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Beekman Instruments, Inc., Fullerton, California, Ver. "St. v. Amerika 

"Werkwijze voor het meten van de désintegratiesnelheid van een beta-

emitterende radionuclide in een vloeistofmonster" 

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op 

vloeistofscintillatietelmethóden, en met name op verbeteringen aan 

werkwijzen voor het meten van de desintegratiesnelheid van een beta-

emittfromU» riuUonuclidt? sn «*m» ntotWnflter, 

5 Vlooiatofö'cinti H n ü p t c e l u u ok i>n v o v d o u n t j i p v p f u 

toegepast voor het meten van de telsnelheid of aktmtei t van mo'nntorn, 

die radionucliden bevatten. Het radio-aktieve monster, zoals een beta-

straler, wordt in direkt contact mét een Vloêistofscintillatiemedium 

geplaatst door het monster in het-medivim op te lossen of te suspenderen. 

10 Het vloeistofsciniillatiemedium bevat een oplosmiddel of oplosmiddelen, 

zoals tolueen of dioxaan, en een opgeloste stof of opgeloste stoffen, 

aanwezig in enige gewichtspröcentèn vancfe oplossing. Een vloeistof-

scintillatieoplossing bestaande uit het oplosmiddel of de oplooRij ddelen, 

een opgeloste stof of de opgeloste stoffen, en een radio-diktief monster 

15 worden in een monsterflesje geplaatst om de radio-aktieve emissies 

te meten in de vloeistofscintillator. Getheoretiseerd wordt dat de 

meeste kinetische energie van fle nucleaire desintegraties van het radio-

aktieve monsters geabsorbeerd wordt door het oplosmiddel en dan over-

gedragen wordt aan de opgeloste stof, die fotonen emitteert als zicht-

20 bare lichtflitsen of scintillati'ete. De hoeveelheid geëmitteerd licht 

is evenredig met de hoeveelh^ijd uit de desintegraties geabsorbeerde 

energie. J)e scintillaties wotderi gedetecteerd door een fotomultiplicator-

buis of een andere lichtgevoelige inrichting, die de energie van elke 

scintillatie omzet in een spanhingspuls, die een pulshoogte heeft welke 

25 evenredig is met^ de energie van dé gedetecteerde scintillatie. 

Om een pulshoogtespectrum vari een monster te verkrij-

gen worden de elektrische output-pulsen van de fotomultiplicator 

versterkt en geteld in een a&nt&i* parallelle telkanalen. Elk kanaal 
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"bevat een pulshoogteanalysator tnet discriminators, die een kanaaltel 
"venster" vormen met bovenste en öhdei-ste pulshoogtelimieten. Elk tel-
kanaal telt daarom het totale aantal geproduceerde pulsen die puls-
hoogten bezitten binnen de vensterlimieten van het kanaal. Door een 

i aantal telkanalen te vormen met vensterinstellingen, die een reeks van 
pulshoogten bestrijken en door het aantal pulsen te tellen, die vallen 
binnen elk kanaal, vordt een pulshoogtespectrum verkregen voor het 
"betreffende radio-aktieve monster. Aangezien de output-pulshoogten van 
de fotomultiplicator evenredig zijn met de energie van de corresponderen-

10 de scintillaties, correspondeert het pulshoogtespectrum met het energie-
«peotrun v.-vn door het tc^tvvnat.er Vevt^t.reling. 

Hot in "bekend ónt in het soi ntv VA nt i oiarilins f\TU\vo?\»\v 
radio-aktieve monsters of materialen een nadelige invloed kunnen uit-
oefenen op het proces, waardoor de scintillaties geproduceerd worden, 

15 De emissie van fotonen kan bijvoorbeeld verhinderd vorden of geëmitteerde 
fotonen kunnen geabsorbeerd vorden. Verder kunnen sommige gebeurtenissen 
gereduceerd wordeq tot een niveau, dat zich onder de minimum detectie-
drempel van de fotomultiplicator bevindt. Deze effekten vorden algemeen 
"doving" genoemd en zij resulteren in elk geval in een reductie in het 

20 aantal door de fotomultiplicator gedetecteerde fotonen. Wanneer de 
doving resulteert in een reductie' van het niveau van sommige /gebeurte-
nissen tot onder het detectieniveau van de fotomultiplicator, dan zal 
de gemeten telsnelheid lager zijn dan die welke geproduceerd wordt door 
dezelfde hoeveelheid radionuclide in een ongedoofd monster. Dit ver-

25 schijnsel wordt algemeen aangeduid als een daling van de "teldoelmatig-
heid". 

Doving oefent gelijkelijk invloed uit op alle gebeur-
tenissen, die geproduceerd worden door hetzelfde type exitatiedeelt'j-e, 
bijvoorbeeld elektron ("beta), alpha, proton, enz. Als doving dus voldoende 

30 is om de gemeten responsie voor eeh desintegratie te reduceren met een 
gegeven percentage, zal hij alle gegeven responsies met hetzelfde 
percentage reduceren. Het resultaat is een verschuiving van het energie-
of pulshoogtespectrum naar lagere pulshoogtewaarden, en dit wordt alge-
meen aangeduid als een "pulshoogteverschuiving". 

35 Veel arbeid .is verricht om technieken te ontwikkelen 
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voor het maken van het dovingsniveau en voor het corrigeren van de 

gemeten pulshoogteresponsie teneinde de invloed van de doving te compen-

seren. Kalibreringskrommen, die de "telöoelmatigheid versus de mate 

van doving tonen» zijn vastgesteld, vaarbij de teldoelmatigheid gedefi-

nieerd vordt als de vaargenomen monstertellingen gedeeld door de werke-

lijke desintegraties "binnen het monster. Nadat een onbekend monster 

geteld is en zijn mate van doving bepaald is, vorden de desintegraties 

in het monster berekend uit de tevoren vastgestelde kalibreringskrommen» 

Teneinde een standaardkalibreringskromme voor de tel-

doelmatigheid versus de doving te produceren, moet een bekend stel 

kalibrèringsstandaarden geteld vorden. Dit is tegenwoordig de aanvaarde 

praktijk bij zeer verfijnde vloeistofscintillatietellers, die ontworpen 

zijn om vele monsters op een hoog volumebasis te tellen. Wanneer een 

groot- aantal monsters geteld moet vorden, kan de relatieve tijd om het 

instrument in te stellen en de kalibreringsstandaarden te verwerken 

betrekkelijk kort zijn, Wanneer evenwel een gebruiker alleen geinteres-

seerd is in het tellen vem een of slechts een paar monsters, dan kan 

de tijd die nodig is om het systeem in te stellen en te kalibreren 

onaanvaardbaar lang zijn, 

Een "dubbele extra polatie"procedure voor het bepalen 

van de desintegratiesnelheid van een radionuclide in een monster zonder 

een standaardoplossing van de radionuclide te gebruiken om het tel-

systeem te kalibreren, is beschreven in Nature, London 202 78 (19610, 

in Progr. Nucl. Energy, Ser.. 9, X 21-110 (1966), en in Organic 

Scintillations and Liquid Scintillation Counting, biz. 687, Academic 

Press, New York, 1971. In de beschreven procedure vordt een monster dat 

een beta-emitterend radionuclide bevat, achtereenvolgens gedoofd door 

de toevoeging van dovende middelen aan de monstéroplossing, of door. het 

introduceren van optische filters tussen het monster en de enige in 

het telsystaem opgenomen fotobuis. In beide gevallen worden het monster 

en di ggioefflg veygies öa&rv&n T s ê s t m s M m % een garnma»"bron om compton 

verstrooide elektronenpulsspectra te verkrijgen voor de monsters in de 

aanwezigheid van de bron. Vervolgens vordt de pulshoogtewaarde bij de 

helft van de piek van elk spectrum (d.w.z. de zogenaamde "halve hoogte") 

gemeten en de corresponderende pulshoogte genoteerd. Na het verkrijgen 
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van elk pulsspectrum worden dé telsnelheden voor uit het monster opge-

wekte pulsen bepaald. Dit geschiedt door het monster te tellen bij ver-

schillende drempels van de pülshoögte" -en door extra polering naar een 

nuldrempel teneinde de monstertelsnelheid te verkrijgen bij elk doving-

5 niveau. Vervolgens wordt de logaritme van de extra gepoleerde telsnel-

heden grafisch, uitgezet als een functie van de relatieve pulBhoogte 

••" voor de gemeten halve hoogten. Een tweede extra polatiebewerking wordt 

dan uitgevoerd om de-waarde te bepalen van de telsnelheid en dus de 

desintegratiesnelheid bij eëh nulwaarde van de relatieve pulshoogte, 

10 Hoewel het mogelijk is de denintegratiegnelheid van 

een radionuclide op de bovenstaande manier te bepalen, lijdt vt<> procedure 

aan een aantal nadelen. In de eerste plaats zijn twee tijdrovende extra 

polaties nodig, een om de monstertelsnelheid te bepalen bij elk doving-

niveau en een ander om de werkelijke desintegratiesnelheid te bepalen. 

15 Verder is het meeste van de zogenaamde halve hoogte van het compton-

spectrum onnauwkeurig, Om de halve hoogte te bepalen is het met name 

eerst nodig om de piek van het eomptonspectrum te meten. Deze piek wordt 

meer en meer diffuus en moeilijk te meten als de doving toeneemt. 

Het is dus nodig Om een aantal aangrenzende smalle telvensters te vormen 

20 om naar de piek te zoeken ên het tellen móet gedurende een lange periode 

in elk venster uitgevoerd wojrden terBinde statistisch geldige data te 
. . • I 

verkrijgen om de punten, die de piek definiëren, in een grafiek uit 

te zetten. Aangezien de halve hoogte de pulshoogte is corresponderende 

met de helft van de piekhoogte, is de halve hoogte niet nauwkeuriger 

25 dan de piek zelf. 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een 

nieuwe methode van het meten van de deBinteRratioRnelheid van ren 

beta-omitterende radionuclide in e«n vlooi tilorrmtitiLn' np reiuiKiniri;, 

die de nadelen van de bekende techniek elimineert. Het monster wordt 

30 geteld bij tenminste twee verschillende dovingniveau's. Bij elk niveau 

wordt een nuldrempelpulstelling verkregen in een enkele telstap door 

telling in een venster, dat een nulpulshoogtedrempeldetectielimiet 

heeft. Ket monster wordt ook bij elk dovingniveau blootgesteld aan een 

standaard radio-aktieve bron om een pulshoogtespectrum te produceren, 

35 en een pulshoogtewaarde PH corresponderende met een enkel punt op het 
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spectrum vordt vastgesteld. Genormaliseerde vaarden R vorden ontwikkeld 

voor de respektieve gemeten pulshoogten PH "bij elk dovingniveau en de 

genormaliseerde vaarden vorden gecorreleerd met de corresponderende 

pulstellingen CPM on de vaarde te bepalen van de pulstelling CPMQ voor 

5 een genormaliseerde pulshoogtewaarde' van R=0 (Rq)» en dtxs om de 

desintëgratiesnelheid van de radionuclide vast te stellen. 

De uitvinding vordt in de volgende beschrijving 

nader toegelicht aan de hand van de tekeningen. 

' Fig. 1 is een grafiek van de pulshoogteverdelings-

10 spectra van een radionuclide bevattend monster bij drie verschillende 

dovingniveau's. De grafiek is weergegeven als telpulsen per eenheid 

tijdsinterval per eenheidspulèhoogte (CPM) versus pülshoogte (PH). 

Ononderbroken spectra vertegenwoordigen een compton verstrooide elektron-

verdeling, die geproduceerd vordt vanneer het monster blootgesteld is 

15 aan een standaard gamma-bron. De gestreepte spectra illustreren de 

pulshoogteverdeling bij afwezigheid van. de standaardbron bij de corres-

ponderende dovingniveau's. 

Fig. 2 is een blokschema van een vloeistofscintilla-

tietelsysteem voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding. 

20 Fig. 3 is een grafiek van IOB CPM versus genormaliseer-

de waeirden (R) vn,n pulnhoof{,ltfwnn.r<l«ii PH. 

Bonchri jvinK vnn de vporkenrnui' l.ypn ri n^ 

Fig. 1 illustreert de invloed vnn doving op het 

pulshoogtespectrum voor een bepaald monster in een vloeistofscintillalie-

25 medium. De ononderbroken krommen, die verkregen zijn voor drie respek-

tievelijke dovingniveau's van het monster, illustreren een compton 

* verstrooid elektronpulshoogtespectrum, geproduceerd door het bestralen 

van het monster met een standaardbron, zoals cesium-137. Opgemerkt 

vordt dat als de mate van doving in het monster toeneemt, het compton-

30 spectrum verschuift naar lagere pulshoogtewaarden (naar links in fig. 1). 

De mate waarin het compton spectrum verschoven vordt, is indicatief voor 

de mate van doving in het monster. 

De gestreepte krommen in fig. 1 illustreren de puls-
• v 

hoogtespectra van hetzelfde monster met dezelfde dovingniveau's, wanneer 

35 de cesium-137 bron naar een afgelegen positie gevoerd is, die werkzaam 
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geisoleerd is ten opzichte van het monster. De gestreepte krommen verte-
genwoordigen dus het pulshoogtespectrum van het monster alleen. Bij 

. toenemende waarden van doving verschuift het pulshoogtespectrum van het 
monster naar lagere pulshoogtewaarden op een manier die gelijk- is aan 

? die van het comptonspectrum. 
De Amerikaanse octrooiaanvrage met als titel 

.••' "Quench Determination in Liquid Scintillating Counting Systems", inge-
diend op T juni 1976 in de Ver.St.v.Amerika, beschrijft een werkwijze 
en apparaat voor het bepalen van de mate van doving in een vloeistof-

10 scintillatiemonster door het meten van de pulshoogtever-schuiving van 
een enkel punt van het comptonspectrum. ZOB.1S beschreven in deze 
aanvrage wordt bij voorkeur het buigpunt van de voorflank van het 
comptonspectrum (genaamd de comptonflank) vastgesteld, waarbij het 
buigpunt de plaats op de flank.is waar de tweede afgeleide nul is. 

15 De pulshoogtewaarde corresponderende met het buigpunt wordt vastgesteld 
en vergeleken met de pulshoogtewaarde, die bepaald is op soortgelijke 
wijze voor een kalibreringsstandaard. In fig, 1 wordt het buigpunt 
op de comptonflank van de drie comptomspectra geidentificeerd door 
respektieve aanduidingen Ig en en de pulshoogtewaarden corres-

20 ponderende met de drie buigpunten zijn respektievelijk aangeduid met 
• PH1, PH2 en PII3. 

De pulshoogtespectra in fig. 1 illustrereA telpulsen 
per tijdsinterval per eenheidspulshoogte (CPM) versus pulshoogte 
(Pil), De pishoogteas is vermeld in telvenstereenheden, arbitrair van 

25 0 - 1000. De telvenstereenheden corresponderen met discriminator-
verdelingen, zoals gebruikt in een pulsanalysator bijvoorbeeld voor 
het instellen van bovenste en onderste limieten van een telkanaalvenster 
door het" verstellen van de discriminatorinstellingen van de analysator. 
Ook kan in overeenstemming met de algemene praktijk het pulshoogte-

30 spectrum gefelateerd worden aan de logaritme van de energie, in welk 
p.* val rjf»' ?n discriwinatorverdel:}riftP-n (D) uitgedrukte .pulshoogtevaarrte 

fijri'l, I r- 'in yni) lit- J i,/rn> 'i l.furi '/fin On {.li1 tjlii >i ij'.'.o 0 ' l f ) , '1 , 

V = a + b lo/:: I'll. • 
v 

V/anneer de mate van doving in een monster vastgesteld 
35 is, bijvoorbeeld door het meten van de pulshoogteverschuiving van het 

77 0 6-3 8 2 
BAD ORIGINAL 



* ^ 

buigpunt op de comptonflank ais besehrèven in de hierboven genoemde 

octrooiaanvrage, kan de desinfcegratiesnelheid van het monster bepaald 

vorden op conventionele wijze doór^middel van standaardkalibrerings-

krommen van teldoelmatigheid veirsus doving. Kadat de mate van doving 

5 bepaald is wordt de corresponderende 'teldoelmatigheid bepaald uit de 

kalibreringskromme, en de desintegratiesnelheid wordt berekend door de 

gemeten telsnelheid te delen door de teldoelmatigheid. 

" Fig. 2 toont een vloeistofscintillatiètelsysteem, 

dat in staat is de desintegratiésnelheidsmetingen uit te voeren voor 

10 een beta-emitterende radionuiide volgens de uitvinding. De scintilla-

tieteller is ingericht voor het meten van radio-aktiviteit, die afkomstig 

is uit een monster 10 dat bentrtnt uiteen in een nfper.chermde telktmer 

geplnatst flesje waarin sich de vloeiotofncjntillnt,ieo]vUitftuivf, en hel 

monster bevindt. Een coincidéhtieteller, een pnnr fotomiütlvllonlor-

15 buizen 12 en bevat, detecteert de lichtscintillnties van het monoter 

en zet deze om in spannings-output-pulsen iftët amplituden, die evenredig 

zijn met de fotonenergie van elke gedetecteerde scintillatie. Elke 

scintillatie van het monster vordt gedetecteerd door de fotomultiplica-

torbuizen, waardoor een paar samenvallende output-pulsen voor elke 

20 scintillatie geproduceerd wordt. 

De output van elke fotomultiplicatorbuis wordt als 

een input gevoerd naar een combinatie 16 bestaande uit een'pulssommerings-

circuit en een versterker, die de pulsen voorbehandelt om geanalyseerd 

te'worden door een pulshoogteanalysator 18. Als een aan de logaritme 

25 van de energie gerelateerd pulshoogtespectrum verkregen moet worden, 

bevat de versterker 16 ook een logaritmische functie, die werkt om 

logaritmische pulsen te leverên aan de analysator. Door de samenvallende 

output-pulsen van het paar fotómultiplicatorbuizen te sommeren, en 

daardoor een grotere gecombinëêrde puls dan een van beide output-

30 pulsen te detecteren, wordt de detectiedrempel vein het systeem verlaagd 

waardoor meer pulsen gedetecteerd kunnen worden zodat de signaal-ruis-

verhouding van het systeem verbeterd wordt. Bovendien wordt de systeem-

oplossing verbeterd, d.w.z. dé uniformiteit van de responsie tussen 

twee Gebeurtenissen met dezelfde energie vordt verbeterd. 

35 ' De pulshooEteano.lynH.tor 10 ontvangt jrmiotmiu-ttrdtt <?n 
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versterkte pulsen van de versterkér 16 en selecteert pulsen binnen een 

tevoren bepaald energiebereik of venster om gemeten te vorden en weigert 

alle andere pulsen. Het energievenster van de piulshoogteanalysator wordt 

ingesteld door verstelling van de discriminatörinstelling van de 

analysator met de hand of automatisch op conventionele wijze. 

De output van elke fotomultiplicatorbuis wordt ook 

als een input gevoerd naar een coïncidentieeircuit 20, dat. een output-

signaal produceert na ontvangst van samenvallende input-pulsen. Het 

output-signaal van het coïncidentiecircuit wordt als een trekkerinput 

gevoerd naar een poortcircuit 22. Het poortcircuit 22 bezit een input-

klem om de door de pulshoogteanalysator 18 doorgelaten pulsen te 

ontvangen, en een output-klem om deze pulsen over te dragen aan een 

pulsteller 2U om geteld te worden, Wanneer een scintillatie ge<fetecteerd 

wordt, worden de resulterende 'samenvallende pulsen gesommeerd en versterkt 

door de versterker 16 en geleverd aan de pulshoogteanalysator 18. 

De samenvallende pulsen worden ook gevoerd naar het coïncidentiecircuit 

20, dat daardoor een output-signaal produceert dat de poort 22 opent 

om de pulsen uit de pulshoogteanalysator 18 door te laten naar de puls-

teller 2^ om hierdoor geteld te worden. 

Het scintillatietelsysteem wordt bedreven door een 

regelinrichting 26. De regelinrichting 26 stuurt de positionering van 

het monster 10 in de telkamer door een conventionele monsterpofeitione-

ring-sinrichting 28. De regelinrichting aktiveert verder een conventionele 

externe standaardpositioneringsinrichting 30 om een externe stkndaard-

bron, zoals een cesium-137 gamma-bron, selectief te positioneren in een 

werkzame positie voor het bestraleri van het monster 10 om het compton-

pulshoogtespectrum te produceren. Opgemerkt wordt dat de regelinrichting 

26 automatisch kan werken of met de hand bediend kan worden. In dit-

verband kan het monster 10 en de externe standaardbron indien gèwenst 

met de hand gepositioneerd worden. Bovendien kunnen de bovenste en 

onderste vensterlimieten van öe pulshoogteanalysator'18 op conventionele 

wijze met de hand ingesteld worden door middel van variabele potentio-

meters (niet weergegeven), die analoge spanningssignalen leveren om de 

discriminatorinstellingen van de analysator vast te stelfen. 

Het scintillatietelsysteem volgens fig. 2 bezit in 
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deze beschrijving een enkel telkanaal» dat bestaat wit de pulshoogte-

analysator 18, de poort 22, en dé pulsteller 2k$ waarvoor de venster-

instellingen van de analysator teruggesteld worden om elk nieuw venster 

vast te stellen, waarin pulsen geteld moeten worden. In meer ingewikkelde 

5 conventionele systemen kan elk aantal verdere parallelle pulshoogte-

analysators l8n, poorten 22n, en pulstellers 2Un (in streeplijnen weer-

gegeven in fig. 2) gebruikt worden om te tellen in meer dan een venster 

op hetzelfde tijdstip. Daarbij zou het systeem dan een standaard multi-

kanalenanalysator bevatten, di'è bijvoorbeeld 1000 parallelle kanalen 

10 bezit, elk met een venster van een discriminatorverdeling wijd om dé 

gehele pulshoogteas van 1000 discriïainatorverdelingen te bestrijken. 

In een dergelijk systeem zou het tellen tegelijk in de 1000 vensters 

uitgevoerd worden. 

De scintillatieteller van fig. 2 bevat verder 

15 conventionele weergave-inrichtingen 32 en 3^. De weergave-inrichting 

32 vertoont de telsnelheid, die verkregen is in het voor de pulshoogte-

analysator 18 ingestelde telvenster. De weergave-inrichting 3^ vertoont 

de pulshoogtewaarde PH corresponderende met het buigpunt I op de 

comptonflank, dat automatisch gelokaliseerd en bepaald is met de werk-

20 vijzen, die beschreven zijn in de hiéï'boven genoemde octrooiaanvrage. 

Volgens een priöair aspekt van de onderhavige 

uitvindig en gebruik makende van het systeem volgens fig. 2', wordt de 

desintegratiesnelheid van een monster bepaald door telpulsen, die alleen 

geproduceerd worden door de radionuclide in het monster voor tehminste 

25 twee vaarden van monsterdoving (CPM^ én CPM2) en door het analyèeren van 

de pulshoogtespectra voor de twee verschillend gedoofde versies van het 

monster om de pulshoogtewaarden (PH^ en PHg) te bepalen behorende bij 

een enkel punt (buigpunt) op elk spectrum. Genormaliseerde vaarden 

van de gemeten pulshoogten vorden ontwikkeld en gecorreleerd met de 

30 corresponderende telsnelheden C?M 1 en^CPMG om een telsnelheid (GPMQ) 

vast te.stellen bij een genormaliseerde pulshoogtewaarde van nul. 

De vaarde van CPMQ verschaft een maatstaf voor de disintegratiesnelheid 

van het monster. 

De regelinrichting 26 wordt gebruikt om de reeks van 

35 bewerkingen uit te voeren voor het bepalen van de-desintegratiesnelheid 
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van een monster in overeenstemming met de werkwijze volgens de uitvin-
ding. In dit verband stuurt de regelinrichting 26 eerst de monster-

• positioneringsinrichting 28 om het móester 10 in de telkamer te plaatsen 
naast de fotomultiplicatordetectorbuizen 12 en. Zoals reeds vermeld 

5 is wordt het monster geteld bij tenminste twee dovingwaarden. Wanneer dus 
het monster voor de eerste telbewerking geintroduceerd wordt, kan het 

••"' monster ongedoofd zijn (d.w.z. een nul-dovingswaarde). Daarna wordt • 
voor de tweede en volgende telbewerkingen de dovingswaarde van het 
monster veranderd. Opgemerkt wordt evenwel dat de uitvinding ook toege-

10 past kan worden wanneer het monster 10 initieel een andere dovings-
waarde dan nul vertoont. 

Wanneer het monster in positie in de telkamer is 
aktiveert de regelinrichting 26 de externe standaardstuurinrichting 30 
om de standaardbron in werkzame positie naast het monster 10 te positio-

15 neren teneinde het monster to ber.tmlaien c m com,''t.onvr*rr.t-ivo>tic-
elektronenverdeling te produceren voor het monster in annwezi^hrid 
van de standaardbron. De regelinrichting 26 stelt ook de bovenste en 
onderste vensterlimieten vast voor het telkanaal van de pulshoogte-
analysators 1ö-l8n. De regelinrichting 26 definieert'dus de telvensters 

20 voor het onderzoek van het comptonspectrum, waa-bij het buigpunt I1 

vastgesteld wordt en de corresponderende pulshoogtewaarde PH, voor het 
/ 

eerste gemeten monster bepaald wordt'. Een voorkeursmethode voor het 
lokaliseren van het buigpunt is in detail beschreven in de bovengenoemde 
octrooiaanvrage. Voor een'goed begrip van deze methode wordt dus verwezen 

25 naar deze octrooiaanvrage. Kort samengevat kan gezegd worden dat het 
"buigpunt gelokaliseerd wordt door te tellen in een aantal vensters langs 
de comptonflank en door de eerste afgeleide (d.w.z. de helling van de 
flank) te berekenen op langs de flank verdeelde punten door de telpulsen 
van aangrenzende telvensters af te trekken. Wanneer een groep van drie 

30 gescheiden afgeleiden verkregen is, waarvan de middelste groter is dan 
de buitenste tyeef dar} i s bepaald dat het buigpunt zich tussen de 
plaatsen van de b u i t e n s t e afgeleiden bevindt. Daarna worden eonventioncle 

i n t e r p o l a t i e t e c h n i e k e n g e b r u i k t om do e x a c t e j>J.antn t e b e p a l e n van h«-l. 

buigpunt tussen de waarden van de afgeleiden. Wanneer het buigpunt 
35 vastgesteld is, wordt de corresponderende pulshoogtewaarde PH, weerge-
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geven door de weergave-inricBting 

Nadat PH1, v&Stèesteld is blijft het monster in-de 

telkamër en de regelinrichting 26-- stuurt de terugkeer van de standaard-

bron naar een niet werkzame positie op afstand van de telkamer. De regel-

5 inrichting 26 stelt dan een pulshoogtevenster W in de pulshoogteanalysa-

tor 18 in teneinde het monster alleen te tellen. Zoals weergegeven in 

fig. 1 omvat het venster V een onderste limiet, die ingesteld is óp 

in vezen de nuldetectiedrempél van het systeem. Dit is een significant 

en belangrijk kenmerk van de uitvinding, die het mogelijk maskt in een 

10 enkele telstap de nuldrempeltelsrielheid van de radionuclide in het 

monster vast te stellen. Dit elimineert de eerste extra polatiestap 

van de bekende "dubbele extra polatie" methode. Afe resultaat is er niet 

langer een behoefte om de tijdrovende, verscheidene, en opeenvolgende 

telbewerkingen uit te voeren op het monster bij verschillende drempel-

15 niveau's en bij elke dovingvaarde; en om de resultaten van de telbewer-

kingen naar de nuldrempel te extrapoleren. 

De bovenste limiet van het venster W vordt ingesteld 

op ,een voldoende afstand buitenwaarts op de pulshoogteas, zodat het 

venster W alle alleen uit het monster komende pulsen omvat. 

20 De regelinrichting 26 stuurt de telling van het 

monster in het venster W en de geftéten telsnelheid (CPI-L ) vordt veer-

gegeven op de weergave-inrichting, 32. 

Nadat de eerste telbewerking uitgevoerd is op het 

monster en de vaarden van PH^ en CPM1 verkregen zijn, vordt de doving-

25 waarde van het monster veranderd en een tveede telbewerking, die gelijk 

is aan de eerste telbewerking, wordt uitgevoerd om een corresponderende 

comptonflank-pulshoogtewaarde; PHg en monstertelsnelheid CPMg te ver-

krijgen. Deze vaarden worden eveneens weergegeven op soortgelijke, wijze 

door de weergave-inrichtingen '32 "èïi 3^. 

30 " kan 'De i Productie va:n verschillende dovingwaarden van 

het monster/gedaan vorden door interne verontreinigingsdoving, interne 

kleurdoving of externe optische doving. De interne verontreinigings-

doving omvat de tpevoeging van steeds grotere hoeveelheden van een 

chemische stof aan het monster, die de scintillatiedoelmatigheid doet 

35 dalen. De hoeveelheden kunnen achtereenvolgens aeCn het monster toege-

77 0 6-3 8 2 
BAD ORIGINAL 



voegd vorden of aan een serie monsters, die dezelfde hoeveelheid radio-
nuclide "bevatten. De interne kleurdoving omvat toevoeging van een 
chemische stof, die een kleur produceert in de vloeistofscintillator, 
die varieert met de hoeveelheid van de toegevoegde chemische stof. 
De hoeveelheden kunnen achtereenvolgens aan hetzelfde monster toegediend 
vorden of aan een serie monsters, die dezelfde hoeveelheid radionuclide 
bevatten. De externe optische doving wordt geproduceerd door verschil-
lende materialen of filters buiten het flesje, dat het monster bevat, 
welke materialen of filters een gedeelte absorberen van het uit het 
monsterflesje komende licht. 

Op dit punt kan het monster een of meer verdere 
keren geteld vorden voor verdere verschillende dovingswaarden en corres-
ponderen de- PH en CPM vaarden verkregen en weergegeven worden. 

IIadat het stel pulshoogtewaarden PH^-PH^ verkregen 
is, vorden de pulshoogtewaarden van het stel genormaliseerd door 
genormaliseerde waarden af te leiden voor de corresponderende 
pulshoogtewaarden. Normalisatie is een bewerking die de relatieve 
positie vaststelt van de pulshoogtewaarden ten opzichte van een gemeen-
schappelijke pulshoogtewaarde. Men verkrijgt dan: 

R = gemeenschappelijk PH vaarde/gemeten PH waarde 
bij voorkeur is de gemeenschappelijke pulshoogtewaarde de eerstejgemeten 
waarde PH^. In dit geval is P.^PH^/PIi^l. Op soortgelijke wijze is 
P.2»PH1/PH2. Verder is R^P^/PH^, enz. t/m PHn. 

Hoewel PH1 gebruikt worflt alö gemeenschappelijke 
waarde, die door alle PH-waarden gedeeld wordt, hoeft de gemeenschappe-
lijke pulshoogtewaarde niet PH^ te zijn, en kan in feite elke gemeten 
PH-vaarde zi-jn. Bovendien zou de gemeenschappelijke PH-vaarde een 
andere pulshoogtewaarde kunnen zijn, die niet in werkelijkheid gemeten 
is, zolang deze-waarde zich binnen de reeks van waarden bevindt die 
het systeem voor hetzelfde monster zou kunnen meten. 

Ha het ontwikkelen van de genormaliseerde pulshoogte-
waarden R^, Rg, P.̂ , worden de waarden van R gecorreleerd met de 
corresponderende pulstellingen CPM1, CPM^, CPM^. Dit kan gedaan 
worden door grafisch log CPM (of CPM lineair, indien gewenst) uit te 
zetten tegen R zoals weergegeven in fig. 3. Wanneer de lóg CPM wordt 

W W P W J . 2 
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uitgezet, is de grafiek eeniechte lijn. 
De desintegratiesnelheid van het monster vordt 

"bepaald door deze grafiek te extrapoleren naar de vaarde R=0 zoals 
veergegeven door de gestreepte verlenging van de grafiek in fig. 3. 

5 Het snijpunt van de grafiek met de log CPM-as (d.v.z. log CPK^) voor 
R=0 stelt de logaritme vast van de monsterdesintegratiesnelheid. 
De antilog van deze vaarde "bepaalt dis de monsterdesintegratiesnelheid. 
Natuurlijk is vanneer R uitgezet vordt tegen CPM in plaats van log CPM, 
het snijpunt van de grafiek met CPM-as de monsterdesintegratiesnelheid. 

10 Zoals tot nu toe beschreven vormt de desintegratie-
snelheidbepaling door het tellen van pulsen, die geproduceerd vorden 
door de radionuclide in het monster in een nulpulshoogtedrempeldetectie-
venster en door het detecteren van een enkel punt op het comptonpuls-
hoogtespectrum voor het monster in aanwezigheid van een standaardbron 

15 teneinde de corresponderende pulshoogtewaarde vast te stellen, een nieuwe 
en verbeterde desintegratiesnelheid-bëpalingsmethode, die ontdaan is 
van de nadelen van de bekende methoden. De onderhavige methode vereist 
met name gëen extra poLering van de gemeten telsnelheid naar de nuldrempel 
bij elke dovingniveau. Als resultaat wordt een behoefte aan een aantal 

20 op-een volgende telsnelheidsbepalingen bij verschillende drempelniveau's *• 
voor elke dovingvaarde geëlimineerd. Bovendien wordt de ptyLshoogtevaarde 
PH nauwkeurig bepaald, aangezien de bepaling van het comptonflank— 
buigpunt een unieke PH-vaarde vaststelt. 

In dé vóórgaande beschrijving is het pulshoogtespec-
25 trum direkt gerelateerd aan de energievaarden'(zie fig. 1). Natuurlijk 

kan het pulshoogtespectrum ook gerelateerd worden aan de log van de 
energie. In dit geval is een logaritmische functie opgenomen in de 
versterker 16. Dan is de pulshoogtevaarde uitgedrukt in discriminator-
verdelingen D een functie .van de logaritme van de pulshoogte F'H, d.v.z. 

30 D = a + b log PH, waarbij a de waarde van D is waarbij de PH-vaarde 
1 is, en dus (D log PH) is nul. (b) is een constante die bepaald vordt 
door het meten van de pulshoogteresponsie bij een minimum van tvee 
bekende energieva&rden. 

Voor het logaritmische spectrum wordt R gedefinieerd 
35 door de vergelijking: 
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Rn = antiXOg - Ön)/b 

De waarde van b kan bepaald worden door de pulshoogte-
responsie te meten van een bekend energiemonster bij een minimum van 
twee bekende energiewaarden. Deze monsters kunnen bijvoorbeeld tritium 
of koolstof-1^ zijn. In de praktijk was voor tritium D1 gelokaliseerd 
dóór het buigpunt van de comptonflank bij I+78 Kev. Dg was gelokaliseerd 
bij het eindpunt van- het tritiumpulshoogtespectrum bij 18, 6 Kev. 
De corresponderende discriminatorverdelingsinstellingen voor deze waarden 
van D^ en Dg waren respektievelijk f91 en H38. In dit voorbeeld is dU3 
b = D1 - D2/(log' U78 - log 18,6) = 791 - 1+38/2,679 - 1 ,270 = 353/1 ,^09 = 
250. 

Nadat de waarde van b verkregen is wordt de vaarde 
van R berekend voor elke gedoofde versie vein het monster uit de hi er-
boen gegeven vergelijking. Daarna wordt een grafiek van log CPM versus 
R uitgezet op de in fig. 3 weergegeven manier en de grafiek wordt 
geëxtrapoleerd naar het snijpunt van de log CPM-as om de log van de 
monsterdesintegratiesnelheid te bepalen. 

In een praktijk-voorbeeld van de uitvinding werd 
een tritium-bevattend monster gemeten bij vijf verschillende dovings-
waarden en de corresponderende CPM en R-waarden waren als volgt: 

Monster CPM R 1 

1 98.111 1,086 
2 86.582 1,3i+3 
3 75.3U1 1,61U 
U 60.666 2,032 
5 50.626 2,h21 

Een grafiek van log CPM versus R voor de bovenstaande waarden extrapo-
leert naar een snijpuntswaarde van 5,2273^ voor log DPM. De corres-
ponderende antilog bepaalt de DPM van het tritium-bevattende monster 
op 1,69 x 10 denintef.'.rnti.en per minuut. 

Opgemerkt wordt dat een werkelijk** grafiek vm 1 'Ie 
Ci'M of log CPM verüun P niet erjtienUee] j n om <\f tui) ."ijdijiWivmMrrUt vu hl. 
tc stellen, die 1)1'M bepaalt, llrt'lnl biJvoorberg.0 'i>: bov-miUiviri'le Cl'!", en j! 

oi?i2iiPa$ 3 8 
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vaarden verzameld zijn, kan de rechte lijnvergélijking voor log CPM 
uitgedrukt vorden door de vergelijking: 

log CPM - C + 3BL 
Dan vordt onder gebruikmaking van de bovenstaande CPM en R-vaarden en 

5 de standaard"least squares "methode, de rechte lijnvergeli jkirg voor log 
CPM omgezet in: 

log CPM = 5,2273^ - 0,21696 R. 
In deze vergelijking is de vaarde van c «* 5*2273^ 

de snijpuntsvaarde van de log CPM-as en geeft de logaritme van de 
10 desintegratiesnelheid, zoals in het bovenstaande. 

Hoevel bepaalde methoden in detail- beschreven zijn, 
kunnen modificaties en veranderingen aangebracht vorden zonder het 
kader van de uitvinding te verlaten. Hoewel bijvoorbeeld de beschreven 

8» 
methoden een gamma-standard-bron gebruikten voor het bestralen van het 

15 monster, kunnen andere bronnen voor dit doel gebruikt vorden. Een 
alpha-emitterende radionucli.de, zoals uranium-233, kan bijvoorbeeld in 
het monsterflesje aangebracht zijn. Deze alpha-bron produceert een 
pulshoogtespectrum met een schérpe piekresponsie bij een enkele 
PH-vaarde. Wanneer dus eén abha-bron gebruikt vordt in plaats van een 

20 gamma-bron, kan het unieke punt op het pulshoogtespectrum de piek-
responsie zijn. Binnen het kader.van de uitvinding kunnen.dus ver-
schillende PH-waarden corresponderende met deze piekresponsies bij 
verschillende dovingsniveau's genormaliseerd worden en gecorreleerd 
worden met corresponderende CPM-waarden op de hierboven beschreven 

25 manier om de desintegratiesnelheid van het monster vast te stellen. 
C o n c l u s i e s 

1. Werkwijze voor het meten van de desintegratiesnel-
heid (DPM) van een beta-emitterende radionuclide in een vloeistoftoionster 
onder gebruikmaking van een scintillatie-telsysteem, gekenmerkt door: 

30 - a) het blootstellen van het monster'aan straling uit 
een standaardbron en het produceren van een pulshoogteverdelingsspectrum 
voor het monster in aanwezigheid van de standaardbron, 

• b) het detecteren van een uniek punt op het spectrum 
en het meten van de corresponderende pulshoogtewaarde (PII^), 

35 c) het tellen van pulsen die alleen geproduceerd 
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vorden door de radionuclide in het monster (CPM^) in een venster, dat 
aan een zijde "begrensd vordt door een nulpulshoogtedrenpeüdctoctie-
liriiet voor het telsysteem en aan de andere zijde door een liraiet, vnnr-
van de vaarde tenminste alle door de radionuclide in het monster 
geproduceerde pulsen omvat, 

d) het ontvikkelen van een gedoofde versie van het 
monster, 

e) het "blootstellen van het gedoofde monster aan 
-draling uit de standaardbron en het produceren van een pulshoogte-
verdelingsspectrum voor het gedoofde monster in aanwezigheid van de 
standaardbron, 

f) het detecteren van het unieke punt op het laatste 
spectrum en het meten van de corresponderende pulshoogtevaarde (PH^), 

g) het tellen van pulsen die alleen geproduceerd 
vorden door de radionuclide in het gedoofde monster (CPMg) in het 
venster, 

h) het ontwikkelen van genormaliseerde vaarden 
(Rp R2) voor de gemeten pulshoogten (PH^, PHg)» en 

i) het correleren van de genormaliseerde waarden 
(R.J, RG) met corresponderende pulstellingen (CB^, CPM,,) om de vaarde 
te bepalen van de pulstelling (CPM^) voor een genormaliseerde/ puls-
hoogtevaarde van nul (RQ). 

2. Werkvijze volgens conclusie 1, met het kenmerk« 
dat de genormaliseerde pulshoogtewaarden gecorreleerd vorden met 
logaritmen van de corresponderende pulstellingen om de waarde te bepalen 
van de logaritme van de pulstelling (log CPMQ) voor een genormaliseerde 
pulshoogtewaarde van nul (RQ)» en waarbij de log C P M Q omgezet vordt 
in een maatstaf van de desintegratiesnelheid van het monster (DPM ).•'•• 

3. Werkvijze vólgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat de genormaliseerde pulshoogtewaarden (R.J, R^) gecorreleerd worden 
met corresponderende vaarden van de logaritmen van de pulstellingen 
(log CPM.J , log CPMg) om de log CPMQ te bepalen door log CPM uit te 
zetten versus R en te extrapoleren vanaf de grafiek naar een waarde 
van log CPM bij R gelijk aan nul. 

't. Werkvijze. volgens conclusie 3, gekenmerkt door 
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het ontwikkelen van een of meer verdere gedoofde versies van het monster 
met verschillende graden van doving, en het herhalen van de stappen 
e) t/m h) voor elke gedoofde versié^om verdere punten te verkrijgen, 
die de grafiek van iog CPM versus R definiëren. 

5 5. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk; 
dat de standaardbron een compton verstrooid elektronpulshoogtespectrum 
opwekt, dat een comptonflank vertoont bij het hoge energie-einde daarvan 
en het op het pulshoogtespectrum bepaalde unieke punt het punt is, 
waar de tweede afgeleide van de comptonflank nul is. 

10 6. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de genormaliseerde pulshoogtewaarde (Rg) voor een gedoofde versie 
van het monster bepaald wordt uit een verhouding tussen de pulshoogte 
PH.J en de pulshoogte PHg, en waarbij de genomialiseerde pulshoogtewaarde 
voor het monster een (1) is. . 

15 7. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de opgewekte pulshoogtespectra logaritmische pulshoogtespectra 
zijn, de corresponderende pulshoogtewaarden functies zijn van logaritmen 
van de pulshoogten (D^ = a + b log PH1, D n = a + b log PH^) en waarbij 
de genormaliseerde pulshoogtewaarden gedefinieerd worden door de 

20 uitdrukking 
t, J.--. D, - D R„ = antxlog 1. n 

n — J 

b 
8. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat de stap van het tellen van pulsen de volgende bewerkingen omvat: 
25 het bewaken van de' monsterscintillaties met eerste 

en tweede detectors om een paar samenvallende pulsen te verkrijgen voor 
elke scintillatie, het sommeren van de samenvallende pulsen, en het 
tellen van de gesommeerde pulsen. 

9» Werkwijze als beschreven in de beschrijving. 
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