskromme, welke ont
staat als een deel van de invallende röntgenkwanten in het kristal jodium 
Ka straling opwekt, welke gedeeltelijk het kristal verlaat via het 1 daarin 
geboorde gat. 

Daar de fotomultiplicatorbuis temperatuur-afhankelijk is (lagere stroom 
bij hogere temperatuur) zou hiervoor gecorrigeerd moeten worden. 

In het geval dat gemeten wordt bij eenzelfde omgevingstemperatuur en 
indien wij bij W-straling corrigeren voor de "escape"-piek, zijn de waarden 
van C binnen de meetnauwkeurigheid aan elkaar gelijk. Tengevolge van 
de "escape"-piek verliezen bij W Ka1 straling 9 % van het totale 1 aantal 
impulsen 55 % van hun energie, zodat het totale energieverlies t.g.v. de 
"escape"-straling 5 % bedraagt (dit volgt uit fig. 18). 

In de in fig. 22 geschetste opstelling werd met behulp van de hiervoor 
beschreven meetmethode de energiestroom van de bundel (in kg rad/sec.) 
bepaald. Hiermee werd K, een tweelingkamer met verschilstroom.pieting 
z~als beschreven in 4.2.3, geijkt. j 

05 o, 

1 
1910 

2025 

Fig. 22 

S = Scintillatie detector 
DI-D6 = Diafragma's 
F =Filter van 2,04 mm Al 

10 10 

K 

77 

1 = Ionisatiekamer (Philips type 37482/10) 
K = Verschilstroomkamer 
SL = Sluiter 
R = Röntgenbron 

15 

1 

Deze kamer werd ook geijkt door uit te gaan van de doseringssnelheid ter 
plaatse van de kamer en de stralenkwaliteit van de bundel te meten. , 

Beide methoden bleken een goede overeenstemming te geven. De hoog
spanning op de röntgenbuis bedroeg 130 kV. 

Er werd gebruik gemaakt van een extra filter F van 2,04 mm Al. De le 
HVD, gemeten achter de kamer K bedroeg 5,6 mm Al. De diameter van 
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het cirkelvormig veld ter plaatse van K bedroeg 67 mm. De doserings
snelheid werd bepaald met een ionisatie.kamer l. 

De plaatsing van de detectoren en diafragma's is geschetst in fig. 22. 
De gemeten signaalstroom bedroeg 42,7.Io-s A bij een diameter van 
Ds van 0,4 mm. 

Hieruit vonden wij met de constante C = 250 v-1 (volgens fig. 21) voor 
de energiestroom welke de kamer K trof 47,3 gram rad/sec. De doserings
snelheid ter plaatse van K bedroeg hierbij 0,072 r /sec. 

Voor de energiestroom 4' (in gram rad/sec) ter plaatse van K geldt de 
betrekking: 

p 
4' = 0,877 - r.O, 

f'en 

waarin r de doseringssnelheid in r/sec. en 0 de oppervlakte van het veld 
in cm2. 

Bij een HVD van 5,6 mm Al vinden wij een effectieve kwanten-energie van 
46 keV. Hiervoor bedraagt volgens het I.C.R.U. rapport (1) de massa-ener· 

gie-absorptiecoëfficient van lucht f'en = 0,046 cm2. g-1. 
p 

Wij vinden voor 4': 

1 
4' = 0,877 . 

0
,
046 

. 0,072 . 35,4 gram rad/sec. = 48,8 gram rad/sec. 

1.20 
vo 
1,00 

o.so 
0,80 

x ~ ethode met scintil/a ie detector 
• Methode mei doseringssnelheid 

en HVD · 
. :--1-

~ m m ~ ~ ~ m ~ m ~ ~ 
-----.Suisspanning (kVJ 

Fig. 23 
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Analoge metingen zijn gedaan voor andere stralenkwaliteiten van de bundel 
(andere combinaties van buisspanning en filter). 

De overeenstemming tussen de beide ijkingen van de kamer K is goed. 
zodat wij mede op grond hiervan kunnen concluderen, dat het vdor niet-

ritonochromatische straling geoorloofd is voor /."en de waarden te nemen, 
p 

welke volgens het I.C.R.U. rapport gelden voor monochromatische straling. 
mits wij voor de kwanten-energie, de effectieve kwanten-energie nemen. 
Deze kan uit de le HVD verkregen worden met behulp van fig. 

1

1. 
Tenslotte is de golflengte-afhankelijkheidskromme voor kamer Ktepaald 

volgens beide ijkmethoden. Zie fig. 23. 
1 

Ook hieruit blijkt dat beide ijkmethoden goed overeenstemmen. 
Voorbuisspanningen van 55kVtot150 kV, bij een vast filter van 2 mm Al, 

blijkt de kamer binnen ca. 15 % golflengte-onafhankelijk te zijn voor het 
meten van integrale doses. 
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HOOFDSTUK 7 

METINGEN VAN BESTRALINGS- EN INTEGRALE 
DOSES IN HET ST. ANNADAL ZIEKENHUIS EN IN 

HET INSTITUUT A.M.I., BEIDE TE MAASTRICHT 

Op de Röntgenafdeling van het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht 
(hoofd van de afdeling radiologie: Prof. Dr G. J. van der Plaats) werd voor 
het meten van integrale doses de onder 4.1. beschreven ionisatiekamer (II) 
gemonteerd tussen het diafragma (D) en de patiententafel (IV) van een 
röntgeninstallatie (zie fig. 24). 

]! 

Fig. 24 

De eerste röntgeninstallatie, waaraan metingen verricht werden, bevatte 
een Philips draaianode-diagnostiekbuis voor maximaal 150 kV, welke als 
ondertafelbuis gemonteerd was op een Philips Symmetrix statief. De 
röntgenbuis was aangesloten op een Philips Medio DLX apparaat. 

Vlak voor het venster van de omhulling van de röntgenbuis werd, met 
het oog op het meten van "huiddoses", een tweede platte ionisatiekamer 
(/ in fig. 24) gemonteerd, welke geijkt was voor het meten van de doses 
in de centraalstraal ter plaatse van het tafelblad van de patiententafel. 

De afmetingen van deze ionisatiekamer waren klein gehouden · (cirkel
vormige electroden met een diameter van 10 mm) zodat de röntgenbundel 
die door deze ionisatiekamer gaat, ook bij de kleinste in de praktijk toe
gepaste veldgrootte, niet door het diafragma beïnvloed werd. Het inherente 
filter van de röntgenbuis met omhulling was ongeveer equivalent aan een 
filter van 2 mm Al. 
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Op de patiententafel werd met behulp van Al filters en een derde ionisatie
kamer Il/ (de Philips ionisatiekamer voor oppervlakte-therapie, type 37482) 
aangesloten op de Philips universele dosismeter, type 37471, bij ver· 
schillende spanningen (verschillende standen van de hoogspanningsknop 
op de lessenaar) de stralenkwaliteit (le HVD) van de röntgenbundel be
paald. De invloed van beide ionisatiekamers (/en II) op de stralenkwaliteit 
van de röntgenbundel, zoals deze de patient treft, werd dus in de meting 
verdisconteerd. Deze metingen werden zowel gedaan zonder extra filter voor 
de röntgenbuis, als bij gebruik van een extra filter van 0,2 mm Cu + 1 mm 
Al (ongeveer equivalent aan 6 mm Al). 1 

i De resultaten van deze metingen zijn vastgelegd in grafieken (zie fig. 25). 

Fig. 25 

i 

Uit deze grafieken en de golflengte-afhankelijkheidskromme van fig. 13 
werden met behulp van fig. 2 de correctiefactoren bepaald, waarmee de 
aanwijzing van de electrometer vermenigvuldigd moet worden om de 
integrale doses te krijgen bij gebruik van diverse boogspanningen. Zonder 
extra filter voor de röntgenbuis werd voor een spanning van 90 kV (Ie 
HVD = 2,14 mm Al) de correctiefactor 1,00 gekozen. 

Zij V de spanningsgevoeligheid van de electrometer in volt (d.i. de spanning, 
welke op de integreer-condensator moet staan voor volle uitslag van de 
meter) en C de capaciteit van de integreer-condensator in farad, dan volgt 
uit de in hoofdstuk 3 gegeven formules: 
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G Pen IJ 
C.V=-·-·-

0 p 0,877 
(7.1) 

Hierin is G de gevoeligheid van de .ionisatiekamer in C.r1, zoals deze uit 

fig. 13 kan worden afgelezen, en P-en de massa-energie-absorptiecoëfficient, 
welke uit fig. 2 af te lezen is. P 

IJ is het meetgebied van de dosismeter in gram rad en 0 is de oppervlakte 
van het gevoelige gedeelte van de ionisatiekamer II in cm2. Wij vinden bij 
een stralenkwaliteit van 2,14 mm Al HVD, zoals deze optrad bij een span-

ning van 90 kV, voor G de waarde van 1,19.10-8 C.r-1 en voor P-en: 
0,145 g-1 cm2. P 

Voor een meetgebied IJ van 25 kg rad vinden wij dan, daar 0 = 196 cm2, 
C. V = 25.10-s coulomb. 

Wij hebben een integreer-condensator van 0,1 µF genomen, zodat de 
spanningsgevoeligheid V ingesteld moest worden op 2,5 V, om een cor
rectiefactor 1,00 te krijgen bij 90 kV. 

De correctiefactoren voor andere spanningen, zonder gebruik van een 
extra filter en die bij gebruik van een extra filter van 0,2 mm Cu + 1 mm Al 
werden bepaald {zie tabel 7). 

TABEL 7 

Correctiefactoren voor een röntgeninstallatie in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht· 
Röntgenbuis : Philips draaianodebuis voor max. 150 kV 
Statief : Philips Symmetrix 
Apparaat : Philips Medio DLX 

Ingestelde Zonder extra filter Met extra filter van 0,2 mm Cu 
+lmmAl 

spanning 
leHVD t-<en/P G G Correctie (kV) 
(mm Al) (g-1. cms (C.r1) factor (C.r1) factor 

50 1,30 0,270 1,29.10-8 0,49 3,75 0,071 1,08.10-a 2,24 
60 1,46 0,235 1,27.10-8 0,58 4,30 0,061 1,05.10-a 2,69 
70 1,67 0,200 1,24.10-8 0,69 4,87 0,053 1,03.10-a 3,16 
80 1,88 0,172 1,21.10-8 0,83 5,45 0,047 1,01.10-8 3,62 
90 2,14 0,145 1,19.10-s 1,00 6,00 0,042 0,99.10-8 4,24 

100 2,45 0,118 1,16.10-8 1,26 6,60 0,038 0,98.10-8 4,60 
110 2,73 0,103 1,14.10-s 1,46 7,15 0,036 0,96.10-8 4,97 
125 3,20 0,085 1,11.10-8 1,83 8,00 0,033 0,95.to-8 5,61 
150 4,10 0,064 t,06.10-s 2,54 9,40 0,029 0,93.10-8 6,50 

De bij ongeveer 480 patienten verrichte metingen van "huiddoses" en 
integrale doses zijn vermeld in tabel 8 en tabel 9. De meetresultaten zijn 
gerangschikt volgens het aantal patienten, dat onderzocht is. 
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TABEL 8 

Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 150 kV 
Inherent filter: 2 mm Al equivalent 
Extra filter : geen 

gemid-

Onderzoek aantal delde 
patienten "huiddosis" 

r 

Thorax 127 4,6 
Maag 113 47,5 
Colon 43 47,0 
Myelografie 15 38,0 
3/4 Halswervels 11 5,3 
Sinus paranasales 11 2,0 
Galblaas 9 7,0 
Oesophagus 7 11,7 
Arthrografie 7 12,4 
Bronchografie 7 39,7 
Thorax+ 3/4 Halswervels 4 8,0 
Salpingogra:fie 3 23,0 
Suboccipitale Myelografie 2 53,0 
Oesophagus+ Maag 2 18,0 
Encephalografie 2 9,5 

, Cholangiografie 2 27,5 
Cystogram 1 55,0 
Mastoid 1 3,0 
Wervelkolom 1 9,0 
Thorax + Trachea 1 9,0 
Thorax + Sinus paranasales 1 5,0 
Thorax + Oesophagus 1 9,0 

TABEL 9 

Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 150 kV 
Inherent filter: 2 mm Al equivalent 

Gemiddelde integrale dosis 
kg rad 

door-
lichten opnamen totaal 

2,8 - 2,8 
17,3 7,7 25,0 
39,1 19,7 58,8 
9,0 3,8 12,8 
2,4 0,4 2,8 
1,1 0,4 1,5 
3,5 1,3 4,8 
5,8 2,8 8,6 
1,9 0,7 2,6 

18,8 2,9 21,7 
4,4 0,4 4,8 
7,5 2,0 9,5 

16,4 5,1 21,5 

1 

5,8 4,7 10,5 
4,6 2,9 7,5 

17,1 10,5 27,6 
10,0 36,8 46,8 
1,2 0,4 1,6 
2,5 1,9 4,4 
4,4 0,9 5,3 
1,5 0,8 2,3 
4,1 1,1 5,2 

Extra filter : 0,2 mm Cu + 1 mm AI (ca. 6 mm AI equivalent) 

gemid-

Onderzoek aantal delde door- totaal patienten "huiddosis" lichten opnamen 

r 

Thorax 33 1, 1 2,6 - 2,6 
Maag 32 9,9 17,1 7,6 24,7 
Colon 10 11,9 42,8 16,7 59,5 
3/4 Halswervels 8 1,6 1,0 0,9 1,9 
3/4 Halswervels+Thorax 5 2,0 1,9 0,7 2,6 
Sinus paranasales 4 2,5 0,8 0,9 1,7 
Bronchografie 3 5,3 17,2 1,8 19,0 
Oesophagus 3 3,7 4,1 4,0 8,1 
Myelografie 2 7,5 8,8 2,6 11,4 
Galblaas 2 2,0 1,0 2,0 3,0 
Foramen opticum 1 3,0 5,7 1,0 6,7 
Sella turcica 1 1,0 0,4 1,0 1,4 
Oesophagus+ Trachea 1 6,0 5,7 11,3 17,0 
Cholangiografie 1 1,0 2,5 1,6 4,1 
Encephalografie 1 4,0 8,5 3,0 11,5 
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Om de invloed van een extra filter zowel op de integrale dosis als op de 
"huiddosis" na te gaan, zijn voor een drietal typen onderzoeken, waarvoor 
een voldoende aantal patienten onderzocht is om een vergelijking mogelijk 
te maken, de meetresultaten verenigd in een aparte tabel no. 10. 

TABEL 10 

Invloed van een extra filter op de "huiddosis" en op de integrale dosis. 

Totaal Gemid· Gemiddelde integrale dosis 

Onderzoek filter A;mtal del de kg rad 
mm Al patienten "huiddosis" door-

equivalen1 r lichten opnamen totaal 

Thorax 2 127 4,6 2,8 2,8 
8 33 1,1 2,6 - 2,6 

Maag 2 113 47,5 17,3 7,7 25,0 
8 32 9,9 17,1 7,6 24,7 

Colon 2 43 47,0 39,l 19,7 58,8 
8 19 11,9 42,8 16,7 59,5 

De integrale doses verkregen tijdens het doorlichten van de patienten 
en tijdens het maken van opnamen werden apart genoteerd, om naderhand 
na te kunnen gaan of de integrale doses voornamelijk voor rekening van 
het doorlichten komen, of dat de opnamen hierin een overwegende rol spelen, 
of dat de gemeten doses, welke verkregen worden tijdens de opnamen, ver
gelijkbaar zijn met die, welke verkregen worden tijdens het doorlichten. 

Hierna werden metingen uitgevoerd aan een andere röntgeninstallatie 
van het St. Annadal Ziekenhuis. 

Deze installatie bestond uit een Philips draaianode-diagnostiekbuis voor 
maximaal 125 kV, welke als ondertafelbuis gemonteerd was in een Philips 
Diagnost statief en aangesloten was op een Philips Medio DLX apparaat. 
Bij de21e installatie was voor het venster van de omhulling van de röntgen
buis een extra filter van 1 mm Al aangebracht. 

Aangezien de röntgenbuis en omhulling samen een inherent filter hadden, 
dat equivalent was aan 1 mm Al, werd dus gewerkt met een totaal filter van 
2 mm.Al. 

Ook aan deze installatie werden metingen uitgevoerd voor het bepalen 
van de stralenkwaliteit (le HVD) van de röntgenbundel bij verschillende 
boogspanningen op de röntgenbuis. 
De resultaten van deze metingen zijn vastgelegd in fig. 26. 
Met behulp van fig. 13 en fig. 2 werden weer de correctiefactoren bepaald 
(zie tabel 11). 
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TABEL 11 

Correctiefactoren voor een röntgeninstatlatie in het St. Anna.dal Ziekenhuis in Maastricht. 
Röntgenbuis : Philips draaianodebuis voor max. 125 kV 
Statief : Philips Diagnost 
Apparaat : Philips Medio DLX 

Ingestelde spanning 
Met extra filter van 1 mm Al 

(kV) leHVD /J-fln/p G Correctie-
{mm Al) (g-1.cmll) (C.rl) • factor 

: 

50 1,60 0,210 1,25.10-s 0,65 
60 1,85 0,175 1,22.10-s 0,81 
70 2,10 0,150 1,19.10-8 0,97 
80 2,45 0,120 1,16.10-8 1,23 
90 2,75 0,102 1,14.10-8 1,48 

100 3,15 0,086 1,11.10-s 1,81 
110 3,50 0,077 1,09.J0-8 2,05 
125 4,10 0,064 1,06.10-8 2,54 

Er werden alléén integrale doses gemeten, daar een ionisatiekamer voor 
het meten van "huiddoses" moeilijk aangebracht kon worden op deze in
stallatie. 

Bij ca. 70 patienten werden integrale doses gemeten tijdens normale 
röntgen-onderzoeken. De resultaten van deze dosesmetingen zijn vermeld 
in tabel 12. 

Op de Röntgenafdeling van het Specialisteninstituut A.M.I. (Ars Medica 
Iuvat) werd gemeten aan een röntgeninstallatie, welke een Philips draaiano
de-röntgenbuis bevat voor max. 125 kV, als ondertafelbuis ge~onteerd 
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op een Philips Diagnost statief en aangesloten op een Philips Super DLX 
apparaat. 

TABEL 12 

Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 125 kV 
Inherent filter: 1 mm Al equivalent 
Extra filter : 1 mm Al 

Aantal 
Gemiddelde integrale dosis 

Onderzoek kg rad 
patienten 

doorlichten opnamen totaal 

Galblaas 25 2,7 1,3 4,0 
Maag 17 18,4 4,3 22,7 
Thorax 14 2,3 - 2,3 
3/4 Halswervels 4 1,1 0,6 1,7 
Colon 3 31,0 16,2 47,2 
Oesophagus 2 3,3 1,3 4,6 
Sinus paranasales 2 0,7 O,S 1,2 
Thorax +sinus paranasales 1 0,7 0,2 0,9 

Het inherente filter van de röntgenbuis was equivalent aan een filter van 
1 mm Al. Als extra filter werd een plaatje Al van 1 mm gebruikt. Aan de.ze 
installatie werd de stralenkwaliteit (le HVD) van de bundel gemeten op het 
tafelblad, waarbij de onder 4.1. beschreven ionisatiekamer tussen het dia
fragma en de patiententafel was gemonteerd. 

De stralenkwaliteiten bij de verschillende standen van de hoogspannings
knop op de lessenaar bleken gelijk te zijn aan die, welke aan een röntgen
installatie in het St. Annadal Ziekenhuis waren gevonden (hetzelfde type 
röntgenbuis en omhulling). Wij konden derhalve gebruik maken van de 
kromme van fig. 26. 

De ionisatiekamer werd hier aangesloten op de onder 5.1.3. beschreven 
schakeling. Hierdoor kon snel gewerkt worden, doch het afzonderlijk re
gistreren van de dosis verkregen tijdens het doorlichten en van de dosis 
tengevolge van de opnamen, was hierbij niet mogelijk. 

Op het bedieningspaneel van de electrometerschakeling zijn 2 knoppen 
aangebracht voor het regelen van de tegenkoppeling (één voor doorlichten 
en één voor opnamen). 

De bij de.ze regelorganen behorende schaal is uitgevoerd in kV standen, 
welke moeten corresponderen met de standen van de kV knoppen op de 
bedieningslessenaar van de röntgeninstallatie. Bij een vast buis:filter is de 
hoogspanning op de röntgenbuis bepalend voor de stralenkwaliteit. Uit 
de optredende stralenkwaliteit volgt de waarde van de energie-absorptie
coî!fficient en hieruit volgens formule (7.1) de vereiste spanningsgevoelig-
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heid (welke instelbaar is met de tegenkoppeling) van de electrometerschake
ling, als de capaciteit van de integreer-condensator vast gekozen wordt. 

Voor de waarde van de capaciteit van de integreer-condensator werd ge
nomen 33000 pF. 

De spanningsgevoeligheid moest hierbij tussen 0,556 V en 1,s2 V in
gesteld kunnen worden in verband met de bij deze installatie optredende 
stralenkwaliteiten (HVD's). 

. Bij ca. 130 patienten werden metingen van de integrale dosis verricht. 
• De meetresultaten zijn vastgelegd in tabel 13. · 

TABEL 13 

Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 125 kV 
Inherent filter: 1 mm Al equivalent 
Extra filter : 1 mm Al 

Onderzoek Aantal 
patienten 

Galblaas 51 
Maag 48 
Thorax 15 
Colon 7 
Oesophagus 2 
Appendix 2 
Cholangiografie 2 
3/4 Halswervels 2 
Sacroileacaalgewricht 1 
Cystogram l 
Salpingografie 1 
Trachea 1 

Gemiddelde 
integrale 

dosis 
kg rad 

4,6 
18,0 
1,4 

62,3 
12,4 
4,4 
4,3 
2,3 
2,2 
2,2 
1,8 

12,2 
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HOOFDSTUKS 

METINGEN VAN INTEGRALE DOSES IN HET 
ST. RADBOUD ZIEKENHUIS TE NIJMEGEN 

Op de Röntgenafdeling van het St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen (hoofd 
van de afdeling radiologie: de Heer W. H. A. M. Penn, arts radioloog), 
werd de onder 4.1. beschreven ionisatiekamer aangebracht tussen het 
diafragma van een röntgenbuis en de patiententafel. De röntgeninstal
latie bevatte een Philips draaianode-diagnostiekbuis voor maximaal 125 
kV, welke als ondertafelbuis gemonteerd was op een Philips Symmetrix 
statief. De röntgenbuis was aangesloten op een Müller DA 1000 apparaat. 

Het inherente filter van de röntgenbuis met omhulling was ongeveer equi
valent aan een filter van 1 mm Al. Afhankelijk van het te onderzoeken object 
werd in verschillende gevallen (maagonderzoek en colononderzoek) een 
extra filter van 0,05 mm Cu + 1 mm Al aangebracht. 

Op de patiententafel werd, bij verschillende spanningen, de stralen
kwaliteit (le HVD) van de röntgenbundel bepaald. 

Deze metingen werden uitgevoerd zowel zonder extra filter als bij gebruik 
van het extra filter van 0,05 mm Cu + 1 mm Al. 
De resultaten van deze metingen zijn vastgelegd in grafieken (zie fig. 27). 

Uit deze grafieken en .de golflengte-afhankelijkheidskromme van fig. 13 
(voor kamer 1) werden met behulp van fig. 2 de correctiefactoren bepaald, 
waarmee de aanwijzing van de electrometer vermenigvuldigd moet worden, 
om de integrale dosis te krijgen bij gebruik van diverse hoogspanningen. 
Bij het extra filter van 0,05 mm Cu + 1 mm AI vóór de röntgenbuis, werd bij 
een spanning van 90 kV (le HVD = 4,4 mm Al) de correctiefactor 1,00 
gekozen. De spanningsgevoeligheid van de electrometerschakeling en de 
capaciteit van de integreer-condensator werden zodanig ingesteld, resp. 
gekozen, dat voor een meetgebied van 50 kg rad voldaan werd aan de in 
hoofdstuk 7 genoemde betrekking: 

G P.en JJ 
c. v = 0 . p . 0,877 • 

Bij een spanning van 90 kV (le HVD = 4,4 mm Al) vinden wij uit fig. 13 

voor G de waarde 1,19.10-s C.r1 en voor P,en volgens fig. 2: 0,059 g-1 cm2. 
p 
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Fig. 27 

Voor een meetgebied 2 van 50 kg rad vinden wij dan, daar 0 = 196 cm2, 
C. V = 20,4.10-s coulomb. 

De gekozen integreer-condensator had een capaciteit C van 0,6 µ,F, zodat 
de spanningsgevoeligheid V ingesteld moest worden op 0,34 V om bij 90 
kV een correctiefactor 1,00 te krijgen. 

De correctiefactoren voor andere spanningen bij gebruik van dit extra 
filter en die, welke toegepast moeten worden als geen extra filter wordt ge
bruikt, zijn bepaald (zie tabel 14). 

Er werden bij ca. 430 patienten metingen van de integrale dosis verricht. 
Deze zijn vermeld in tabel 15. 

Teneinde na te gaan of de bij een bepaald onderzoek geappliceerde inte
grale dosis nog afhankelijk is van degene die het onderzoek verricht, werden 
voor een drietal typen onderzoeken de resultaten geselecteerd op de behan
delende arts (zie tabel 16). 
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Tevens werden bij de resultaten, genoemd in tabel lS, behalve de gemid
delde integrale dosis verkregen bij een bepaald onderzoek, de minimale 
en de maximale waarden vermeld, om een indruk te geven van de spreiding 
die op kan treden. 

TABEL 14 
Correctiefactoren voor een röntgeninstallatie in het St. Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. 
Röntgenbuis: Philips draaianodebuis voor max. 125 kV 
Statief : Philips Symmetrix Apparaat : Mllller DA 1000 

Ingestelde zonder extra filter met extra filter van 0,05 mm Cu + 
spanning 

leHVD /Len/ P G Correctie (kV) 
(mm AI) (g-1.cm2) (C.r-1) factor 

50 1,22 0,290 1,48.10-s 0,16 
60 1.46 0,233 1,43.10-8 0,21 
70 1,70 0,198 1,39.10-8 0,25 
80 1,94 0,166 1,36.10-8 0,31 
90 2,18 0,142 1,33.10-8 0,37 

100 2,41 0,121 1,31.10-s 0,44 
110 2,65 0,108 1,29.10-8 0,50 
125 3,02 0,092 1,26.10-S 0,60 

TABEL 15 
Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 125 kV 
Inherent filter: 1 mm Al equivalent 
Extra filter : geen of 0,05 mm Cu + 1 mm Al 

1 mm AI 

leHVD P.enf P G Correctie 
(mm Al) (g-1,cm2) (C.r1) factor 

2,58 0,112 1,29.10-8 0,48 
3,04 0,090 1,26.10-8 0,62 
3,49 0,077 1,24.10-8 0,73 
3,94 0,067 1,21.10-8 0,86 
4,40 0,059 1,19.10-8 1,00 
4,83 0,054 1,11.10-s 1,18 
5,28 0,048 1,16.10-8 1,26 
5,95 0,043 1,14.10-S 1,43 

Onderzoek Aantal Integrale dosis in kg rad 
pa tien ten min. 

Thorax 219 0,3 
Maag 95 9,4 
Galblaas 67 0,7 
Halswervels 21 1,0 
Colon 15 32,1 
Maag/darm passage 12 47,3 
Oesophagus 6 7,4 
Sinus m.axillares 1 2,4 

TABEL 16 
Philips draaianode-röntgenbuis voor max. 125 kV 
Inherent filter: l mm Al equivalent 
Extra filter : geen of 0,05 mm Cu + 1 mm Al 

Thorax Maag 

Gemiddelde Gemiddelde 
Dokter Aantal integrale Aantal integrale 

patienten dosis patienten dosis 
(kg rad) (kg rad) 

A 53 3,3 29 34,0 
B 34 4,9 19 45,2 
c 15 4,9 14 24,9 
D 26 4,5 
E 29 8,5 
F 

max. gemiddeld 

30,4 5,6 
146,7 34,8 
50,1 11,2 
10,9 5,1 

178,6 96,8 
248,8 106,6 

33,4 18,7 
2,4 2,4 

Galblaas 

Gemiddelde 
Aantal integrale 

patienten dosis 
(kg rad) 

23 10,9 
16 19,0 
6 3,4 

6 9,8 
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HOOFDSTUK 9 

CONCLUSIES 

1. Met behulp van een ionisatiekamer als detector en een in combinatie 
hiermee geijkte electronische schakeling is het mogelijk de integ~ale dosis 
te meten, welke gedurende een medisch onderzoek met röntgenstralen door 
de patient wordt verkregen. 1 

2. Voor routinegebruik in de kliniek is een dosismeter, waarvan de detec
tor (ionisatiekamer) een met de door een dwarsdoorsnede van de röntgen
bundel gaande energiestroom evenredig signaal levert, aan te bevelen, daar 
in dit geval volstaan kan worden met een eenvoudige electronische meet
schakeling, waarvan de gevoeligheid niet tijdens het medisch onderzoek ver
anderd behoeft te worden. 

3. Om de ionisatiekamer de onder 2. genoemde eigenschap te geven, kan 
men in principe gebruik maken van de electronenversterking van het toe
gepaste wandmateriaal. Door geschikte keuze van dit wandmateriaal (b.v. 
een bekleding met goudfolie) kan de ionisatiekamer de gewenste responsie 
verkrijgen in een bepaald gebied van stralenkwaliteiten. Voor het door ons 
onderzochte materiaal (Au) blijkt het gebied van stralenkwaliteiten, waar
voor de ionisatie kamer de vereiste responsie bezit, te beperkt te zijn vpor prac
tisch gebruik. Volgens onderzoekingen van Eberhardt en Jaeger zijn bij toe
passing van materialen met een lager atoomnummer (Al, Cu en Ag) geen 
betere resultaten te verwachten. 1 

4. Door het toepassen van een tweelingkamer (twee achter elkaar gemon
teerde ionisatiekamers, met hiertussen een filter) kan een detectjesysteem 
verkregen worden waarvan het signaal binnen ca. 15 % evenredig is met de te 
meten energiestroom in het gebied van stralenkwaliteiten, dat bepaald wordt 
door een totaal filter van röntgenbuis en omhulling van 2 mm Al en boog
spanningen tussen 55 kV en 150 kV. 

5. Een andere manier om een signaal te verkrijgen dat evenredig is met 
de integrale dosis, is die, waarbij het door een ionisatiekamer geleverde sig
naal langs electronische weg vermenigvuldigd wordt met de vereiste factor. 
Dit kan gerealiseerd worden met de onder 5.1.3. beschreven schakeling met 
register-element en multiple omschakelbare tegenkoppelcircuits. 1 



-75-

6. Zoals uit de in hoofdstuk 3 genoemde formules blijkt, is de integrale 
dosis omgekeerd evenredig met de energie-absorptiecoëfficient van lucht. 
Deze energie-absorptiecoëfficienten zijn, voor monochromatische straling, 
uit de literatuur bekend (I.C.R.U. rapport 1956). Door het invoeren van 
het begrip effectieve-kwantenenergie, zoals wordt aangegeven in 6.2.1., 
kan men de energie-absorptiecoëfficient van lucht bepalen, welke geldt voor 
een in de medische praktijk gebruikte röntgenbundel, die als regel niet 
monochromatisch is. 

7. De resultaten van de ijking van een tweeling-ionisatiekamer volgens 
de twee in hoofdstuk 6 beschreven ijkmethoden stemmen goed overeen. 
De methode met scintillatiedetector heeft als nadeel, dat bij straling van 
voldoend hoge kwanten-energie, een deel van de in het kristal van de detector 
opgewekte fluorescentiestraling niet meegemeten wordt. Ook blijkt de 
scintillatiedetector temperatuur-afhankelijk te zijn. Voor deze effecten moet 
eventueel gecorrigeerd worden, zodat de methode met een voor het meten 
van bestralingsdoses geijkte ionisatiekamer als b.v. het Küstner Eichstand
gerät, eenvoudiger te hanteren is. 

8. Uit de in tabel 8 en tabel 9 gegeven meetresultaten blijkt, dat bij een 
aantal typen onderzoeken de doses verkregen bij de opnamen een belangtijk 
deel van de totale doses vertegenwoordigen, zodat niet volstaan kan worden 
met het meten van de doses verkregen bij het doorlichten. Dit laatste zou het 
meten nl. aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. 

9. Zoals te verwachten was, bestaat er geen vaste relatie tussen de be
stralingsdosis en de integrale dosis. De bestraJingsdosis is vrijwel onafhan
kelijk van de veldgrootte, terwijl de integrale dosis hier praktisch evenredig 
mee is. In de praktijk wordt met verschillende veldgrootten gewerkt. 

10. De toepassing van een extra filter in de röntgenbundel kan de be
. stralingsdoses sterk reduceren, doch de invloed van een extra filter op de 

integrale doses is zeer gering (zie tabel 10). 

11. De integrale doses welke bij een bepaald type onderzoek geappliceerd 
worden verschillen onderling sterk, ten gevolge van de in verband met de 
dikte van de patient gekozen buisstroom bij het doorlichten, ten gevolge van 
de verschillende veldgrootten bij het doorlichten, ten gevolge van een ver
schillend aantal en formaat der gemaakte opnamen, enz. (zie tabel 15). Men 
kan derhalve niet een representatief gemiddelde opgeven, dat zou gelden 
voor een bepaald type onderzoek. 

12. De integrale dosis, welke bij een bepaald type onderzoek geappliceerd 
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wordt, zal ook afhankelijk zijn van de geoefendheid van de röntgenoloog 
(zie tabel 16, waarvan de resultaten onder meer betrekking hebben op een 
aantal in opleiding zijnde assistent-röntgenologen van een Universiteits
kliniek). 

Dit wettigt de conclusie, dat het gebruik van een dosismeter opvoedend 
kan werken en tot op zekere hoogte een contröle mogelijk maakt van de 
doses, welke leerlingen aan hun patienten geven. 
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APPENDIX 1 

BEREKENING ELECTROMETERSCBAKELING 

Het principe van de schakeling is in 5.1.2. besproken; in het onderstaande 
volgt de dimensionering van de weerstanden. Het gaat er hierbij om de buizen 
:ZO in te stellen, dat zij een redelijke steilheid hebben en dus versterken kun
nen en dat de versterking niet verloren gaat in de koppelingen van de 
buizen. 

Voor de berekening van de weerstanden gaan wij uit van de grootte van 
de voedingsspanningen en van de buisgegevens. · 

De spanning tussen Ken D (zie schema 1) is 118 Ven tussen Den L, 85 V. 
De grootte van deze spanningen wordt gemotiveerd in appendix 2. Wij 
maken gebruik van weerstanden uit de E12 reeks en eventueel uit de E<J.4 

reeks. De E24 reeks is: 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 2,0 -
2,2 - 2,4- 2,7 - 3,0 - 3,3 ~ 3,6 =-3,9 -4,3 - 4,7 - 5,1=5,6 - 6,2 
::-6,8 - 7,5 = 8,2 - 9,1 ~ermenigvuÏdigd met elke hele machtvan 10. 
De onderstreeptewaarden vormen de E12 reeks. 

Wij nemen de waarde uit de E12 of E24 reeks die het dichtst bij de waarde 
ligt, die wij volgens de berekening moeten hebben. 

Instelling B1 

Vu1-a: = -2,5 V; Vua-a: = 6,5 V; Va-a: = 10 V; i1 = 8,2 mA; Vt ::j: 1,25 V. 

Dus Ru + Ri2 = 8,2~;~3 0 = 305 0. Bij deze instelling is de Jwendige 

weerstand Re= 10,5 MO; de anodeweerstand moeten wij dus ook in !die orde 
van grootte nemen, om profijt te trekken van de grote versterkingsf*'1or van 
de buis 4068. Wij hebben genomen R2 = 15 MO. De anodestroom!is 5 µ.A, 
dus de spanning over Rz = 15.5 V = 75 V. Wij kunnen dus Ra berekenen: 

Ra 118
-(75 + 12

•5) kO = 3,72 kO. Wij nemen Ra= 3,6 kO, dus de 

potentiaal op het verbindingspunt van Ra en~ wordt (118 - 8,2.3,6) V = 
88,5 v. 

Instelling Bu 

Wij nemen de anodestroom ca. 1 mA, dus de katodeweerstand R:u :tnoet ca. 
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85 k.Q worden. Wij nemen 82 k.Q, de stroom wordt dan:~ mA= 1,04 mA. 

De Va-kis 118 V; dan is volgens de Ia- Va karakteristieken Vg-k = - 4 V. 

Instelling Bs.i 

De weerstand Ra; waarover het versterkte signaal van Bs.i komt, is R17 
parallel aan Ris Rrn R2o· Bij een bepaalde waarde van de vervangings
weerstand van Ri1 en Ris+ Ris+ R2o is de stroom door Bs.1 groter, naar
mate Ris R19 R2o groter is ten opzichte van Ri7. Hoe groter de stroom 
door B3.l, hoe groter de steilheid en hoe groter dus de versterking. Ris + R19 

+ R2o kan niet willekeurig groot genomen worden, want de weerstand die 
in de roosterleiding van B3.2 aanwezig mag zijn is max. 1 M.Q. Wij kiezen 
Ris + Ris R2o = 1 M.Q. Op het rooster van Bs.2 komt het signaal van 

de anode van B3.l, vermenigvuldigd met de factor R + ; 20 
R · deze 

is 19 20 

factor is dus hier 0,5 en kan niet veel groter gemaakt worden bij de 
gegeven voedingsspanningen, want dan wordt de Va-k van Bs.i te laag. De 
spanning over R2o of Ris + R19 is: (85-4) V = 81 V. Dus de potentiaal 
van de anode van Bs.i is (81-4) V = 77 V. Als R11 = 100 k.Q, dan wordt de 

stroom door Ri7: (
118

-
77

) mA= 0,41 mA. De stroom door Ris+ Ris= 
81 100 

1000 
mA = 0,081 mA, dus de anodestroom van Ba.1 zou (0,41 - 0,081) mA 

= 0,329 mA worden; de steilheid S bedraagt hierbij 0,59 mA/V. Volgens de 
buisgegevens bedraagt de versterkingsfactor µ, 27, zodat uit & = µ/ S volgt: 

27 . 100·2000 & = 
0 59 

k.Q 45,8 k.Q. De eerder genoemde weerstand Ra is nu: ____ _ 
• Ra 100+2000 

k.Q = 95,25 k.Q. De versterking µ. R +Ra (zie appendix 3) wordt dus nu 
95,25 f 

27
. 45,8 + 95,25 = 

18
•
2

· 
De berekening is herhaald voor andere waarden van Ri? en de resultaten 

zijn in onderstaande tabel gegeven. 

R11 Ia" Ia s Rt Ra verst. kO mA mA mA/V kO kO 

100 0,410 0,329 0,59 45,8 95,3 1 18,2 
120 0,342 0,261 0,51 53,0 113,2 18,4 
150 0,273 0,192 0,43 62,8 139,S 18,7 
180 0,228 0,147 0,36 75,0 165,t 18,6 
220 0,186 0,105 0,29 93,0 198,2 18,4 

De waarde van Ri7 doet er dus niet veel toe. Voor Ris Rrn = R2o = 

1 M.Q is R11 = 150 k.Q de waarde met de grootste versterking; wij nemen · 
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R11 = 150 kO. De Ia = 0,192 mA; volgens de Ia - Va karakteristiek is de 
Vg-k dan -3,5 V. 

Instelling Bz 

Wij nemen R11, Rt6 = 1 MO, net als bij de koppeling van Bs.1 aan Bu. 
De spanning over Rir; of Rt6 is (85- 3,5) V = 81,5 V. 
Dus de potentiaal van de anode van B2.l is (81,5- 3,5) V = 78 V. 

Wij kunnen ook hier weer de versterking uitrekenen als functie van de 
weerstand in de anodeleiding. 

De versterking -:-- 2 
1 

1 (zie appendix 3). 

S.Ra + µ. 
Ris I11a Ia s Ra verst. kil mA mA mA/V kil 

100 0,40 0,318 0,57 95,3 13,6 
120 0,333 0,251 0,50 113,2 13,8 
150 0,267 0,185 0,42 139,5 14,1 
180 0,222 0,130 0,33 165,1 13,6 
220 0,182 0,100 0,28 198,2 13,7 

Wij zien dus, dat ook hier de waarde van de weerstand in de anodeleiding 
niet kritisch is. Wij nemen Ris = 150 kO. Dan is de anodestroom 0,185 mA. 
De Vg-k is dan-3 V. Dus de potentiaal van de katode wordt: (12,5+3}V = 
15,5 V. De spanning over R14 is dan (85 + 15,5) V 100,5 V. De werking 
van B2 is het gunstigste (zie appendix 3) als de stroom in beide helften gelijk 
is, dus de stroom in Ri4 willen wij (2.0,185) mA = 0,37 mA maken. Dan 

moet Ri4 = l00,
5 

kO = 272 kO zijn; wij nemen Ri4 = 270 kil. De Vg-k 
0,37 

van Bu wordt dan - 4,5 V. Het verbindingspunt van Re en Rio moet dus 
een potentiaal hebben van (15,5 4,5 )V = 11 V. 

~5V 

sv 11V 

Fig. 28 
~75V-+--+-~ 

Wij zullen nu de weerstanden R4 t/m Rio in bovenstaande schakeling (zie 
fig. 28), waarin de hiervoor berekende potentialen genoemd zijn, berekenen •. 
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De regeling van R1> moet zo weinig mogelijk invloed hebben op de grootte 
van de gloeistroom van B1. Wij nemen daarom Rr, zo groot mogelijk. 
Draadgewonden potentiometers kiezen wij om practische redenen niet 
groter dan · 15 kü. 

Om goed uit te komen met de dimensionering van Rr,, R6 ~n R7 nemen wij 

R7 ~~·zodat de potentiaal in punt F ongeveer 9 V +(9 - 3,75) V 

14,25 V wordt. Voor & krijgen wij dus (
88

•
5 ~2

14•25) k!l = 9,05 k!l. Wij 

nemen R4 9,1 kO, zodat dan de potentiaal in punt F = (88,5 - 9,1 . 8,2) 

V = 13,9 V wordt. Stel wij nemen R6 = 1 kn, dan is R5 + R6 
= 8 kO. 

2 49 
Hierover staat (13,9 - 9) V = 4,9 V, zodat de stroom door R6 = T mA= 

0,61 mA is. De spanning over R6 + R7 is (9 - 3,75)V 5,25 V, dus 

R6 + R7 = (
5

•
25

) k!l = 8,6 kO; dus R7 moet '(s,6 - R6
) kO 8, l kO 

2 0,61 2 
zijn. Wij nemen R7 = 8,2 kn. Bij de afregeling wordt R6 in de middenstand 

gezet, dus over R1 + ~6 staat nominaal 5,25 V. De stroom in de tak met R6 

. da ( 
5

'
25 

) mA 0 604 mA . . . is n: 
8

,
2 

+ 
0

,
5 

= , . De spanmng over RG 1s 0,604 V. Hier-

mee wordt voldoende regelgebied voor de fijnregeling van het nulpunt 
verkregen. Wij kunnen dus de waarde van R6 = 1 kO handhaven. 

Voor R9 en R10 geldt: Ro: R10 = (13,9-11): (11-3,75) of R9: Rio= 
0,4. Nemen wij R9 = 3,3 kO en Rio = 8,2 k!l, dan is R9 : R10 = 0,402. De 

stroom door R10 is dan ' ' mA = 0,884 mA. De stroom door Rs . (13 9-3 75) 
8,2 + 3,3 

moet dan (8,2-0,884-0,604) mA= 6,712 mA zijn. Rs moet dan zijn 

(
13

•
9

-
3
•
75

) kO 1,51 k.Q. Wij nemen 1,5 k!l. 
6,712 . 

R1 ( = 100 M!l) is in de roosterleiding van B1 opgenomen, om de rooster
stroom te beperken indien het punt A gedurende korte tijd een zo hoge 
potentiaal zou krijgen, dat bij afwezigheid van R1 een te grote roosterstroom 
zou gaan lopen. 

Om oscillatie van de versterker te verhinderen is de condensator C1 = 

2200 pF aangebracht. De keuze van Rz2, Rzs en Rz4 is afhankelijk van 
de verdere toepassing van de electrometerschakeling. Door verandering 
van Rz2 kan de uitgangsspanning V cD van de electrometer, bij volle 
uitslag van de meter M (100 p.A), gevarieerd worden van ca. 0,3 V tot 
ca. 28 V. 
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Van de weerstanden R2a en R24 wordt de tegenkoppelspanning afgeno-. 
men. Is een ingangssignaal Vs nodig om de meter M volle uitslag te geven, 

.dan moet ( R;a R24) 0,1 = Va; de weerstanden in k!l, Vs in volt. 

De verhouding van Ru en Ri2 wordt gekozen aan de hand van de grootte 
van de ingangsspanning VAB en de verhouding van Ris en R19 aan de hand 
van de grootte van de uitgangsspanning V CD· 



85-

APPENDIX 2 

DE VOEDING VAN DE ELECTROMETERSCHAKELING 
EN HAAR STABILISATIE 

Voor de voeding (zie schema 4) hebben wij gebruik gemaakt van een dubbel
fasige gelijkrichtbuis B4 (EZ 80) met daarachter een afvlakfilter R2ó = 1 k.0, 
C2 = 2x25 µ.F, 500 V. De spanning tussen de punten Men Lis bij nomi
nale netspanning 400 V. 

Rt; 

V; 

Fig. 29 

De stabilisator werkt volgens het principe met een doorlaatbuis. Een 
vereenvoudigd schema van de stabilisator geeft fig. 29. Vi is de ingangs
spanning, Vo de uitgangsspanning. Voor een eenvoudige verklaring van de 
werking, veronderstellen wij RG eerst afwezig. Een toename van Vi met 
6.Vi zal Vo doen toenemen met ~Vo, waardoor het rooster van B2 t.o.v. de 
katode van B2 in potentiaal zal stijgen. De anodestroom in B2 zal gaan toe
nemen, waardoor het spanningsverlies over Ri zal toenemen, zodat het roos
ter van B1 verder negatief wordt t.o.v. de katode van B1. 

B1 zal nu om eenzelfde anodestroom te kunnen leveren meer anode
spanning opnemen; de weerstand van B1 is dus toegenomen, de weerstand 
aan de uitgang is gelijk gebleven. De verhouding van het gedeelte van dVi, 
dat komt te staan over B1 en het gedeelte dat komt te staan over de uitgang, 
. Vi-Vo 
1s derhalve groter dan ---· 
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Om de schakeling te laten werken was het nodig, dat V 0 varieerde. 
Brengen wij R6 aan, dan wordt de potentiaal van het rooster van Ba al be
ïnvloed door een variatie van Vi, zonder dat V0 behoeft te varieren. Een 

bili. · Ç. Vo.liVi · da th . h b 'kb D 
1

h k l' sta satie1actor .J = oo, is n eoretisc ere1 aar. e se a e mg 
1 Vi. Vo 
in schema 4 wijkt slechts op enkele punten af van die van fig. 29. 

P.S.A. 

f----0-f 

SCHEMA 4 

B4 = EZ80 
B5 = ESOCC 
Bs ESOCC 
B7 85 A2 
Bs 85 A2 

C2 = 2x25µ.F 
Cs = 2200 pF 
C4 = 0,1 µ.F 
Ra&= 1 kO 
Ra6= 5,6 kO 
Rw• 33 kO 
Ras=470 kO 

Ra9 = 82 kO 
R30 = 15 kO 
R31 "51 kO 
Rs2 = 3,6 kn 
Ras l= 1,2 MO 
RM ~ 220 kO 
Ras f 1 MO 

In plaats van de katode van B2 op een constante potentiaal te houden door 
een batterij, wordt de katode van B6.1 op een constante potentiaal gehouden 
door B6.2. 

Het rooster van Bu is via het filter Rs5 - C4 verbonden met de anode 
van een referentiebuis Bs (85A2). · Bs trekt 8,53 mA stroom; dit is de stroom 
door R12 en door Bs.1 (zie schema 1). Het voordeel van de schakeling van 
B6 t.o~v. vele andere schakelingen op dit gebied is, dat de variaties van de 
anodestroom in B6.1 ten gevolge van gloeispanningsvariaties klein zijn. In 
Bu. zal nl. de anodestroom ook veranderen ten gevolge van gloeispannings-
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variaties en via Rs4 wordt dan een veranderen van de anodestroom van Bu 
tegengewerkt. Eén en ander is uitgewerkt in appendix 3. 

Parallel aan Bs is een weerstand (Ra1) in serie met een stabilisatiebuis 
(B1, een 85A2) geschakeld. De anodeweerstand van Bu, Ras, is aangesloten 
op de anode van B1, dit om Ras zo groot te kunnen nemen, dat voldoende 
versterking verkregen wordt. Het aansluiten van R2s op de anode vàn Bs 
is minder gunstig, daar dan de potentiaal van de anode van Bu via de 
anodeweerstand in de verkeerde richting beïnvloed wordt door een veran
dering van de uitgangsspanning van de stabilisator. 

Tussen het punt Men de anode van de doorlaatbuis is het relais geschakeld, 
waarvan al sprake was (5.1.2.) bij de behandeling van de beveiliging van de 
electrometerbuis. Na het inschakelen van het apparaat neemt de stroom door 
de relaisspoel langzaam toe. Het grootste gedeelte van deze stroom gaat 
door de gloeidraadleiding van Bi. Is de inkomstroom van het relais be
reikt, dan komt het relais in; de anode en het schermrooster van Bi krijgen 
hun voedingsspanning; de gloeidraad van Bi is dan op temperatuur. 

Ca is aangebracht om oscillatie van de stabilisator te voorkomen. De 
stabilisatiefactor wordt berekend in appendix 3. 

De spanning tussen K en L is de eigenlijke uitgangsspanning. Maar de 
spanning over B7 is ook nog goed stabiel. Voor de electrometerschakeling 
hebben wij twee spanningen nodig, nl. V KD en V DL· Wij hebben de nul van de 
versterker aan de anode van Ba gelegd en krijgen zo dus een positieve 
(V KD) en een negatieve ( V DL) voedingsspanning voor de versterker. Dan heb
ben wij verder nodig de 200 V polarisatiespanning voor de ionisatiekamer. 
DeZQ spanning moet staan tussen de nul van de versterker (de lekelectrode 
van de kamer) en de geaarde electrode van de ionisatiekamer (zie schema 2). 
Als wij de spanning VHD nu 200 V kiezen, dan kunnen wij deze spanning als 
polarisatiespanning gebruiken. De spanning VHK is 82 V (volgt uit lu,-Vu, 
karakteristiek van de 85A2) en V KD wordt dus (200 - 82) V = 118 V. 
De spanning VDL is 85 V (eveneens uit Ia-Va karakteristiek van de 85A2). 
Punt H is geaard. 
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APPENDIX 3 

DIVERSE BEREKENINGEN 

· Versterking van de eerste trap van de electrometerschakeling: G1 ! 

·In het algemeen geldt (zie fig. 30, waarin Va de signaalspanning aan de 
ingang en Vo de ten gevolge van V8 optredende spanningsverandering 
aan de uitgang): llia = S1.llVg1 S2.llVg9 Sa.Il Va s,.llv,. Met S1 = 
èia 'è:lia 'è:lia Îliti 
-.-; S2 = --; Sa=-; 81 
'è:l~ o~ 'è:l~ o~ 
De termen S2.llV911 en S1.llV1zijn te verwaarlozen t.o.v. S1.llVg1 +Sa.Il Va. 

Fig. 30 

Verder geldt: Il V01 = Va - (llia + lli92 + lli1) Rk en 
!à Va = -llia. Ra - (llia + llig2 + lli1) Rk i 

De term (llia + llig8 + lli1) Rk is in heide betrekkingen te verwaatiozen. 
Dan volgt na enige berekening: \ 

-(Vo)-(-/l ia. Ra)- -Si.Ra i Gi- - - --- -----
Vs· Va 1 Sa.Ra 

1 
Vervangen wij Sa door Rien passen wij toeµ= 81.Ri, dan wordt 

Ra 
G1=-µ.---

Rt Ra 

Versterking van de tweede trap van de electrometerschakeling: GII 

Wij vervangen deze schakeling (fig. 31) door een eenvoudiger te b~ekenen 
schakeling (fig. 32). i 

1 
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Fig. 31 Fig. 32 

Wij rekenen met gelijke steilheid S en versterkingsfactor µ, van de beide 
buishelften. (Dit is verantwoord, als wij de stromen in beide helften gelijk 
kiezen, bij V, = 0) • 

.6.li = S.AVg1 + Sa.AVa1 Ai2 = S.AVu2 + Sa.AVa2 
AVg1 = Va - (Ali + Ai2) R11: AVu2 = -(Aii + Ai2) Rk 
AVa1 = -Mi.Ra - (Ali + Ai2) Rk AVa2 = -(Aii Ai2) Rk 

Na enige berekening krijgen wij: 

Vo a.Vo' -Ah.Ra -S.Ra 
GII = - -- = a. = a. -----------

Va Va Va S.R11; + Sa.Rk 
1 + Sa.Ra -i-------

+ S. R& + Sa.Rk 

Verwaarlozen wij de 1 t.o. v. S. Rk + Sa.Rk. en vervangen wij Sa door S 
µ, 

(immers Sa= _!_) dan wordt Gu = a 
R, 2 l 

+
S.Ra µ, 

De versterking van de derde trap van de electrometerschakeling: Gm 

Wij vervangen ook deze schakeling (fig. 33) door een eenvoudiger te 
berekenen schakeling (fig. 34). 

Ra= Ri7. (Ris+ Ri9 + R2o) 

Rt7 Ris R19 + R2o 

Roo V' V' • o = a. o 
Ris + Ru + R2o 



Fig. 33 

!::.ia, = S.!::.V, + Sa.l:::.Vi.i 
1:::.v, = v. 
!::.Va= -!::.ia.Ra 
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Na enige berekening volgt hieruit: 

Fig. 34 

Vo Vo' (-liia.Ra) a..S.Ra 
Grrr = Va = a. V, = a. Va = 1 + Sa.Ra 

1 Ra 
of met Sa = -'- : Gm = '-0. • µ. • ---

Ri Ri +Ra 

v.. 
0 

Versterking van de vierde trap van de electrometerschakeling: Grv 

Rm is de weerstand tussen de punten C en D van de versterker (zie schema 
1 en fig. 35). 
Rd is de inwendige weerstand van de spanningsbron, waarmee punt D van de 
versterker verbonden is (hoofdzakelijk de differentiaalweerstand vaniBs). 

Wij berekenen eerst een vereenvoudigde schakeling (zie fig. 36). 

Fig. 35 Fig. 36 

Rv 
Rk(Rm + Rd) 

-
Rk+Rm+Ra 

Vo 
Rm 

- • Vo' 
Rm+Rd · 
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'1ia = S. ÀVg + Sa. '1Va 
'1Vg = Va - '1ia. Rv 
'1Va = -áia. Rv 

Na enige berekening vinden wij: 

Vo (. Rm áia.Rv) Rm 

G1v = Vs = Rm + R(J,. -y;- = _! + (Rm + R(J,) ("' + 1 + _1 -)· 
S µ S .Rk 

Enkele berekeningen betreffende de stabilisatorschakeling 

Als oorzaken van verandering van de uitgangsspanning kunnen wij noemen: 
netspanningsvariaties en veranderingen in de electrische eigenschappen 
van de diverse onderdelen. De laatste veranderingen zullen in het algemeen 
zeer langzaam geschieden en de uitgangsspanning zal dus hierdoor slechts 
zeer langzaam varieren, wat op de electrometerschakeling niet meer invloed 
heeft, dan dat af en toe het nulpunt bijgesteld moet worden. In de hier vol
gende berekeningen gaan wij daarom alleen in op het effect van netspannings
variaties. Wij berekenen afzonderlijk de invloed op de uitgangsspanning van 
een ingangsspanningsvariatie á Vi en van een gloeispanningsvariatie á VJ. 
Wij noemen de variaties voor deze gevallen áVo resp. áVor 

áVi 
Berekening --

11 Vo 

Zowel á Vo als á Vi hebben invloed op de instelling van B&. Wij rekenen met 
een stuursignaal van p.áVo + q.áVi. Deze signalen worden versterkt toe
gevoerd aan het rooster van B5. Wij rekenen met een áVg-k van B5 = 

-A1.p. áVo - A2.q. áVi. 
De anodespanning van B5 is met een bedrag á Vi - á V 0 veranderd; 

s s 
dus áiB5 = -S.Ai.p.áVo - S.A2.q. áVi + - .áVi- - .áVo. 

µ µ 

SteJlen wij de weerstand van de schakeling met inbegrip van de belasting 
tussen de punten Ken L (zie schema 2) op Ro, dan is: 

1 1 
. -+A1.p+-

. á Vo á Vi S.Ro µ 
áiB5 = -- , zodat -- = -------

Ro á Vo 1 
--A2.q 
µ 

Wij kunnen q bij het ontwerp kiezen, hoofdzakelijk door de dimensio
nering van Rs2 en R33• Het is mogelijk A2.q practisch gelijk te maken aan 
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1 A Vi . . . Vo 11 Vi 
, zodat~ ;;;::: 1000. De stab1hsat1efactor wordt dan - .-- ;;;::: 500. 

µ, l..1.Vo Vi AVo 

k 
. AV1 

Bere enmg A 

""Vo1 
êl. 

Wij voeren de grootheid S1 = ~ in. Wij gebruiken voor de steilheden, 
()V1 

stromen en spanningen behorende bij B6.1, Bu en Br, resp. de indices 1, 
2 en 3. Wij nemen de factor µ, voor de drie trioden gelijk. 

Voor B6.1 en Bu geldt: 

i 

1'ierin is t de verhouding van de stijging van de spanning van he~ rooster 
van B6.1 t.o.v. punt L en van punt K t.o.v. punt L. i 

11Va1 = -Aii. R2s - 6.i1. R1; - Afa. R1; + AVo1 
D.V,2 = -àii. R1c - ài2. R1c 
11Va2 = -Aii.RA;- l1i2.Rk + AVo1 

Na enige berekening, waarbij wij 1 t.o.v. (µ,;l . S2. Rk) verwaarlozen 

Il d 
1 1 R2s . . 

en verder ste en at Rp = - + + - , zien Wij dat Ah . R2s = 
S1 S2 µ, 

S12) R2s - + t. - . 11Vor 
S2 Rp 

Voor Bs geldt: 

. 1 11Va3 Azs. - = D.Vg3 + 
Ss µ, 

N . h l 'di D.Vi a eruge er e1 ng: 
11Vo1 
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1 1 . . h l R2s -1s pract1sc te verwaar ozen t.o.v. t · 
Ss.Ro µ Rp 

D,.Vt t 
zodat -- = ---------

AVo1 (St3 • Rp)-(S1i _ 812 ) 

Ss Rgs S1 S2 

De factor~ blijkt voor een E80CC ca. 0,16 te zijn. 

S1 ~ S2 ~ 0,44 m.A/V, R2s = 470 k.Q, µ = 27. 

Hieruit vinden wij : 
Rv - = 0,047. 
Rgs 

De term S1i - S1z blijkt het kleinst te worden, als wij is6,1 gelijk aan 
S1 S2 

isu kiezen. Wij kunnen dan stellen: 

S1i - S1z ~ 0,1 Si= 0,016. 
81 S2 S 

av1 .. 
De noemer van de formule van-- wordt geliJk aan of groter dan 0,0235. 

· AVo1 
De factor t kunnen wij bepalen uit de verhouding van de gelijkspanningen: 

85 av1 o,42 
t= - =0,42,dus--=-- = 18. 

203 á V 01 0,0235 

Bij een gloeispanningsvariatie van 0,63 V (10%), is dus een uitgangs-
,. . . . 630 h 

spannmgsvanatte van maxunaal 1.8 m V 35 m V te verwac ten, 

Berekening van de invloed van netspanningsvariaties op de electrometer
schakeling 

Bij de berekeningen betreffende de stabilisatorschakeling zagen wij ten eerste 

dat AVi ~ 1000, dus bij een AVi van 0,1. Vi = 40 V, is: L\Yo ~ 40mVen 
àVo 

ten tweede, dat bij een .AV1vanO,l.V1= 0,63V, is: i:iV01 35 mV. Dus 10% 
netspanningsvariatie geeft een verandering van Vo van ten hoogste 75 mV. 
Wij gaan bekijken wat de invloed is van een AVo van 75 mV op de instelling 
van B1. 
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Enkele buisgegevens: 

~ ~ ~ . 
S1 = -- 10,5 µA/V; S2 = -V: = 7,2 µA/V; Sa= -V. = 0,1 µA/V; 

CIVg1 Cl g2 Cl a : 

::; = (3,5 1,5) 10-s. Wij vinden nu: 

( 
2,5 ) .dVgi-k = -Us. 75 mV = -l,6mV. 

• (65 ) A.Vga-k = -'-. 75 mV = 4,1 mV 
i 118 

AVa-k = (
1

8

1

5

8
• 1s) mV = 54 mV 

. (8,2 ) Ai1 = fü . 75 µA = 5,2 µA. 

Aia ~-10,5.1,6 + 7,2.4,1 + 0,1.54 + (3,5 ± 1,5) 5,2~. 10-3 µA 
= (36,4 ± 7,8). 10-a µA, dus max. 44,2.10-a µA; dit komt overeen met 

(
44,2.10-a) 

een AVgi-k van l0,
5 

V = 4,2 mV. 

Kiezen wij de spanningsgevoeligheid van de versterker 420 m V, dan kan 
10 % netspanningsvariatie, via invloed op Bi, dus ten hoogste 1 % fout 
in de aanwijzing veroorzaken. B1 versterkt 65 x. Wij willen, dat de invloed 
via Bs ook kleiner is dan 1 %. Het stoorsignaal teruggerekend op het rooster 

(
65.420) ! • 

van Bu mag dan ten hoogste -- m V = 270 m V zijn. Het stoor~.1gnaal 

100 ( ü ) 
o~ de anode van B2.2 is 75 mV, op het rooster van Bu: ds · 75 

m[V = 7 m V en op de bovenzijde van R1s: 75 m V. Deze drie stoorsignalen 
te.ruggerekend op het rooster van Bu zijn samen veel kleiner dan 2iO mV. 
Ook de verandering van de gloeispanning van B2 zal minder dan 1 % ihvloed 
hebben, temeer daar Ba op analoge wijze als B6 is geschakeld. 
Beschouwen wij Ba, dan blijkt ook hierbij de invloed van netspannings
variaties kleiner te zijn dan bij B1. 



STELLINGEN 

I. 

Het gebruik van een extra filter in de röntgenbundel van een diagnostiek
apparaat kan de bestralingsdoses sterk reduceren, doch de invloed van zulk 
een extra filter op de integrale doses is zeer gering. 

Hoofdstuk 7 van dit proefschrift. 

Il. 

Als maat voor het genetisch gevaar van ioniserende stralen voor de mens, 
verdient de integrale dosis de voorkèur boven de bestralingsdosis. 

A. NEBOSCHEW en 0. SCHOTI: 
Röntgenblätter 12, 244, Augustus 1959. 

III. 

Bij het toepassen van een cadmium-sulfide cel als detector voor de dosimetrie 
van röntgen- en gammastralen, stuit men op een aantal bezwaren, welke 
verband houden met de eigenschappen van de cel. 

IV. 

De filterende werking van het glas, de olie en andere materialen van een 
röntgenbuis en omhulling wordt vaak vergeleken met de filterende werking 
van zuiver aluminium, waarbij men het inherente filter van de röntgenbuis 

. en omhulling equivalent stelt aan een bepaalde dikte aluminium. 
Deze dikte kan volgens Trout e.a. bepaald worden uit metingen van de 
stralenkwaliteit (eerste halveringsdikte). Ze is niet slechts afhankelijk van 
de grootte, doch ook van de vorm van de spanning op de röntgenbuis. 

E. D. TROUT, J. P. KELLY en E. J. FURNO: 
Radiology 66, 102, Jan. 1956. 

v. 
Voor de bepaling van bloed.circulatietijden en voor het hartonderzoek, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een aan eiwitten gebonden radioactief jodium
isotoop, verdient het aanbeveling te zoeken naar een mogelijkheid om J132 

toe te passen in plaats van Jlsi, zoals thans gebruikelijk is. 



VI. 

Doordat steeds meer radioactieve isotopen, waaronder vele .8-stralers wor
den toegepast, wordt het oplossen van een aantal moeilijkheden bij de dosi
metrie van f1-stralen zeer urgent. 

VII. 

Bij het meten van de verdeling van een radioactief isotoop in het menselijk 
lichaam kan met voordeel gebruik gemaakt worden van een scintillatie
detector, voorzien van een focusserende lood-collimator, mits aan de verdere 
afscherming van de detector de nodige zorg besteed wordt. 

VIII. 

Het is niet juist te spreken van de oppervlakte van een cirkel, als men een 
cirkel definieert als de meetkundige plaats van in een plat vlak gelegen pun
ten, welke eenzelfde afstand hebben tot een bepaald punt. 

IX. 

Hoewel er voor röntgenapparaten internationaal aanvaarde voorschriften 
bestaan met betrekking tot de maximaal toelaatbare lekstraling, wordt 
bij de contróle op de stralenbeschermings-maatregelen vaak te weinig aan
dacht besteed aan strooistraling, afkomstig van voorwerpen, welke door 
de directe bundel getroffen worden. Men dient hier het principe van de gelijk
matige beperking toe te passen. 

x. 
Het aantal hogere technische scholen met een fysische studierichting is 
ontoereikend in verband met de huidige en toekomstige behoefte aan fy
sisch geschoolde technici. 

XI. 

Ten behoeve van de ruimtevaart worden steeds kleinere detectoren ont
wikkeld. Deze zullen ook perspectieven bieden voor het oplossen van een 
aantal meetproblemen in de medische kliniek. 

XII. 

Polyesterharssoorten bieden een aantal voordelen als impregneermiddel 
voor transformatoren ten opzichte van impregneerlakken op oliebasis, 
half olie- half kunsthars basis of volledige kunstharsbasis. 

K. Reinsma 17 mei 1960. 




