
EL TUB ('001,1l)GE EN LA RAI)IO('1kAI L\

pel Dr . J. BREMON I MASGRAU

El progres mes extraordinari fet per ]a Radiologia des do
la descoberta dels Raigs X, es sons dubte l'invent del Dr. Coolid-

ge, fisic america, que utilitzant les experiencies d'Edisson refe-

rent a ]a qualitat que tenon els metalls on incandescencia do

produir els electrons del feix catodic, deu originaria dols Raigs

X, va aplicar les a un non tub que porta son nom.

La introduccio en Is radiografia i radioscopia do diafragmesq.
metodes compressors, pantalles refor^ades, estereoscopia, cine-
matoradiografia i domes, han sigut progressos apreciables quo

han possat a la ciencia de Rontgen a un nivell do perfeccio i
justesa poe sospitat per sos primers conreadors; pero tots
aquests avengos no ban passat d'esser perfeccionaments po
driem dir no secundaris, signes del progres dels temps actuals,
en els quo un cop fet un descobriment se'l fa avencar de tai'
manera que en pots anys fa mes via que temps enrera en deca-
des o segles; recordeu, en altra Branca del saber hum, els ti-
mids vols d'en Wright a Franca al comenc do l'aviacio, i com-
pareu-los amb les proves d'avui dia, que s'atravessen mars i
continents.

En el camp de ]a Radiologia pero, el primordial, el fona-
mental, restava intangible: la bobina i el tub de Crookes eren
les dues pilastres quo aguantaven fortes i formes 1'edifici de
Riintgen. Per les bobines i l'llabilitat dels constructors s'havien
enginyat de tal manera que ja no donaven floc a desitjar res
mes: les intensitats formidables que podia rendir qualsevol dels
aparells ben constru ts, s'estrellaven pero contra l'escull del
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tub do Crookes. Aquest continuava sempre essent el mateix:

un recipient do vidre, del qual s'havia enrarit faire fins a una

pressio sulicient i al traves del qual, en passar la corrent eleetri-

ca, eren engendrats els raigs X pel xoc del foix cadotic contra

tin obstacle situat a l'anticatode. El tub era el punt flat de ]a ra-

diologia; canviant constantment el grau d'enrariment d'aire en

esser dintre, canvia, tambe, ]a qualitat de raigs que elnet,

aquesta variabilitat de la radiacio emesa fa que mai pogueu

estar segurs del que fern: comenceu a treballar amb una ampo-

Ila, que en el comers del sell funcionament produeix raig 5

Benoist, i en acabar la tasca, despres duns minuts d'excitacio per

una radioscopia o radiografla, el tub per la calor produlda en

ses parets que fa que els gasos en elles dipositats es Iliberin i
tornin a son interior disminuint el bait, s'estova i el gran de

duresa baixa a 4 o menys, alterant-se per tart la posa i la pene-
tracio desitjades. Aquest os l'escull de sempre quan s'usen tubs

ordinaris.

Amb eI Coolidge es suprimeix en absolut aquest inconve-
nient. El Coolidge es constant: uu cop reglat el tub i escollides

les radiations apropiados podreu conservar indefinidament son

grau do duresa, el mateix si voleu fer-lo funcionar un moment

quo una horn.

El till) Coolidge esta essencialment constituit per una am-

polla do vidre com on els tubs ordinaris, on el qual el buit que
s'hi ha practicat es fisicament perfecto. L'enrariment de faire

en son dintre es tal, qua pr;teticament fora impossible fer-lo

atravessar per la torrent del secundari d'una bobina, tan gran

©s In resistencia quo ofereix al pas do In corrent.
El catode esta constituit per un filament de tungsten quo

es posa incandescent niitjancant una bateria d'acumuladors o
d'un transformador i que es l'encarregat de produir el feix ca-

todic el qual en topar amb l'obstacle quo ofereix i'anticatode,

que en els Coolidge americans sol estar constituit (Fun gran
macis de tungsten, produeix els raigs X. S'ha elegit el tungsten

per esser el metall fins ara conegut que to el grau de fusio
mes elevat.

Et posar en rnarxa tin tub Coolidge, es cosy senzilli:sima; es
comenca per posar incandescent el filament del catode i es

tanca el circuit d'alta tensio; rnaniobrant el reostat del secundari

es fa creixer la diferencia de potential entre les bornes del tub

fins que aquest emet una radiacio de la penetracio convenient
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a I'objecte quo ens proposem radiografiar; aixi reglat el tub i

augmentant o disniinuiut la intensitat de la radiacio, escalfant

mos o menys el filament de I'anticatode per medi d'un reostat,

es tanca la correut deixant els reostats del secundari i del catode

en el mateix punt on els havem deixat en for el tanteig; s'insta-
la l'objecte a radiografiar i tancant els circuits, el tub es troba

en identiques conditions quo abaus, conditions que es mantin-
dran independentment de I'operador per taut temps com es
vulgui.

Ile fet abans do decidir-me a usar el Coolidge exclusivament
per a radiografla, algunes proves i assaigs per a convencer-me
de la bondat d'aquest tuh.

Les primeres radiografies fetes em sortiren com veiwles,
cl contrast entre les parts toves i els ossos era pot pronunciat,
no s'hi veia Is bonica tonalitat que tenia una placa impressiona-
da per un tub ordinari. Els primers assaigs ern mogueren a es-
criure a la casa Pilon constructora a Franca dels tubs Coolidge,
denianant-los-hi dades i preguntant Jos-hi la seva opinio sobre
els mews fracassos. Jo atribuia el velar-se les plaques al tungsten
que esti fet l'anticatode quo no devia douar una radiacid tan
apta coot el plati, que en general s'emplea en tubs ordinaris;
pensava tanibo quo potser donava una gran quantitat de raigs
secundaris, que tree quo devien velar la iinatge enibrutant la
nitidesa dels details.

La resposta de la casa va donar-me la clau dels mews assaigs:

useu ^raigs massa durs. o poses uiassa Ilargues». Aquesta es la

solucio: la posa del Coolidge, ha do ser inferior al menys en dos

decitnes a la posa d'un tub ordinari; operant d'aquesta nianera

les radiografies obtingudes amb aquest tub no discrepen en res

do les obtingudes auib els altres corn podreu comprovar auib

les proves que sotmeto al vostre examen. Itesuinint mon parer,

put formular les segiients

CONCLUSIONS

ter Amb el Coolidge podeu obtenir-se les radiografies auib
el mateix contrast, nitidesa de details, estructura ossia, etc., que
amb els tubs ordinaris.

2.0n Essent la seva radiacio liomogenia i constant, el sou
us ds preferible al d'altres tubs variables en extrem.
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3.ei El seu alt cost queda compensat perque disposant
Well, disposem dun arsenal complet do tubs d'un cost equiva-
lent o superior al Coolidge.

4.art La comoditat de variar el grau do duresa a voluntat
Ipodentradiografiar(lespresd'una ma de nen, una pelvis d'adult)
fa que l'us del Coolidge sigui cada dia mds general, font-lo
aquest qualitat superior a tots els tubs coneguts fins are.

5.nnt Essent el seu rendiment molt superior at dels tubs or-
dinaris, posseint un Coolidge els radiolegs quo tenen modestes
iustal•lacions, poden disposer d'un gran mil•liamperatge.

li.se Les poses amb el Coolidge deuen ser reduides en '/,o
en relacici als tubs ordinaris.


