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Ijkstelsel voor gammateller 

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op gamma-
tellers, dat vil zeggen instrumenten voor de detectie en meting van gamma-
straling. De uitvinding heeft meer in het bijzonder betrekking op een nieuve 
ijktechniek om te gebruiken bij dergelijke instrumenten. 

5 Een gaminateller bevat kenmerkend een stralingsdetector in 
de vorm van een natriumiodidekristal geaktiveerd met thallium, Gannnastralea 
die uitgezonden vorden door een radio-aktief monster dat gecontroleerd 
vordt exciteren enkele elektronen in het natriumiodide vaarbij de aangesla-
gen elektronen met thallium reageren om lichtflikkeringen te leveren. De 

10 flikkeringen vorden dan gedetecteerd door een vermenigvuldigingsfotobuis 
en omgezet in overeenkomstige elektrische pulsen. De resulterende uitgangs-
pulsen van de vermenigvuldigingsfotobuis moeten rechtstreeks evenredig -zijn 

in amplitude met de vermogens van overeenkomstige gammastralen waarvan de 
pulsen verden afgeleid, Garomatellers bevatten gewoonlijk enkele organen 

15 voor het sorteren of filteren van de uitgangspulsen van de fotobuis, zodat-
een vermogens- of pulshoogtespectrum verkregen kan vorden. 

Bij wijze van achtergrondinformatie wordt opgemerkt dat 
het energiespectrum dat verkregen kan worden door het gebruik van een gassa-
teller niet nauwkeurig het energiespectrum weergeeft van de invallende 

20 . straling. Gammastralen zijn in vezen mono-energetisch, dat vil zeggen wan-
neer een radio-aktieve stof de eigenschap heeft dat hij gammastralen uit-
zendt bij een bepaald energieniveau zal iedere gammastraal van het materiaal 
uitgezonden vorden op nauwkeurig hetzelfde energieniveau. Wanneer een 
energiespectrum dat in verband staat tot de gammastraling uitgezet zou 

25 moeten worden met een telling van gedetecteerde gammastralen uitgezet langs 
de vertikale as en de gammastralen energie uitgezet langs de horizontale as, 
dan zou het resulterende spectrum een vertikale lijn zijn gelegen bij het 
energieniveau dat overeenkomt met de gammastraling van de radio-aktieve stof 
of zou een aantal van dergelijke vertikale lijnen zijn wanneer de stof 

30 gamisastraling uitzendt bij een aantal verschillende energieniveaus. In de 
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praktijk echter kan een dergelijk spectrum nooit verkregen worden van een 

ganun&teller. De natriumiodidescintillator levert niet altijd nauwkeurig het-

zelfde aantal aangeslagen elektronen van iedere invallende gammastraal en 

de vermenigvuldigingsfotobuis levert niet altijd nauwkeurig dezelfde ver-

5 sterking iedere maal dat een flikkering gedetecteerd wordt door zijn foto-

kathode , Bijgevolg zal de energie of pulshoogtespectrum met betrekking tot 

de uitgang van de vermenigvuldigingsfotobuis bestaan uit een. klokvormige 

gaussverdeling in plaats van een vertikale lijn in het spectrum overesn-
,-ar 

komstig het energieniveau van de invallende gammastralen, Is/ deze verdeling 

10 wordt gewoonlijk gerefereerd als een fotopiek in het pulshoogtespectrum. 

De meeste gainmatellers bevatten êên of meer pulshoogte--

analysatoren verbonden om uitgangspulsen te ontvangen van de vermenigvul» 

digingsfotobuis. Iedere pulshoogte-analysator heeft boven en beneden dis-

criminatorgrenzen of instellingen die ingesteld kunnen worden om een gewenst 

15 "venster"te bepalen in het pulshoogtespectrum. De pulshoogte-analygator 

werkt in wezen als een filter waarbij pulsen tegengehouden worden die 'buiten 

de gekozen discriminatorinstellingen vallen en pulsen doorgelaten worden 

die binnen het venster vallen naar een schaalinrichting of telinrichting. 

De discriminatorinstellingen op een pulshoogte-analysator wordt gevocnlijk 

20 bepaald over een willekeurige schaal zoals bijvoorbeeld .'tussen 0 en 1000, 

Voor vele toepassingen van een gammateller is het echter belangrijk dat. 

men de resultaten kan verkrijgen in absolute energieniveaus. Het is dan 

belangrijk om de gammateller zo te kunnen ijken dat de relatieve afstand 

van de discriminatorinstellingen van 0 tot 1000 in verband gebracht kunnen 

25 worden met een absoluut energieniveau gewoonlijk gemeten in miljoenen elek-

tronvolts (MeV) of duizenden elektronvolts (KeV). 

Het zou ideaal zijn wanneer een gammateller een aantal 

verschillende energiegebieden heeft waarover gammastraling gemeten kan wor-
> 

den. De relatieve schaal van 0 tot 1000 kan bijvoorbeeld overeenkomen met 

30 een energiegebied van 0 - 0 , 5 MeV voor een bepaalde proef maar kan over-

eenkomen met energiegebieden van 0 - 1 , 0 MeV of 0 - 2,0 MeV Voor andere 

proeven waarbij hetzelfde instrument gebruikt wordt. Er zijn bekende gamma-

tellers die geijkt werden voor êên bepaald energiegebied, gewoonlijk het 

laagste energiegebied, waarbij dan andere energiegebieden verkregen werden 

35 door het gebruik van precisiedempers om de pulshoogten te verminderen met 

een passende factor. Een gammateller kon bijvoorbeeld geijkt worden voor een 
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waar-

O - 0,5 MeV gebied door de straling te zaeten van een ijkbron/van bekend 

was dat hij gamma stralen uitzendt bij een energieniveau van 0,25 MeV. De 

• dempers moesten dan ingesteld worden totdat de fotopiek die een gevolg 

van de straling van de ijkbron op €en lijn lag met de 500ste aiscrimina-

5 torniveau-instelling, dat wil zeggen precies de halve schaal» De volle 

sch-ialaflezing zou dan zoals gewenst 0,5 MeV zijn. Om een energiegebied 

te verkrijgen van 0 - 1 , 0 MeV moesten de dempers ingesteld zijn om een 

' extra dempingsfactor van 2 te leveren waarbij de amplitude van alle uit-

gangspulsen gehalveerd werd en een absoluut energiegebied geleverd werd van 

10 0 - 1 , 0 MeV. Om op soortgelijke wijze een absoluut energiegebied van 

0 - 2 , 0 MeV te leveren moest een verdere dempingsfactor van 2 aangebracht 

worden waarbij opnieuw de amplitude van alle piekuitgangen gehalveerd werd 

van de vermenigvuldigingsfotobuis en het gewenste energieniveau geleverd 

werd. De vermenigvuldigingsfotobuis moest in alle gevallen bediend -forden 

15 bij of dicht gelegen bij zijn maximum bedrijfsspanning. 

Men zal begrijpen dat elke fout bij het ijken van het laag-

ste gebied, 0 - 0 , 5 MeV in het voorgaande voorbeeld versterkt zal worden 

wanneer het instrument gebruikt wordt bij zijn hogere gebieden. Er bestaat 

dus een behoefte op het gebied van gammastralingsmeting aan een ijktecimiek 

20 welke de nauwkeurige ijking van het instrument verschaft voor een aantal 

verschillende energiegebieden en waarbij de ijking bij ieder energiegebied 

onafhankelijk is van de ijkingen van de andere energiegebieden. De uitvinding 

voorziet in deze behoefte. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en een 

25 -overeenkomstige inrichting voor het ijken van een gammateller die de straling 

kan meten over een aantal absolute energiegebieden waarbij de ijking 

voor êên van de energiegebieden onafhankelijk is van de ijkingen van de 

andere energiegebieden. In het kort en in^het algemeen bevat de werkwijze 

volgens de uitvinding de stoppen om een ijkbron in een werkzaam verband te 

30 brengenmet de detector van het instrument waarbij de ijkbron een zender is 

van garamastralen van bekend energieniveau, waarbij de totale signaalver-

•• sterking die geleverd vordt door de vermenigvuldigingsfotobuis ingesteld 

wordt totdat de pulsen ontvangen door de pulshoogteanalysator een te detec-

teren hoogte hebben met dezelfde verhouding tot een maximale te detecteren 

35 puishoogte als het bekende energieniveau tot gewenst maximum energie-

niveau. De verkwijze bevat verder de stappen van het verzamelen van de in-
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stellingen die verkregen worden aan het ©inde van de instelstap en het her-

halen van de instel- en verzamelstappen voor andere gewenste maximale te 

detecteren energieniveaus, waarbij iedere instelling die verkregen is later 

teruggevonden kan worden en opnieuw toegepast om ieder van een aantal ge-

5 wenste te detecteren energiegebieden te kiezen. 

Volgens een preferente uitvoering van de uitvinding wordt 

de totale signaalversterking van de vermenigvuldigingsfotobuis ingesteld 

door het varieren van de hoogspanning geleverd aan de buis. De versterking 

kan echter ook gevarieerd worden door de versterking van dempers in te 

10 stellen die verbonden zijn om uitgangspulsen te ontvangen van de vermenigvul 

digingsfotobuis, of door een combinatie van zovel de spannings- als demper-

instellingen. In ieder geval wordt de totale signaalversterking ingesteld 

totdat de fotopiek die een gevolg is van de straling van de ijkbron ge-

centreerd is op een discriminatorinstelling die overeenkomt met het bekende 

15 energieniveau van de ijkbron zoals gemeten over het gewenste energiegebied. 

Deze discriminatorinstelling voor pulsen van het bekende energieniveau 

vordt berekend door de maximale relatieve pulshoogte te vermenigvuldigen, 

dat wil zeggen de volle schaal discriminatorinstelling, met de verhouding 

van het bekende energieniveau tot het gewenste maximaal te detecteren 

20 energieniveau. 

In overeenstemming met een aspect van de uitvinding bestaat 

de stap van het instellen van de versterking van de vermenigvuldigingsfoto-

buis uit een eerste instelling van de versterking van de buis op een 

minimum waarde, dan het vergroten van de versterking totdat de fotopiek 

25 die overeenkomt met emissies van de ijkbron gecentreerd is op de gewenste 

relatieve pulshoogte zoals berekend op de hiervoor beschreven wijze. Om 

deze instelverkwijze te vergemakkelijken heeft men gevonden dat hét wense-

lijk is om de versterking te vergroten met ̂ relatief grote stappen, dat 

wil zeggen een grove instelling, totdat de piek de gewenste relatieve puls-

30 hoogte nadert en dan de versterking te vergroten met relatief kleine stappen 

dat wil zeggen een f i j n e i n s t e l l i n g , totdat het ïiauvkeurige midden van de 

fotopiek gelegen is op de gewenste relatieve pulshoogte. 

Meer in het bijzonder worden deze stappen van grove en dan 

fijne instellingen uitgevoerd door het instellen van een eerste discrimina-

35 torvenster tussen een relatief lage waarde en de gewenste relatieve puls-

hoogte en een tweede discriminatorvenster grenzend aan het eerste vanaf de 
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gewenste relatieve pulshoogte tot de maximum beschikbare relatieve puin-
hoogte; dan het meten van de straling die valt binnen de twee vensters 
terwijl de versterking achtereenvolgens vergroot wordt met relatief grote 
toenamen. Met deze werkwijze wordt doorgegaan totdat de verhouding van het 

5 aantal tellingen gedetecteerd in het tweede venster tot het aantal tellingen 
gedetecteerd in het eerste venster een vooruit gekozen drempelwaarde bereikt. 
Wanneer dit gebeurt wordt een discriminatorvenster ingesteld met boven- m 
benedengrenzen die betrekkelijk klein en op gelijke afstand liggen boven 
en beneden de gewenste relatieve discriminatorinstelling. Er worden dan 

10 metingen uitgevoerd na het doen van versterkingsinstellingen door relatief 
kleine toenamen totdat een maximum gedetecteerd is waarbij dit de gewenste 
toestand is waarbij de fotopiek gecentreerd wordt op de gewenste relatieve 
pulshoogte-instelling. Op dit punt kan de spanningsinstelling van de demper-
instelling of beiden verzameld worden of gespaard om later teruggevonden 

15 te worden en opnieuw aangelegd aan de vermenigvuldigingsfotobuis en demper-
wanneer het gewenste energiegebied nodig is voor bepaalde proeftnetingerx 
waarbij het instrument gebruikt wordt. 

Er kan ook een voorafgaande grove instelling opgenomen zijn 
waarin een telkanaal ingesteld vordt om pulsen van iedere hoogte te 

20 regelen en waarbij de fotobuisspanning ingesteld wordt door relatief grote 
toenamen totdat een drempelaantal van tellingen per minuut gedetecteerd 
wordt. • • 

De inrichting volgens de uitvinding bevat middelen voor 
het varieren van de spanning die aangelegd is aan de vermenigvuldigings-

25 fotobuis waarbij de totale signaalversterking gevarieerd wordt en de foto-
piek die een gevolg is van de straling van de ijkbron langs de relatieve 
energieniveauschaal van het pulshoogtecentrum bewogen wordt. De inrichting 
bevat middelen voor het verzamelen van de scanningsinstellingen en 
middelen voor het terugvinden en opnieuw aanleggen van de instellingen 

30 voor een gekozen energiegebied. Er kunnen ook instelbare demporganen opge-
nomen zijn die hetzij afzonderlijk gebruikt worden of in samenwerking met 
de middelen voor het varieren van de spanning om de totale signaalverster-
king in te stellen. 

Het zal duidelijk zijn uit het voorgaande dat de uitvin-
35 ding een belangrijke vooruitgang geeft op het gebied van gammastralings-

meting. In het bijzonder wordt met de uitvinding een tot nu toe onbekende 
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techniek voor het ijken van een gammateller geleverd voor het uiteinde™ 

lijke gebruik van ieder uit een aantal verschillende absolute energiegebieden» 

De uitvinding zal aan de hand van de tekeningen worden 

toegelicht. 

Figuur 1 is een blokschema van de inrichting volgens de 

uitvinding. 

Figuur 2 geeft een stelsel van drie krommen waarin het res-

pectievelijke ijkverband is uitgezet tussen het relatieve energieniveau 

en het absolute energieniveau voor drie verschillende absolute energie» 

niveaus. 

Figuur 3a - 3c geven drie pulshoogtespectra allen afgeleid 

van dezelfde ijkbron en een gevolg van drie verschillende versterkingsfac-

toren van de vermenigvuldigingsfotobuis, overeenkomend met drie verschillen-

de absolute energiegebieden. 

Figuur ka - ^e zijn pulshoogtespectra die tezamen de instel» 

werkwijze aangeven van de vermenigvuldigingsfotobuisversterking om de foto-

piek te centreren die een gevolg is van de straling van de ijkbron over een 

gewenste relatieve pulshoogteinstelling, waarbij het instrument geijkt 

wordt voor een bepaald absoluut energiegebied. 

Figuur 5 is een schema dat- de functionele stappen toont 

die uitgevoerd moeten worden bij het ijken van een gammateller in overeen-' 

stemming met de werkwijze volgens de uitvinding. 

Zoals aangegeven in de tekening ter illustratie heeft de 

uitvinding in hoofdzaak betrekking op een nieuwe techniek voor het ijken 

van gammatellers. In het bijzonder wordt met de uitvinding een nauwkeurige 

ijking gegeven over een aantal verschillende energiegebieden waarbij de 

ijking voor ieder energiegebied onafhankelijk is van de ijkingen van de 

andere energiegebieden. 
> 

Zoals in figuur 1 wordt getoond bevat een kenmerkende gamma-

teller een detector, aangegeven met het verwijzingsgetal 10, een ermee 

verbonden vermenigvuldigingsfotobuis 12 éên of meer pulshoogte-analysatoren 

1U en een overeenkomstig aantal schaalinrichtingen 16. De detector 10 

heeft gewoonlijk de vorm van een natriumiodidekristal geaktiveerd met 

thallium dat een lichtflikkering opwekt ingevolge invallende gammastraling. 

In de nabijheid van de detector 10 is de vermenigvuldigings-

fotobuis 12 gelegen welke de flikkeringen van de detector'omzet in overeen-
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komstige elektrische pulsen als litgang over de leiding 18 naar de puls» 

hoogteanalysators ik. Elektrisch; pulsen op de leiding 18 kunnen recht-

streeks overgebracht vorden naar le pulshoogteanalysatoren 14 zoals aan-

gegeven met de stand van een schïVelaar 20 vaarmee de leiding 18 is ver» 

5 , "bonden en door een andere' leiding 12 vanaf de schakelaar naar de pulshoogte-

analysatoren. Alternatief kunnen elektrische pulsen op de leiding 18 over-

gedragen vorden door de schakelaar 20 in zijn andere stand via êên of meer 

precisiedempers 2b die verhonden zijn met de schakelaar door middel van de 

leiding 26, en dan naar de pulshoogteanalysatoren 14 door middel van de 

10 leiding 28. 

De pulshoogteanalysatoren 14 verken in vezen als amplitude-

„ filters waarbij iedere analysatoï boven en beneden discriminatorgrensen 

heeft die het tegenhouden van pulsen geven die buiten een gegeven pulshcogte 

of energiegebied vallen. De boven- en benedendiscriminatorinstellingen 

15 kunnen kenmerkend gevarieerd worden over een willekeurige schaal zoals bij-

voorbeeld van 0 tot 1000. De uitgangen van de pulshoogteanalysatoren 14 

op de leiding 30 stellen tellingen van pulsen voor die binnen êên of meer 

gekozen relatieve energiegebieden vallen waarbij de schaalinrichtingen l6 

telinrichtingen zijn zoals conventioneel gebruikt bij instrumenten voor het-

20 meten van straling. De uitgangen van de schaalinrichtingen 16 zijn, zoals 

aangegeven met de leiding 32, verbonden met een uitgangsinrichting 3b velkë 

ieder soort druk of weergave-inrichting kan zijn. 

De gammatelinrichting zoals tot dusverre beschreven is 

conventioneel op het gebied van de stralingsmeting en kan met de hand bediend 

25 • worden hetzij voor ijking of voor het doen van proefmetingen. Bij hand-

bediening worden de boven en benedendiscriminatorgrenzen van de pulshoogte-

analysatoren 14 ingesteld voordat een radio-aktief monster of een ijkings-

"' bron in de nabijheid geplaatst wordt van df detector 10. Dan worden de 

schaalinrichtingen 16 en de uitgangsinrichting 34 geregeld om de gewenste 
f 

30 telresultaten te verkrijgen. Ofschoon de werkwijze volgens de uitvinding 

. toegepast kan worden bij een dergelijk met de hand bediend instrument wordt 

hij vaker toegepast bij een ingewikkelder instrument van het soort dat 

automatisch bediend wordt onder toezicht van een instrumentregelinrichting 

36. De inrichting 36 kan de vorm hebben van een elektronische inrichting 

35 met vaste bedrading of een speciaal ontworpen microprocessor of minicom-

puter. 
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De regelinrichting 36 doet keuze uit "boven- en beneden-

discriminatorgrenzen voor de pulshoogteanalysatoren 11* zoals aangegeven 

met de gestreepte lijn 38 en regelt ook, zoals aangegeven met de gestreepte 

lijnen 1*0, een transportmechanisme 1*2 dat een opeenvolging van. radio» 

5 aktieve monsters en ijkbronnen in werkzaam verband beweegt met de detector 

10. Dit wordt slechts schematisch aangegeven met de gestreepte lijn W-* 

welke het transportmechanisme 1*2 verbindt met een ijkbron die aangegeven 

is met de cirkel 1*6. 

De instrumentregelinrichting 36 is ook verbonden om regel-

10 ' signalen te ontvangen en informaties van een informatie-invoerinricb.ting 

1*8 via een leiding 50. Een bepaalde proef die gebruik maakt vaa het instru-

ment kan ingeleid worden door middel van de informatie-invoerinrichting 

1*8 of met andere middelen zoals gecodeerde kenmerkorganen (niet getoond) 

die in volgorde aangebracht zijn voor êên of meer monsters die gemeten 

15 moeten worden of voor ijkbronnen die in het instrument moeten bewogen worden» 

Beproevingsparameters zoals de discriminatorinstellingen voor de puls-

hoogteanalysatoren "li* kunnen vooraf ingebracht zijn in de instrumentregel-

inricht ing 36 en behoeven niet ingebracht te worden via de informatie» 

invoerinrichting 1*8 bij iedere gelegenheid dat een bepaalde beproeving 

20 uitgevoerd moet worden. Wanneer een beproeving eenmaal ingeleid is dan kan 

deze doorgaan tot automatische voltooiing waarbij de uitgangsinformaties ' 

van de schaalinrichtingen 16 ook beschikbaar gesteld worden voor de instru-

mentregelinrichting 36 via de leiding 52. De pulshoogte-informatie afgeleid 

van de pulshoogteanalysatoren "li* levert een ste]/tellingen voor gekozen 

25 vooruit bepaalde relatieve energiegebied "vensters", waarbij ieder venster 

gemeten wordt tussen twee punten op een schaal tussen 0 en 1000. Voor vele 

toepassingen van een gammateller is het belangrijk dat de relatieve energie-

niveaus van de discriminatorinstellingen omgezet kunnen worden in absolute 

energieniveaus zodat de schaal van 0 tot 1000 gelijkgesteld kan worden aan 

30 een overeenkomstig absoluut energiegebied. 

Volgens de uitvinding worden de amplituden van pulsen ver-

kregen van de vermenigvuldigingsfotobuis 12 en aangelegd aan de pulshoogte-

analysatoren 11+ ingesteld, terwijl de ijkbron 1*6 zich in werkzame stand 

bevindt met betrekking tot de detëctor 10, totdat het instrument op de juiste 

35 wijze geijkt is voor een bepaald gewenst absoluut energiegebied. Dan worden 

de instellingen of parameters van deze instelling verzameld en kunnen terug-
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gevonden worden op een later tijustip vanneer hetzelfde gewenste energie-
gebied opnieuw nodig is. De werkvijze vordt herhaald voor andere gewenste 
energiegebieden waarbij de ijking voor ieder gebied onafhankelijk is van 
de andere. 

5 Bij de aangegeven uitvoering wordt de amplitude-instelling 
van de uitgangspulsen uitgevoerd door middel van een instelbare hoogspan-
ningsvoeding 54 velke vermogen toevoert aan de vermenigvuldigingsfotobuis 
12 via de leiding 56 en alternatief door instelling van de preeisiedempers 
24. Deze instellingen kunnen bewerkstelligd worden door de instrumentregel-

10 inrichting 36, zoals aangegeven door de lijnen 58 en 60 respectievelijk. 
De instrumentregelinrichting 36 staat in verbinding met een segment van 
het geheugen 62 waarin de gebiedsinstellingen die aangelegd zijn via de 
leidingen 58 en 60 verzameld zijn. Het geheugen 62, waarin de instellingen 
vastgehouden worden kan iedere vorm hebben van aflees-schrijfgeheugen. 

15 Wanneer de uitvinding toegepast wordt bij een handinstrument, zonder een 
regelaar 36, kunnen de instellingen in geheugen gebracht worden als posities 
of verbindingen van een impedantienetwerk of als potentiometerinstellingen. 

Instelling van de hoogspanningsvoeding 54 varieert de 
totale versterking van de vermenigvuldigingsfotobuis 12 en bewerkstelligt de 

20 gewenste amplitude-instelling van de pulsuitgang van de buis. Bij het uit-
voeren van de instelling naar de hoogspanningsvoeding 54 is het niet nodig' 
dat de spanning op de leiding 56 in absolute waarden bekend is of dat er 
een lineair verband bestaat tussen de relatieve instelling aangelegd aan 
de leiding 58 en de resulterende spanning op de leiding 56. Zoals toegelicht 

25 'zal worden wordt de gewenste hoogspanningsinstelling verkregen door het 
regelen van de uitgang van de pulshoogteanalysatoren 14. Zolang als een 
gegeven instelling op de leiding 58 resulteert in een weergeefbare constante 
spanning op de leiding 56 heeft iedere niet lineariteit van de hoogspannings-
voeding 54 geen gevolgen. 

30 De instrumentregelinrichting 36 houdt ook een verbinding in 
stand met een tweede geheugenstuk 64 voor het verzamelen van proefpara-
meters met een gebiedskeuzeparameter hetgeen alles een ingang kan zijn van 
de inforznatie-invoerinrichting 48. 

Figuur 2 geeft drie ijkrelaties aan tussen een relatief 
35 energiegebied van 0 tot 1000 op een willekeurige schaal en een absoluut 

energiegebied gemeten in miljoenen elektronvolts (MeV), In dit theoretische 
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voorbeeld wordt verondersteld dat er een ijkbron beschikbaar is die 
straling levert op een energieniveau van 0,5 MeV, Zoals verd toegelicht 
zou, ofschoon deze straling monoenergetisch is, met iedere gammastraal 
die nauwkeurig hetzelfde energieniveau heeft een pulshoogte of energie-

5 spectrum dat door een gammateller geleverd wordt resulteren in een klok-
Vormige fotopiek gecentreerd op het 0,5 MeV-niveau. Wanneer deze fotopiek 
gecenterd zou worden lij 1000 verdelingen, of het volle schaalniveau dan 
zou het instrument op een relatieve energieschaal geijkt zijn zodat 0 - Q95 

MeV afgelezen wordt. Wanneer eveneens de 0,5 MeV fotopiek gecentreerd moet 
10 worden op 500 verdelingen of halve schaal dan zou .het instrument geijkt-

zijn om af te lezen over een 0 - 1 , 0 MeV-gebied. Wanneer op soortgelijke 
wijze de fotopiek gecentreerd zou moeten worden op 250 verdelingen, of 
een kwart schaal, dan zou het instrument geijkt zijn op een 0 - 2 , 0 MeV-
gebied . 

15 Ofschoon het mogelijk zou zijn om een verschillende ijk-
bron te bereiken voor ieder energiegebied zou het duidelijk gemakkelijker 
zijn om een enkele ijkbron te gebruiken welke karakteristieke responsie 
geeft welke geheel valt binnen ieder van de gewenste energiegebieden. De 
keuze van een ijkbron zal natuurlijk afhangen van de bepaalde absolute 

20 energiegebieden waarvoor het instrument geijkt moet vorden, maar enkele 
wenselijke eigenschappen van de bron kunnen gespecifiseerd worden. In de • 

hebben 
eerste plaats moet de bron een relatief lange halfwaardetijd /20dat constante 
telstatistieken gehandhaafd kunnen blijven over de verwachte levensduur 
van het ermee verbonden instrument. De bron moet ook een karakteristieke 

25 •gammastralingsresponsie hebben die niet gemaskéerd wordt door andere 
stralingen van dezelfde bron. Wanneer een instrument de drie energiegebieden 

• 0 - 2,0 MeV, 0 - 1 , 0 MeV en 0 - 0,5 MeV heeft dan is één radio-aktief 
.isotoop dat aan deze eisen voldoet barium - 133 dat een halfwaardetijd > 

heeft van 7,2 jaar en gammastraling uitzendt op een energieniveau van 0,356 
30 MeV. Alle andere gammastralen die uitgezonden worden door barium-133 

hebben een lagere energie en zoals men binnenkort zal zien komen zij niet 
tussenbeide bij metingen van de fotopiekresponsie bij 0,356 MeV. Bovendien 
ligt de 0,356 MeV-fotopiek binnen alle drie de energiegebieden zoals ge-
toond is in figuur 3a - 3c. 

35 In figuur 3a - 3c wordt langs de horizontale as de piek-
hoogte gemeten op een relatieve schaal van 0 tot 1000 waarbij de vertikale 
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as een maat levert van de tellingen per verdeling van de horizontale as. 

Xn figuur 3b zijn de versterking van de vermenigvuldigings-

fotobuis en mogelijk de versterking van de dempers ingesteld totdat de 

0,356 MeV fotopiek van de ijkbron gecentreerd is over een discriminator-

niveau van 356 verdelingen op de horizontale as. Het zal duidelijk zijn 

dat daar een aflezing van 356 verdelingen langs de horizontale as in 

figuur 3b nauwkeurig overeenkomt met de 0,356 MeV fotopiek een volledige 

schaalaflezing langs de horizontale as overeenkomt met 1,0 MeV. 

In figuur 3a is de versterking ingesteld om de 0,356 MeV 

fotopiek te plaatsen over een aflezing van 178 verdelingen langs de horizon-

tale as. Het zal duidelijk zijn dat in figuur 3a een verdeling langs de 

horizontale as overeenkomt met een energietoename van 0,002 MeV en dat de 

volledige schaalaflezing equivalent is aan 2,0 MeV. 

Op dezelfde wijze toont figuur 3c het spectrum van de-

selfde ijkbron maar waarbij de fotopiek gecentreerd is over een aflezing 

van 712 verdelingen langs de horizontale as. Het zal duidelijk zijn dat in 

figuur 3c êên verdeling langs de horizontale as overeenkomt met een energie-

toename van 0,0005 MeV en dat de volledige schaalaflezing 0,5 MeV bedraagt. 

Een belangrijk aspect van de uitvinding is de techniek die 

toegepast wordt om de versterking van de vermenigvuldigingsfotobuis 12 in 

te stellen (figuur 1), als de versterking van de dempers 2b (figuur 1), 

om'op doeltreffende wijze de fotopiek te bewegen die een gevolg is van de 

straling van de ijkbron en om deze te centreren over het gewenste relatieve 

energieniveau, zoals aangegeven in figuur 3a - 3c. In het algemeen bestaat 

•de techniek in een aanvankelijke grove instelling van de versterking waar-

bij de versterking vergroot wordt met relatieve grote toenamen vanaf een 

minimum niveau totdat de fotopiek aangebracht is aan de lage zijde van het 

gewenste relatieve energieniveau waarop het gecentreerd moet worden. 

Figuur ba toont de fotopiek in een op schaal getekende toe-

stand maar op een aanzienlijke afstand beneden het gewenste relatieve 

energieniveau van 178 verdelingen. 

Figuur Ub toont dezelfde fotopiek na de grove instelling 

waarbij de fotopiek met zijn voorzijdehelling, dat wil zeggen aan de zijde 

van de fotopiek met de grote energie, op een lijn met het gewenste relatieve 

energieniveau. Daarna wordt de versterking vergroot in kleinere toenamen 

totdat de fotopiek nauwkeurig geplaatst is boven het gewenste relatieve 

7711027 
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energieniveau. Deze stap van fijne instelling van de versterking isMn-
gegeven in figuur 4c - 4e en zal 'beschreven worden in samenhang met het 
schema uit figuur 5. 

Het schema uit figuur 5 toont de functies die uitgevoerd 
worden door de instrumentregelinrichting 36 (figuur 1) bij het ijken ran 
de gammateller. Men zal opmerken dat, ofschoon deze stappen zo doeltreffend 
mogelijk verkregen kunnen worden door middel van een geprogrammeerde 
microprocessor of minicomputer dezelfde stappen uitgevoerd zouden kunnen 
worden door handinstellingen van de versterking en handwaarnemingen van 
tellingen geregistreerd door de schaalinrichtingen 16 (figuur 1). 

Beginnend bij het "invoer"punt 100 wordt de spanning die 
aangelegd is aan de instelbare hoogspanningsvoeding 54 (figuur 1) inge-
steld op een nul-waarde, zoals aangegeven in een blok 102. Men zal begrijpen 
dat dit niet een voorstelling is van een nulspanningsniveau maar slechts 
van een nul-instelling in een willekeurig gebied van 0 tot enige hogere 
waarden, in dit geval 1023, De nul-uitgangsinstelling komt overeen met enige 
minimum bedrijfsspanning van de vermenigvuldigingsfotobuis 12 (figuur 1) 
en er zal in het algemeen geen lineair verband bestaan tussen de uitgangs-
instelling en de werkelijke spanning aangelegd aan de fotobuis. 

Het schema van figuur 5 is van toepassing op een instrument 
dat tenminste twee telkanalen heeft, dat wil zeggen tenminste twee puls- ' 
hoogteanalysatoren 14 (figuur 1) en twee schaalinrichtingen 16 (figuur 1). 
Bij de volgende stap getoond in het blok 104 wordt een telkanaal aangegeven 
als kanaal 1 ingesteld zodat zijn telvenster wijd open is, dat wil zeggen 
met zijn benedendiscriminatorgrens bij 0 en zijn bovendiscriminatorgrens 
bij 1000 op de willekeurige relatieve energiesehaal van 0 tot 1000, Dan 
•wordt in het blok 106 de teltijd voor het instrument ingesteld op 0,01 
minuut en zoals aangegeven in het blok 108^vordt een telling uitgevoerd 
voor de aangegeven teltijd na eerst de spanningsuitgangsinstelling met 32 
vergroot te hebben. Dit is een relatief grove toename in de spanning over-
eenkomend bij benadering met tussen 10 en 15 volt. Vervolgens wordt in het 
blok 110 de vraag gesteld of de telsnelheid 200.000 tellingen per minuut 
overschrijdt. Wanneer het antwoord negatief is wordt een retour uitgevoerd 
naar het blok 108 om de spanninginstelling opnieuw met 32 te vergroten en 
om opnieuw te tellen gedurende 0,01 minuut. Het doel van deze stappen is 
om te verzekeren dat de versterking van de fotobuis 12 (figuur 1) voldoende 
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groot is om' een aanzienlijk aantal tellingen per minuut in het instrument 
te registreren. Dit kan snel verkregen worden met een "betrekkelijk lage 
teltijd voor iedere stap. 

Wanneer de telsnelheid eenmaal een aanzienlijke hoge waards 
5 bereikt heeft zoals bepaald in het blok -110, is de volgende stap, zoals 

aangegeven in het blok 112 het instellen van de discriminatorgrenzen van 
. het kanaal 1 en een tweede kanaal, aangegeven als kanaal 2, oin twee ven-
sters te bedekken boven en beneden de gewenste relatieve energiepositie 
waarover de fotopiek gecentreerd moet worden voor de hoogste van de gewenste 

10 energiegebieden. Het zal duidelijk zijn uit figuur 3a - 3c dat het voor 
het hoogste energiegebied, in dit geval 0 - 2 , 0 MeV nodig is dat de fotopiek 
gecentreerd wordt op een betrekkelijk laag relatief energieniveau. Het 
volgende hoogste gebied, in dit geval 0 - 1 , 0 MeV maakt het nodig dat de 
fotopiek gecentreerd wordt op een hoger relatief energieniveaü dan TO or 

15 het 0 - 2,0 MeV-gebied, dat wil zeggen op een niveau van 356 verdelingen. 
Op dezelfde wijze moet voor het laagste energiegebied, 0 - 0 , 5 MeV, de 
fotopiek gecentreerd worden op een zelfs hoger relatief energieniveau ver-
geleken met de andere gebieden. Volgens de praktijk van de uitvinding wordt 
het hoogste energiegebied het eerst geijkt en dan wordt de fotopiek verder 

20 omhoog bewogen langs de relatieve energieschaal door het vergroten van de 
versterking van het instrument om achtereenvolgens lagere absolute energie-
gebieden te ijken. 

De boven- en benedendiscriminatorgrenzen voor kanaal 1 en 
kanaal 2 zijn aangegeven in het blok 11U grenzend aan het blok 112 voor 

25 ieder van de drie energiegebieden die geijkt zijn volgens dit voorbeeld.. 
Voor het twee MeV-gebied, dat het eerst geijkt zou moeten worden is kanaal 
1 ingesteld zo dat zijn benedendiscriminatorgrens bij 112 verdelingen 
valt en zijn bovendiscriminatorgrens bij 1^8 verdelingen, terwijl kanaal 2 
zo ingesteld is dat zijn benedendiscriminatorgrens ligt bij 178 verdelingen 

30 en zijn bovendiscriminatorgrens bij 1000 verdelingen. Door het meten van 
de gammsstralinptelling i n ieder van deze v e n s t e r s i s het m o g e l i j k om uit 
een verhouding van de tellingen in de twee kanalen een aanwijzing te 
verkrijgen van de relatieve stand van de fotopiek met betrekking tot de 
gewenste relatieve energiepositiej in dit geval 178 verdelingen op de 

35 horizontale as. Voor deze bepaling is de teltijd ingesteld op 0,05 minuten, 
zoals aangegeven in het blok 116 en worden de tellingen geregistreerd ge-

771 1027 



14 

durende deze tijd na het vergroten van 3e spanningsinstelling met 32, se-
als aangegeven in het blok 118De vraa^ wordt dan gesteld, zoals getoond 
in het blok 120, of de verhouding van het aantal tellingen geregistreerd 
in het kanaal 1 tot het aantal tellingen geregistreerd in het kanaal 2 

5 kleiner is dan de een of andere vooruit gekozen waarde, in dit geval het 
gehele getal 2, Op deze vooruit gekozen waarde komt men door ervaring met A 
de bepaalde ijksteekproef en wordt zo gekozen dat wanneer de waarde bereikt 
is de ordinaat die getrokken is vanuit het gewenste relatieve energie™ 
niveau waarover de fotopiek gecentreerd moet worden, de fotopiek snijdt 

10 op de voor- of hoge energiehelling van de fotopiek zoals getoond in figuur 4b. 
Wanneer het antwoord op de vraag gesteld aan het blok 120 negatief is 
worden de stappen van het blok 110 herhaald totdat de fotopiek zich in de 
gewenste positie bevindt ten opzichte van de horizontale as. Met deze vorm 
van grove instelling, zoals bewerkstelligd door de blokken 118 en 120 is 

15 het mogelijk over het gewenste doel van de grove instelling heen te schieten. 
Volgens het blok 122 dat bereikt wordt via de verbindingsinrichting A wordt 
dan de spanningsinstelling hetzij vergroot of verkleind met een bedrag dat 
gelijk is aan de helft van de voorafgaande vergroting of verkleining en 
wordt opnieuw een aflezing gedaan om uit te komen op de gewenste kanaal-

20 telverhouding. Deze werkwijze gaat door totdat de spanningsinstellingstoe-
name gereduceerd is tot 1, zoals aangegeven in de vraag gesteld in blok 
124. 

Wanneer de grove instelling voltooid is in overeenstemming 
met de voorgaande stappen wordt het kanaal 1 venster teruggesteld om een 

25 ' relatief smal gebied te bepalen op een afstand boven en beneden de gewenste 
relatieve energie-instelling waarop de fotopiek gecentreerd moet worden. 
Dit is aangegeven in het blok 126 en in het aangrenzende blok 127. Voor 
het 0 - 2 , 0 Me V-gebied bijvoorbeeld is het kanaal 1 venster ingesteld met 
zijn benedendiscriminatorgrens bij 175 verdelingen en zijn bovendiscrimina-

30 torgrens bij 181 verdelingen, zoals getoond in figuur 4c. Het gekozen 
gebied is niet kritisch maar men zal opmerken dat de keuze een zaak is van 
oplossing en doeltreffendheid. Een zeer smal venster zal een beere oplossing 
van de piek geven maar zal meer tijd vragen voor de verzameling van een 
voldoende aantal tellingen. De teltijd in het gegeven voorbeeld is inge-

35 steld op 0,10 minuut, zoals aangegeven in het blok 128, om de stap van de 
fijne instelling van het instrumentversterking te beginnen. 

771102? 
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In de grond "bevat deze fijne instelverkwij se het vergroten 
of verkleinen van de spanningsinstelling net 1 -waarbij een tel voor ös tel-
tijd die voorafgaat ingesteld is genomen wordt, zoals aangegeven in het 
blok 130 en waarbij dan gecontroleerd wordt om te bepalen of de telling een 
maximum waarde bereikt heeft, zoals aangegeven in het blok 132. Wanneer 
de telling niet maximaal is wordt een retour uitgevoerd naar het blok 130 
om de spanningsinstelling opnieuw in te stellen en een verdere telling te 
doen. 

Figuur ltd toont de fotopiek gecentreerd over het gewenste 
relatieve energieinstelling terwijl figuur te de fotopiek toont te ver 
vooruit bewogen voorbij de gewenste relatieve energieinstelling. Wanneer 
.de kanaal 1 telling maximaal is wordt de spanningsinstelling verzameld, 
zoals aangegeven in het blok 13*+ en wordt dan de vraag gesteld in het blok 
136 of er nog meer energiegebieden geijkt moeten worden. Wanneer het ant-
woord bevestigend is wordt een overdracht uitgevoerd via de verbindings-
inrichting E naar het blok 112, om met een verdere grove instelling te be-
ginnen voor het volgende energiegebied waarvoor een ijking uitgevoerd moet 
torden. Wanneer er geen energiegebieden meer geijkt moeten worden wordt een 
uitgang geleverd uit deze volgorde, zoals getoond door het uitgangsblok 
138. 

Men zal opmerken uit het voorgaande dat nadat de stappen 
zoals beschreven in figuur 5 uitgevoerd zijn voor ieder van de energie-
gebieden die geijkt moeten worden het geheugenelement 62 (figuur 1) een 
spanningsinstelling zal bevatten voor ieder van de gewenste absolute ener-
giegebieden. Het zal ook duidelijk zijn, dat dezelfde techniek toegepast 
kan worden om de dempergebieden in te stellen in plaats van de hoge spanning 
aangelegd aan de vermenigvuldigingsfotobuis of om een combinatie van het 
dempergebied en de hoge spanning in te stellen. Wanneer eenmaal al deze in-
stellingen verzameld zijn is het een eenvoudige zaak om hen individueel 
terug te vinden wanneer een bepaald absoluut energiegebied gebruikt moet 
worden voor een bepaalde proefmeting. Het instrument kan dus geijkt worden 
om nauwkeurig over een aantal gewenste absolute energiegebieden te lezen 
waarbij iedere ijking onafhankelijk is van de andere en beschikbaar is 
voor het opnieuw aanleggen wanneer de behoefte ontstaat. 

C o n c l u s i e s 
1. Werkwijze voor het ijken van een gammateller met een 
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detector en vermenigvuldigingsfotobuis voor de detectie van een gammastra-' 

ling, met het kenmerk, dat een ijkbron in een werkzaam verband aangebracht 

vordt met de detector waarbij de ijkbron een zendinrichting van gamma-

stralen is bij een bekend energieniveau, het instellen van een totale sig-

5 naalversterking die geleverd wordt door- de vermenigvuldigingsbuis totdat 

de uitgangspulsen daaruit een pulshoogte hebben die dezelfde verhouding 

hebben tot een maximale te detecteren pulshoogte als het bekende energie-

niveau heeft tot een gewenst maximaal te detecteren energieniveau, de 

instelling die verkregen is aan het slot van de instelstap verzameld wordt 

10 het instellen herhaald wordt en de stappen in geheugen gebracht worden voor 

andere gewenste maximum te detecteren energieniveaus, waarbij iedere in-

stelling die zo verkregen in geheugen gebracht is teruggevonden kan worden 

en opnieuw aangelegd om een uit een aantal gewenste te detecteren energie-

gebieden te kiezen. 

15. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk8 dat 

de instelstap bestaat uit het varieren van de grootte van een spanning die 

aangelegd wordt aan de vermenigvuldigingsfotobuis. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 

vermenigvuldigingsfotobuis instelbare signaaldempmiddelen bevat, waarbij de 

20 instelstap bestaat uit het varieren van de versterking van de instelbare 

signaaldempmiddelen. 

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 

instelstap bestaat uit het bepalen van een gewenste relatieve pulshoogte 

voor pulsen van een bekend energieniveau door het vermenigvuldigen van de 

25 taaximum te detecteren pulshoogte met de verhouding van de bekende energie-

niveaus tot het gewenste maximale te detecteren energieniveau, het instel-

len van de totale signaalversterking van de vermenigvuldigingsfotobuis op 

een minimum waarde en het varieren van de £otale signaalversterking van de 

vermenigvuldigingsfotobuis totdat een fotopiek die resulteert uit de 

30 emissies bij het bekende energieniveau gecentreerd wordt op de gewenste 

relatieve pulshoogte. 

5. Werkwijze volgens conclusie met het kenmerk, dat 

de stap van het varieren van de totale signaalvërsterking bestaat uit het 

maken van een inleidende grove instelling naar de totale signaalver-

35 sterking totdat de fotopiek relatief dicht bij de gewenste relatieve puls-

hoogte geplaatst is en aan de lagere energiezijde daarvan en waarbij een 
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volgende fijne instelling uitgevoerd vordt op de totale signaalversterking 
om de fotopiek te centreren over de gewenste relatieve pulshoogte. 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat 
de stap voor het-uitvoeren van een inleidende grove instelling op de totale 
signaalversterking "bestaat uit het kiezen van een eerste telkanaal om pulsen 
te tellen die een hoogte hebben totaan de gewenste relatieve pulshoogte en 
naar beneden tot een relatief lage relatieve pulshoogte, het kiezen van 
een tweede telkanaal om pulsen te tellen die een hoogte hebben tussen de 
gewenste relatieve pulshoogte en een betrekkelijk hoge relatieve puishoogte, 
het tellen in de eerste en tweede telkanalen, het bepalen van de verhouding 
van de telsnelheid in een kanaal tot de telsnelheid in het andere kanaal 
en het instellen van de totale signaalversterking totdat de verhouding die 
dus bepaald wordt een vooruit gekozen grootte bereikt. 

7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de 
stap voor het uitvoeren van een inleidende grove instelling op de totale 
signaalversterking verder bestaat uit de voorafgaande stappen van het kie-
zen van een enkel telkanaal om alle te detecteren pulsen te tellen vanaf 
de nul-pulshoogte tot de maximale te detecteren pulshoogte, het tellen van 
pulsen in dit enkele kanaal en het instellen van de totale signaalverster-
king totdat een vooruit gekozen minimale telsnelheid is verkregen. 

8. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat 
de stap voor het uitvoeren van een volgende fijne instelling op de totale 
signaalversterking bestaat uit het instellen van een enkel telkanaal om 
pulsen te tellen in een betrekkelijk smal gebied met grenzen die op gelijke 
•afstand liggen boven en beneden de gewenste relatieve pulshobgte, het 
tellen in het gekozen telkanaal en het instellen van de totale signaalver-
sterking door relatief kleine toenamen totdat de telsnelheid geregistreerd 
in het gekozen telkanaal maximaal is en daarbij de fotopiek gecentreerd 
wordt over de gewenste relatieve pulshoogte. 

9. Inrichting om te gebruiken bij een gammastralingstel-
instrument met een gammastralingsdetector en een vermenigvuldigingsfotobuis 
een inrichting voor het ijken van het instrument over een aantal gewenste 
absolute energiegebieden, met het kenmerk, dat de inrichting middelen bevat 
om een ijkbron in een werkzaam verband aan te brengen met de detector, 
de ijkbron een zender is van gammastralen bij een bekend energieniveau, 
middelen voor het instellen van de spanning die geleverd wordt om de vermenig-

77 1 1 0 2 7 



18 

vuldigingsfotobuis te bekrachtigen en daarbij d© totale signaal-versterking 
in te stellen totdat de uitgangspulsen daaruit een pulshoogte hebben welke 
dezelfde verhouding heeft tot een maximum te detecteren pulshoogte als 
het bekende energieniveau heeft tot een gewenste maximaal te detecteren 

5 energieniveau en middelen voor het in geheugen brengen van een met de 
spanning verband houdende instelling verkregen door de middelen voor het 
instellen van de spanning die geleverd wordt om de vermenigvuldigingsfoto-
•buis te bekrachtigen alsmede middelen voor het terugvinden en opnieuw 
aanleggen van de met de spanning verband houdende instelling om het ge-

10 ijkte instrument te gebruiken over elk vanuit een aantal gewenste absolute 
energieniveaus. 

10, Inrichting volgens conclusie 9, met het kenmerk., dat 
hij instelbare dempmiddelen bevat gekoppeld om uitgangspulsen van de ver-
menigvuldigingsfotobuis te ontvangen en te dempen waarbij de instelbare 

15 dempingsmiddelen ook ingesteld kunnen vorden om het instrument te ijken. 
11. Werkwijze in hoofdzaak zoals beschreven in de be-

schrijving en/of weergegeven in de tekening. 
'12. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de be-

schrijving en/of weergegeven in de tekening. 
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