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SBD 2078 

EEN GEAUT0NATISEERD THERM0LUHINESCENTIE DOSIHETRIE (TLDl SYSTEEM 
Kicken, P.J.H. en Huyskens, Chr,J. 

SAMENVATTING 

Stralingsbescher"ingsdienst 
Technische Hogeschool Eindhoven 

Bij de Stralin9sbescherNin9sdienst van de Technische Hogeschool 
Eindhoven is een geauto"atiseerd TLD-systeeM in ontwikkeling. 
De auto"atiserin9 van het proces, st~tistische berekeningen en 
dosisregistratie worden uitgevoerd N.b,v. een "icrocoMputer en een 
floppy disk. 
Als specifieke kenNerken van het systeeM kunnen genoe"d worden: 
goedkoop, flexibel, eenvoudig te bedienen en geschikt voor routine 
dosi"etrie zowel als voor gevarieerd TLD-onderzoek. 
O"dat een aantal coNponenten ook geschikt is voor andere applicaties 
lijkt het systee" "et na"e geschikt voor Middelgrote 9roepen 
TLD-9ebruikers. 

SUMMARY 

In the Health Physics Division of the Eindhoven University of 
Technology work is going on in developing an autoNated TLD-systeft. 
Process auto"ization , statistical co"putation, dose calculation as 
well as dose recording are carried out, using a "icrocoNputer and 
floppy disk unit. 
The Nain features of this TLD-syste" are its low cost, flexibility, 
easy to operate, and the feasibility for use in routine dosi"etry as 
well as in coftplex TLD research. 
Because of its "odular set-up several coMponents of the syste" are 
"ultifunctional in other operations. The syste" seeMs suited for 
"ediu" sized Health Physics groups. 



INLEIDING 

In 1978 werd binnen de Stralingsbescher"in9sdienst van de TH 
Eindhoven 9estart ftet de ontwikkelin9 van een nieuw dosi"etrie 
systee". Hierbij is 9ebruik 9eMaakt van een aantal coM"ercieel 
verkrij9bare apparaten, waardoor de eigen ontwikkelingstijd zo veel 
fto9elijk beperkt bleef. 
Gelet op de huidi9e ontwikkelingen 
persoonsdosi"etrie werd als nethode 
dosi"etrie 9ekozen. 

op 
de 

het 9ebied van de 
therftoluftinescentie 

Onder voorwaarde dat het daarvoor noodzakelijke kennisniveau 
aanwezi9 is, kan de totale persoonsdosiMetrie lokaal worden 
uitgevoerd. Een belangrijk voordeel hiervan is dat het tijdsverloop 
tussen blootstelling en dosisbepaling kort is. 0Mdat op lokaal 
niveau infor"atie beschikbaar is over de stralingscondities en de 
toe9epaste werk"ethoden, kunnen de Meetgegevens in het algeMeen op 
een betrouwbare wijze geevalueerd worden tot dosiMetrieresultaten. 
Bovendien kan de dosisbepaling direct aansluiten bij werkzaanheden 
net bijzondere bestralin9scondities. Indien gewenst kan de dosineter 
snel aangepast worden aan de werkcondities, door veranderingen in 
tiltertype en/of detector- natriaal aan te bren9en. 
Het ontwikkelde TLD-systeeM is sanengesteld op grand van een aantal 
eisen die betrekking hebben op ei9enschappen en 
toepassin9sno9elijkheden. Zo Moet op eenvoudige wijze over9eschakeld 
kunnen warden van persoons- of oMgevingsdosiMetrie naar TLD-research 
en Oftgekeerd. Ook personeel dat niet 9ewend is aan het werken l'let 
conputers systeeft kunnen bedienen voor het uitvoeren van de 
persoonsdosiftetrie. Hier"ee sal'lenhan•3end dient . de dosi sre9istri1tie 
en dosisbepalin9 plaatselijk te worden uit9evoerd. De 
nauwkeuri9heid, reproduceerbaarheid en storin9son9evoeli9heid 
behoren tenftinste 9elijk te zijn aan die van COMftercieel 
verkrij9bare apparatuur. Als extra eis is nog 9esteld dat het 
systee" therftoluninescentie dosiMeters van verschillende 
"ateriaalsoorten en afftetin9en noet kunnen verwerken. 



SYSTEEMBESCHRIJVING 

Het systee" is Modulair opgebouwd zoals weer9e9even in de figuur. De 
TLD-uitleeseenheid is saMen9esteld uit een niet autoMatisch 
uitstookapparaat (Harshaw 2000-A) en een bijbehorende picoaMMeter 
(Harshaw 2000-Bl. Er is gekozen voor een niet autoMatisch apparaat 
o"dat de apparatuurparaMeters van de coMMercieel verkrijgbare 
autoMatische apparatuur veelal slechts over een beperkt traject 
gevarieerd kunnen worden. 
Het uitstookapparaat werd voorzien van een extern aangebrachte 
TLD-wisselaar. De wisselaar en de uitleeseenheid zijn gekoppeld aan 
een "icroco"puter, die beide systeeMcoMponenten aanstuurt. Het 
toepassen van de MicrocoMputer is vooral bedoeld OM de gewenste 
systeeMflexibiliteit te verkrijgen en OM de persoonsdosisbepaling en 
dosisre9istratie 9eauto"atiseerd te laten verlopen.Dit laatste kan 
ook op een extern coftputersystee" gebeuren, Maar de praktijk wijst 
uit dat de data overdracht vanuit de uitleeseenheid naar het 
dataverwerkin9ssystee" probleMen oplevert. Door de verwerking in de 
directe 0"9evin9 van de uitleeseenheid uit te voeren kan dit sneller 
en betrouwbaarder gebeuren. Aangezien de "icrocoMputer zowel de 
systeeMbesturin9 alsook de data handling Moet verzorgen werd 
hiervoor een MicrocoMputer ontwikkelingssysteeM gekozen. Hoewel de 
aanschafkosten hiervan beduidend hoger zijn dan die van bijv. een 
✓ single board MicrocoMputer,, of van een ✓ person.;tl coMputer'· werd OM 
red en van betrouwbaarheid, uitbreidingsMogelijkheden en 
I/0-capaciteit een ontwikkelingssystee" gekozen. 
Bij de systeeMopbouw is geprobeerd OM de functies van de hardware 
coMponenten zoveel M09elijk te iMpleMenteren in · de software. Deze is 
geschreven in een co"binatie van asseMbler en BASIC. Aan9ezien het 
prograMMa tijdens executie in RAM-9eheu9en aanwezig is, is de totale 
systeeMflekibiliteit voor een groot deel afhankelijk van de 
software, die in de re9el sneller en geMakkelijker aan te passen is 
dan de hardware. 
De uitstookeenheid is van het type waarbij de TLD-verhit;tin9 M.b.v. 
een planchet plaatsheeft. Door dit onderdeel M.b.v. een DIA- en een 
A/D-convertor te koppelen ac1n de MicrocoMputer is de 
planchet-te"peratuur oak software regelbaar. Vooral bij het 
gloeicurve onderzoek levert dit een ruiMe tijdsbesparin9 op, doordat 
een groat aantal functies door variabelen aanpassing of extra 
subroutines kunnen worden voorgeprogra"Meerd. 
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0ft de gedi9italiseerde Meetwaarde vanuit de fticrocoNputer naar een 
recorder over te kunnen bren9en werd een tweede D/A-convertor 
toe9evoe9d. Behalve voor controle doeleinden, zoals parallelle 
re9istratie .van het signaal van de leeseenheid en het 
gedigitaliseerde signaal, wordt hiervan ook gebruik geMaakt bij het 
9loeicurve onderzoek. 
De opslag van pro9raMftatuur, Meetdata en dosiNetrie 9e9evens plus 
andere inforMatie van de radiologische werkers is M.b.v. een 
'intelligent' dual drive floppy disk systeeft uitgevoerd. Hieraan 
zijn voor de datacoNNunicatie Met de buitenwereld een video display 
en een printer gekoppeld. 
De door ons ontwikkelde wisselaar bestaat uit een in horizontale en 
verticale richting beweegbare vacuuMnaald, die het transport van de 
dosiNeters verzorgt. De bewe9in9 van de naald en van de lade van de 
uitstookeenheid gebeurt Met stappen- en synchroonMotoren. De 
onderdruk in de naald wordt 9ere9eld Met luchtkleppen, terwijl via 
een luchtdrukgevoelige schakelaar continu gecontroleerd wordt of het 
transport en het oppakken van de dosiNeters correct verlopen. 
De verplaatsin9 van de vacuuMnaald is een functie van de plaats van 
de dosiNeter wanneer die aangeboden wordt aan het systeeM. 0ft de 
pro9raNNerin9 van de bewegingsfuncties eenvoudig te houden, zijn de 
dosiNeters op equidistante plaatsen in een tweediMensionale Natrix 
geplaatst. Voor onderzoeksdoeleinden wordt gebruik geNaakt van 
Natrices van 10 x 10 dosiMeters. Voor de persoonsdosiNetrie is een 
TLD-badgewisselaar in ontwikkeling die Max. 200 dosiMeterhouders van 
het type Studsvik uitleest. 



SYSTEEMEIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN 

Een belangrijke ei9enschap van het systeeM is de grate 
flexibiliteit, die voornaMelijk berust op de "odulaire hardware en 
software sa"enstelling. 
Een aantal software functies en/of variabelen kunnen bijv. zodanig 
veranderd worden dat 9ebruik geMaakt kan warden van Matrices Met 
andere af"etingen en/of TLD-positionerin9. Oak kan binnen een 
"eetserie op autoftatische w1Jze de te"peratuur-tijd functie 
veranderd warden; voor de "eetserie begint kunnen Meerdere functies 
vastgesteld warden. 0" bijv. tijdsinvloeden te eli"ineren is het 
ftogelijk de TLD-uitlezing randoM te laten 9ebeL1ren. De uitgelezen 
waarden van de dosifteters kLlnnen bovendien gegroepeerd warden voor 
het berekenen van geftiddelden, standaarddeviaties en functionele 
verbanden; groepen kunnen ook binnen andere groepen genest warden. 
De waarden van de variabelen die een nor"aal dosiMetrie proces 
initialiseren en regelen worden evenals alle veranderingen in de 
software ingevoerd via het video display. O" ervoor te zorgen dat 
deze invoer zoveel "ogelijk correct is, zijn een aantal I/0-routines 
toegevoegd die via vraa9 en antwoord de 9e9evens naar binnen halen 
en controleren. 
De "odulaire hardware biedt vaoral grote voordelen wanneer de 
systeeftconfiguratie 9ewijzi9d of uitgebreid wordt. Bovendien kan 
hierdoor ook wanneer in de coMputersectie storingen optreden de 
uitleeseenheid toch nog gebruikt worden. In ca. 15 Minuten is dit 
niet autoftatische gedeelte losgekappeld van de rest van het systeeft 
en als zodanig beschikbaar. De coMputer en de bijbehorende 
randapparatuur zijn niet speciaal ontwarpen voor het hier beschreven 
dosiftetriesysteeft. Veeleer is bij de aankoop van de coMponenten 
rekening 9ehouden Met de Mogelijkheid tot "ultifunctianeel 9ebruik, 
waardoor bijv. de specifieke systeeMkosten relatief laag bleven. 



Het systeeft wordt toe9epast in de persoonsdosi~etrie, 
o"gevingsdosi"etrie en in TLD-onderzoek. De dosiMetrie wordt hierbij 
onderverdeeld in dosisbepalin9, dosisinterpretatie en 
dosisre9istratie, waarbij bijv. de interpretatie van de Meet9e9evens 
ftin of fteer autoftatisch kan gebeuren op basis van reeds 
9eregistreerde gegevens. Bij de persoonsdosiftetrie wordt gebruik 
9eftaakt van zowel oppervlakte- als dieptedosisge9evens voor beta-, 
9aftfta-, ront9en- en neutronenstralin9. De persoonsdosis wordt 
autoftatisch onder9ebracht in het bestand waarin alle relevante 
infor"atie van de radiol09isch werkers op9esla9en is. 
Bij het onderzoek wordt voornaMelijk aandacht besteed aan de invloed 
van beta-, 9a""a- en neutronenstralin9 op het TLD-Materiaal en de 
dosiftetrische eigenschappen als functie van o.a. relatieve 
vochti9heid, teftperatuur, licht e.d. Daarnaast wordt gekeken naar de 
invloed van de fteettechniek op de relatie tussen werkelijke dosis en 
9efteten dosis. Enkele variabelen die hierbij onderzocht worden zijn 
de pre- en after-annealing techniek, de verwarftingstechniek en gas 
oftspoeling tijdens uitstoken en/of annealing. 
Net betrekkin9 tot de kosten kan warden opge"erkt dat deze voor de 
uitleeseenheid en wisselaar, gezaftenlijk ca. Fl. 25.000,-- bedragen. 
Voor de coftputer en de randapparatuur is dit ca. Fl. 40.000,--. 
Aangezien deze coftponenten voor fteer dan 75% van de tijd in andere 
applicaties ondergebracht z1Jn, wordt hiervan FL. 10.000,-
berekend tot het dosiftetriesysteeM, waardoor het totaal bedrag op 
Fl. 35.000,-- .ko"t. Hierin zijn niet de personele kosten voor de 
systee"ontwikkeling opgenoMen. 



ANDERE TOEPASSINGEN VAN SYSTEEMCOMPONENTEN 

Behalve in het dosi"etriesysteeM en het bijbehorende 
personendosisbestand worden de coMponenten gebruikt bij de volgende 
toepassin9en: 
- radioactieve bronnen bestand 

Dit bestand bevat de relevante gegevens van alle radioactieve 
bronnen, die bij de THE in gebruik zijn of geweest zijn. 
Enkele voorbeelden van op9eslagen bron9e9evens zijn: nuclidesaort, 
stralin9skwaliteit, beschikbaarheid, beheerder, lokatie en 
fysische toestand. 
Via standaard procedures kunnen op dit bestand "utaties warden 
uitgevoerd en overzichten warden verkregen. 

- De floppy disk wordt als buffer gebruikt voor progra""atuur en 
data die besteftd zijn voor in- of uitvoer van de B7700 van het 
Rekencentru" van de THE. Het datatransport vindt plaats ft.b.v. een 
ftode" via een vaste telefoonlijn (1200, 300, 110 baud). 

- Bij 9a""a- en neutronenspectroMetrie kan het 9edigitaliseerde 
spectru" afkoftsti9 van een 4000 kanaals analysator op9esla9en, 
9ewijzi9d en teru99ezonden of door9ezonden warden naar het 
Rekencentru"; hier warden o.a. antvouwin9sprocedures toe9epast. 
Eenvoudigere spectru""anipulaties zijn in de toeko"st aok Met de 
fticroco"puter alleen ftogelijk. 

- De fticrotoftputer en randapparatuur warden 9ebruikt voor rekenwerk 
en eenvoudi9e ftodelbeschrijvingen. 

- Voor adftinistratieve taken is een tekst editing systee" 
ontwikkeld, waarbij uitsluitend 9ebruik geMaakt wordt van de 
aanwezi9e hardware. 
Dit systeeft is 9ebruikt bij het 9ereed Maken voor publicatie van 
di t artikel. 

NASCHRIFT 

0ft de "eetresultaten van het 9loeicurve onderzoek theoretisch te 
kunnen toetsen, "oet Men beschikken over een technologische 
procesbeschrijvin9 van het warfttetransport in het 
dosifteter-ftateriaal. Het teftperatuurverloop in de dosifteter Moet 



daartoe berekend warden als functie van o.a. planchetteftperatuur, 
planchetftateriaal, teftperatuur van het gas of de lucht in de 
uitstookka~er en van het TLD-planchetoppervlak. 
Uij zullen het op prijs stellen wanneer degenen die ons hierover 
fteer inforftatie kunnen verstrekken contact Met ons op willen neMen. 


