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ïmagex, Inc.» Mentor, Ohio, Yer.St.v.Amerika 

Optisch homogeen uitgevoerd Rontgenscherm. 

De uitvinding heeft "betrekking op een Bontgenstelsel 5 
waarvan normaal voor het inspecteren van de inwendig® constructie van 

produkten wordt gebruik gemaakt9 die ondoorschijnend voor licht sijn» 

zoals bijvoorbeeld luchtbanden, ingekapselde elektrische apparatuur, of 

gelaste metalen produkten, en waarbij klassieke Röntgenschermen worden 

toegepast, die fijne deeltjes calciumwolfamaat of ander fluorescerend 

materiaal bevatten, dat in doorzichtig matrix=materiaal of een bindmid-

del van organische kunststof is opgenomen. Het vergroten van de afmetin-

gen van de fluorescerende deeltjes leidt hierbij tot een enigszins ster-

kere intensiteit van het beeld, doch tegelijkertijd tot een afname van 

de bereikbare resolutie met betrekking tot de details. 

Het is verder bekend dat voor het zichtbaar maken van 

Röntgenschaduwbeelden hetzij direct hetzij met behulp van een beeldver-

sterker (zie het artikel van Pruitt "Nucleonics" Vol. 139 no. 8, blz. 

26-29 van augustus 1955 en het Amerikaanse octrooi 3.356.851 ten name 

van Carlson) van een-kristalplaten uit fluorescerend materiaal kan vor- I 

den gebruik gemaakt. Doch van dergelijke een-kristelplaten schijnt geen j 

enkel praktisch gebruik te zijn gemaakt behalve bij scintillatiecamera's j 

waarbij de zwakke van een radio-actieve stralingsbron afkomstige stra- f 

ling zoals bijvoorbeeld een menselijk orgaan waardoor op selectieve wij- •• 
I 

2een radio-actieve isotoop is geabsorbeerd, door middel van een samen- ; 

gesteld afbeeldingsstelsel wordt'gedetecteerd, hetgeen bijvoorbeeld in I 

het Amerikaanse oetrooischrift 3.7̂ 5,359 ten name van Martone is beschre-

ven» " : 

Volgens de uitvinding kan een Röntgenstraalscherm wor- ; 

den verschaft, waarmee fijne, scherpe details en een uitstekend contrast 

kunnen worden bereikt, wanneer van optisch homogene kristalplaten als 

fluorescerend materiaal wordt gebruik gemaakt, die volgens een bepaalde 

constructie en samenstelling zijn uitgevoerd. 
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De constructie en samenstelling van dê fluorescerende 

kristalplaat volgens de uitvinding omvat verschillende-speciale kenmer-

ken behalve het kenmerk van de gebruikelijke voor Röntgenstralen doorlaat 

bare doch voor licht ondoorschijnende afdeklaag op het blinde (blank) 

vlak (dit wil zeggen het dichtst naar de Röntgenstraalbron toegekeerde 

vlak), en het voor licht doorschijnende» beschermende steunvenster op het; 

tegenoverliggende actieve vlak. 

Een van deze kenmerken vordt door de optische koppeling; 

over hun gehele breedte van de kristalplaat en het doorzichtige venster 'i 

gevormd, zodat dit helder tot aan de rand is en de rand van het samen-
i 

stel schuin toeloopt. Een- ander kenmerk vordt door het licht-absorberende 

materiaal met een hoge brekingsindex gevormd, dat in aanraking met de i 

schuin toelopende rand is en waardoor deze rand wordt omgeven» ' 

Het doel van deze tvee kenmerken, afzonderlijk en te-
( 

zamen is het elimineren van het zijdelings gerichte en inwendige gere- j 

flecteerde licht, dat anderszins fcijn -weg zou vervolgen en door inwendigei 

reflecties door het doorzichtige samenstel heen zou dringen, doordat dit j 

door optische absorptie in de doorzichtige materialen of door het ver-

spreiden ten gevolge van optische gebleken hierin of in de oppervlakken > 

ervan .verloren zou gaan. Door het laatste proces wordt het belangrijkste j 

effect met betrekking tot de afname in contrast van het beeld gevormd, ! 

daar dit zijdelings gerichte licht door dit type van verspreiden weer j 

naar het uiteindelijke beeldvlak kan worden gericht, I 

Door geen enkel kenmerk op zichzelf zal dergelijk ver-

strooid licht geheel en al worden opgeheven, hetgeen uit het feit is 

afgeleid, dat de door Röntgenstralen bewerkstelligde fluorescentie in 
i 

elke richting wordt uitgestraald. Alleen de enigszins nauwe lichtkegel, 

die zich vanaf een bepaald fluorescerend punt naar de opening van het 

camera-lenzenstelsel uitstrekt, is nuttig bruikbaar. Al het andere licht, 

dat onder elke mogelijke hoek zijwaarts is gericht, is nutteloos en moet 

zo volledig mogelijk worden opgeheven. ! 

Door dit nutteloze, zijdelings gerichte licht wordt in ' 

feite het hoofdbestanddeel van het totale licht gevormd, daar meer dan ) 

80$ van het in alle richtingen vanuit een stralingsbron binnen het ma-

teriaal uitgestraalde licht, waarvan de brekingsindex een zo hogewaarde | 

als 1ST87 van cesiumjodide bereikt, de parallelle oppervlakken van de 



plaat onder invalshoeken zal treffen, die groter dan de kritische hoek 

van ongeveer 34° zijn. Dit hoofdbestanddeel zal door middel van een of 

meer dan een totale reflecties naar de rand Tan het door de kristalplaat 

en de ondersteuning gevormde samenstel worden overgedragen. 

Het doel van de schuin toelopende rand is om een grotere 

absorptie van het licht te verkrijgen dat inwendig totaal naar de randen 

van de plaat wordt gereflecteerd ten opzichte van de absorptie van het 

licht, dat een haakse rand bereikt, üit een volledige analyse van de 

loop van de stralen blijkt', dat deze zijdelingse liehtconponent door de 

schuin toelopende rand met een nuttig effect naar het liehtabsorberende 

materiaal wordt gericht, die ongeveer tweemaal zo groot is als het nut-

tig effect van een haakse rand. Indien het zijdelingse licht niet aan de 

rand wordt opgevangen, zal dit door reflectie weer in het kristalvolume 

terugkeren, waarin het een onvermijdelijk oppervlak kan treffen of in-

wendige gebreken, waaruit het licht weer naar het beeldvlak kan worden 

verspreid. Door dergelfk verspreid, licht zal het contrast jLn het beeld 

worden verminderd en zal dientengevolge de gevoeligheid van het stelsel 

afnemen. 

Om bijna al het inwendige gereflecteerde lieht op te 

vangen en op te heffen, is het noodzakelijk om de schuin toelopende rand ; t 
en het randgedeelte van het platte vlak, dat zich tegenover de schuin j 

toelopende rand bevindt, met lichtabsorberend materiaal te bedekken. j 

De brekingsindex van dit materiaal moet 20 hoog mogelijk zijn. De grootte 

-«an de in het absorberende materiaal intredende licï-tenergie zal van j 

öe brekingsindex van dit asateriaal ten opzichte van die van de plaat af- 1 

hangen. Hoe dichter deze indexen „bij elkaar zijn gelegen des te groter ; 

zal de energie-overdracht zijn, en des tegroter zal dus de kans op ab-

sorptie van het licht door lichtabsorberend pigment in het randafdekkings-

materiaal zijn, zoals bijvoorbeeld koolstofzwart. 

Aan. de schuin toelopende rand behoeft geen bijzondere 

soort afwerking worden gegeven, daar zeer gunstige resultaten zowel met 

polijsten als met ruwe oppervlakken zijn bereikt, doch de beste resul-

taten zijn met schuin toelbpende randen met een ruw oppervlak bereikt. 

Hierdoor wordt de noodzaak voor een speciale polijstbewerking van de 

randen opgeheven. 



Een ander speciaal kenmerk van de uitvinding heeft "be-
trekking op de-inwendige constructie van de plaat uit fluorescerend ma-
teriaal. Dergelijke platen zijn tot nog toe door het laten kristallise-
ren van een zoutjvervaardigd, dat een geringe hoeveelheid van een geac-
tiveerd element bevat, zoals bijvoorbeeld een alkalimetaalhalide {na-
trium, kalium of cesiumjodide) dat geactiveerd is door een minderheids-
gehalte van een ander element (bijvoorbeeld thallium). Gedurende het 
kristalliseren kunnen het. activerende materiaal en evenzo deze active-
ring tegenwerkende onzuiverheden worden ontmengd en op bepaalde plaatsen 
in hogere percentages dan in andere optreden. Het gevolg hiervan kan een 
niet uniforme intensiteit van de 'fluorescentie zijn, waardoor het ge-
wenste beeld onduidelijk wordt gemaakt» Indien de onzuiverheden voorts 
van een type zijn, waardoor nagloeien of fosforescentie wordt veroorzaakt 
zullen door de niet uniforme verdeling nog andere parasitaire beelden 
worden bewerkstelligd. 

Volgens de uitvinding kunnen fluorescerende kristal-
platen niet alleen door direct uitkristalliseren worden vervaardigd, 
doch ook door het vermalen en door en door mengen van het fluorescerende ; 
zout, dat het gewenste activeringsmiddel bevat, hetgeen door warm persen 
kan worden gevolgd of door het verwarmen tot op de verwekingstemperatuur 
waarna het materiaal plastisch wordt gekneed en aan een uiteindelijke 
persbewerking wordt onderworpen. Het door persen verkregenpLatte stuk 
materiaal wordt dan op de gebruikelijke wijze afgewerkt zodat dit de 
gewenste afmetingen en vorm bezit en de gewenste conditie van het opper-
vlak. Dergelijke kristalplaten, die door mengen en vervolgens warmpersen 
zijn gevormd, hebben zeer uniforjne eigenschappen en zijn in hoofdzaak 
vrij van parasitaire beelden. 

Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd, d̂ -at 
het montage-orgaan voor het kristalplaat samenstel normaal de gebruike- j 
lijke inwendige flenzen of sehijnselopvangelementen zal bevatten., waar- | 
van de oppervlakken met zwarte niet reflecterende deklagen zijn bedekt i 
an het licht te absorberen, dat in een andere richting uit het venster ! 
uittreedt, dan die vanuit het optische stelsel. j 

Fig. 1 geeft een scheraiisch aanzicht op kleine schaal j 
van een zodanig aangebracht fluorescerend scherm weer, dat hiermee een ! 



groot voorwerp met "behulp van Röntgenstralen kan vordert onderzocht» 
Fig. 2 geeft een schematische doorsnede op een grotere 

schaal van een fluorescerend scherm veer» 
Fig. 3 geeft een soortgelijke doorsnede op een nog 

grotere schaal veer, doch alleen van het ene randdeel ervan-. 
Fig. 4 geeft een gedeeltelijk schematische doorsnede 

vaneen fluorescerend scherm veer, dat zodanig is aangebracht dat hier-
mee een klein voorwerp met behulp van Röntgenstralen kan worden onder-
zicht . 

Fig. 5 geeft eea schematische doorsnede vaa ®en ge-
wijzigde uitvoeringsvorm van de uitvinding veer® 

Van de fluorescerende schermen volgens de uitvinding 
kan voor elk doel vorden gebruik gemaakt, waarvoor gebleken is dat fluor-
escerende schermen nuttig kunnen worden toegepast , doch deze schermen 
sijn in de eerste plaats voor het onderzoek of de inspectie door straling 
van voorverpen bedoeld., die ondoorschijnend troo'r licht zijn» waarbij de-
se straling door de voorverpen zal heendringen, zoals bijvoorbeeld Röntgen-
stralen, elektronenstralen» neutronenstralen en dergelijks 8 dig in staat 
zijn om het schermmateriaal zodanig te exciteren dat hierdoor een optisch 
zichtbare of fotografisch zichtbare of een elektronisch te detecteren 
fluorescentie of seintillatie vordt bewerkstelligd» 

i Voor het detecteren van Röntgenstraliagschaduwbeelden s I 
wordt er heden ten dage de voorkeur aan gegeven om van eea van de combi- ' 
naties gebruik te maken, waarvan bekend is dat dese helder in Röntgen- : 
stralen gaan fluoresceren zoals door thallium geactiveerd cesiumjodide ! 
dat bijvoorbeeld uit een mengsel van 10.000 delen cesiumjodidsmet 13 
delen thalliumjodide (ongeveer eentiende molprocent) bestaat. Dit kan 
tot een redelijk homogene kris;talmassa vorden gevormd, door dit vanuit ; 
een smelt in een cilindrische vorm te laten kristalliseren. Uit de massa , i kan door middel van een natte snaar een plat stuk plaat worden gesneden, ; 
vaarna deze aan een zijde wordt gepolijst, door middel van een 'helder 
hechtmiddel, zoals bijvoorbeeld epoxy-kit aan een glazen plaat wordt 
vastgekit, en dan opcfe gewenste dikte wordt geslepen en gepolijst. 

Daar een dergelijke kristalplaat over zijn gehele dik- ; 
te in een Röntgenstraalbundel zou kunnen fluoresceren, wordt voor een 
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goed oplossend vermogen of een goede resolutie van het schaduwbeeld een 
aanvaardbare betrekking tussen de dikte en de diameter van het kristal- j 
scherm vereist, zodat door een fluorescerende lichtkolom» die door een 
smalle nabij een rand van het scherm optredende Röntgenstraalbundel is 

5 bewerkstelligd, geen aanzienlijke hoek terjplaatse van de optische lens j 

of een ander 1ichtverzamelend of lichtaftastend element zal worden be- | 
streken. De helderheid neemt met de dikte van de.plaat toe„ doch de mo- ; . f 
gelijkheid om constructiedetails van elkaar te kunnen onderscheiden neemt1 i 1 daarbij af, zodat voor verschillende fijnheidsgraden van de te bekijken j 

10 constructie verschillende onderlinge betrekkingen van de afmetingen ge- j 
wenst kunnen zijn. Op doelmatige wijze kunnen diameters van 10 tot 100 j 
maal de dikte worden toegepast, waarbij een verhouding van ongeveer 25 | 
maal een goed compromis voor het onderzoeken van constructies met details-

; van een gemiddelde fijnheidsgraad betekent, waarbij een voldoende helder-. 
. . i 

15 , heid optreedt om een snel en nauwkeurig onderscheid mogelijk te maken. i 
In fig. 1 is een Röntgenstralingsbron 10 afgebeeld, diej 

naar een te inspecteren voorwerp is gericht, dat uit een grote gelaste j 
metalen constructie 11 of iets dergelijks kan bestaan, waarachter zich : I . . ' 
een voordicht ondoordringbaar afbeeldingstelsel bevindt, dat een fluor- ; 

20 escerend scherm 12 bevat, alsmede een spiegel 13 om het beeld op het 
• fluorescerende scherm naar de ene zijde uit de Röntgeastraalbundel te 

reflecteren om de door de Röntgenstralen aan de optische en elektronische 
! elementen toegebrachte schade tot een minimum te beperken. Tenslotte 

wordt het Röntgenstralingsschaduwbeeld door middel v«n een videocamera 
25 ; iH naar een op grotere of kléinere afstand gelegen veilige plaats over-

gebracht, zodat dit onmiddellijk, op een beeldbuis kan worden bekeken of 
1 geregistreerd kan worden om later te worden bekeken. 
; De inwendige constructie van het fluorescerende scherm 

12 is in doorsnede in fig. 2 afgebeeld, en op een grotere schaal in een 
30 gedeeltelijk aanzicht in fig. 3. 

Het feitelijke fluorescerende element wordt door de ; 
dunne kristalplaat 20 uit fluorescerend materiaal gevormd, zoals'het j 
bovengenoemde door thallium geactiveerde cesiumjodide, waarvan de diame- ' 
ter 25 of 30 centimeter of nog meer kan bedragen. Deze plaat is op een 

35 ondersteunende en beschermende glasplaat 21 gekit, waarop op het vrije ) 

%J W € ? w 



oppervlak ervan bij voorkeur aan gebruikelijke anti-refleetie&eklaag 22 

van een kwart golf is aangebracht. De diameter van de kristalplaat 20 

bedraagt "bij voorkeur 20 tot 50 maal de dikte ervan, of anders gezegd 

de dikte ervan is door bewerken en polijsten tot op een waarde van 2 tot 

5% van de diameter van de plaat teruggebracht, De rand van het fluores-

cerende plaatsamenstel met inbegrip van het glazen ondersteuningsorgaan, 

is tot een schuin verloop van ongeveer ̂ 5° afgewerkt dat bij voorkeur 

naar de Eöntgenstralingsbron is toegekeerd en in een ruwe door slijpea 

bewerkstelligde afwerkingstoestand kan worden gelaten zonder dat dit nog 

gepolijst wordt. 

Het fluorescerende plaatsemeastel wordt op doelmatige 

wijze in een ring 25 gemonteerd 8 die uit een platte metalen ring so als 

een onderlegring kan bestaan of uit een dikke ring waaruit een gedeelte 

is weggenomen om een flens te behouden waartegen het samenstel kan wor-

den gemonteerd. Het is van belang dat een lieht absorberende deklaag 26 

in optisch contact met de schuin toelopende rand is, en evenzo met het 

aangrenzende gedeelte van het platte oppervlak, dat tegenover deze schuin-

lopende rand is gelegen, om de reflectie aan de rand tot een minimum 

terug te brengen en zo veel mogelijk lieht te absorberen,, dat anders -weer 

terug naar het midden zou worden gereflecteerd. De randdeklaag wordt voor 

dit doel zowel op de schuine rand als op het gedeelte van het platte vlak' 

aangebracht, dat in binnenwaartse richting aan de rand grenst en wel over 

een diameter, die iets kleiner is dan de kleinste diameter van de schuine1 

rand. De ondersteuningsring 25 wordt dientengevolge net een opening van ; 

ongeveer dezelfde diemeter als het heldere middendeel van de glasplaat ! 
l 

21 uitgevoerd, dat zich binnen d^ randdeklaag 26 bevindt. Daardoor de j 

randdeklaag 26 het naar de ring 25 toegekeerde oppervlak wordt bedekt, ; 

biedt het voordeel om deze van kleefkrachtig materiaal te maken, zodat ) 

hierdoor de dubbele functie van hèt absorberen van licht aan de rand en ! 

van het ondersteunen van het uit de fluorescerende plaat 20 en de glas- ; 

plaat 21 op de ring 25 bestaande samenstel wordt uitgeoefend. Er wordt 

dientengevolge de voorkeur aan gegeven om de randdeklaag 26 uit een epoxy-

kleefïniddel met een hoge brekingsindex te maken, die licht absorberend 

pigment zoals koolstofzwart -bevat, en om de glasplaat 21 door middel 

van dit kleefmiddel op de ring 25 vast te kitten. Doch ook van andere 



ondersteuningsmiddelen zoals bijvoorbeeld klemmen kan worden gebruik 

gemaakt, en in het bij zonder indien het scherm breed en zwaar is en in-

dien het waarschijnlijk is dat dit aan trillingen of schokken onderhevig , 

zal zijn. 

Het fluorescerende scherm kan van een gebruikelijke j 

spiegel 27 zijn voorzien, zoals bijvoorbeeld een met aluminium bedekte ! 

polyesterfilm, die door middel van een voor Röntgenstralen doorzichtige 

doch voor licht ondoorschijnende steunplaat tegen de kristalplaat 20 wordt 

aangehouden. Door een dergelijke spiegel zal de beeldintensiteit worden j 

versterkt, hetgeen echter ten koste van de detailresolutie zal gaan, het-; 

geen in het bijzonder nabij de rapden van dikke kristalplaten is waar te | 

nemen. J 

Er wordt daarom dikwijl^ de voorkeur aan gegeven om de ; 

spiegel 27 weg te laten en in plaats hiervan de lichtabsorberende deklaag 

26 in optisch contact met de kristalplaat 20, helemaal over het aclter-

vlak te laten doorlopen zoals dit in fig. 5 is afgebeeld. In dit geval 

kan de steunplaat 28 worden weggelaten. ; 

Zoals in fig. 3 is aangegeven zal een bepaald punt 30 

in de kristalplaat 20, wanneer dit door Röntgenstralen wordt getroffen 

gaan fluoresceren, waarbij zichtbaar licht in elke richting wordt uitge- ; 

straald. Een loodrecht op het oppervlak staande lichtstraal 31 zal in de j 

zelfde richting uittreden. Een onder een kleine invalshoek verlopende j 

lichtstraal 32 zal een breking ondergaan, waarbij door de gestippelde i 

lijnen de richting in het begin is aangegeven en door de getrokken lijnen 

de richting na het ondergaan van de brek^ing, die zowel met betrekking j 
i 

tot de overgang van de kristalplaat 20 naar de glasplaat 21 als met be- j 

trekking tot de overgang van de glasplaat-21 naar de atmosfeer zijn ge- j 
ï 

tekend. Vanwege de aanwezigheid van de kwart-golf deklaag 22 zal inwendig j 
> | 

een zeer geringe hoeveelheid licht onder hoeken worden gereflecteerd, 

die kleiner dan de kritische invalshoek zijn en waardoor dit licht dan .{ 
i 

op een ongewenste plaats optreedt. ; 

Een lichtstraal 33 met de kritische invalshoek.zal niet 

uit de plaat treden, doch inwendig totaal worden gereflecteerd. Een licht-

straal 3̂  met een aanzienlijk grotere hoek dan de kritische invalshoek 

kan niet uit het materiaal uittreden en zal een of méér dan eenmaal totaal 



•worden gereflecteerd,totdat deze lichtstraal de rand "bereikt» Hier zal 

het grootste gedeelte van het licht in de randdeklaag 26 worden geabsor-

beerd, doch een bepaalde hoeveelheid zal veer vorden gereflecteerd, Van-

wege de door de schuine rand gemaakte hoek zal bijna al het gereflecteer-

de licht naar het gedeelte van de ondoorschijnende randdeklaag 26 worden 

gericht, dat zich op het platte vlak bevindt, zodat dit licht door de 

kvartgolfdeklaag 22 zal passeren en in de randdeklaag 26 zal worden ge-

absorbeerd. 

Dit wil zeggen dat in hoofdzaak al het niet nuttige 

bruikbare licht wordt geabsorbeerd8 ea dat alleen licht dat van de fluor-

escerende plinten in de kristalplaat 20 onder kleine invalshoeken vordt 

uitgestraald, uit de plaat kan uittreden® Dus het diffuse licht? waardoor 

de bruikbaarheid van de door een kristalplaat gevormde fluorescerende 

schermen, door de hierdoor veroorzaakte nevel over de schaduwbeelden 

vordt beperkt, wordt door de uitvinding weggewerkt» 

De uitvinding kan voor schermen van grote affcietingen 
j 

worden gebruikt om grote voorwerpen te onderzoeken, of voor schermen van ' 

kleine afmetingen om kleine voorverpen te onderzoeken. De algehele samen-

stelling zal in beide gevallen hetzelfde zijn, doch bepaalde verschillen 

in details kunnen in het ene geval meer van pas komen dan in het andere 

geval. 

In fig. 4 is een samenstelling afgebeelds waarbij van • 

een kristalplaat-scherm voor het Röntgenonderzoek van kleine voorverpen 

wordt gebruik gemaakt, waarbij het niet zo gemakkeli is om van een spie-

gel gebruik te maken os het beeld weer naar een bepaalde zijde uit de 

Röntgenstraalbundel ta reflec--ter»en. In een dergelijk geval is het nood- j 

zakelijk om in het optische stelsel van glassoorten gebruik te maken, \ 

die niet door Röntgenstralen van ,de toegepaste frequenties vorden bescha-

digd, en zo als duidelijk zal zijh evenzo van video-camera's en toebeho- 1 

ren, die niet gevoelig voor Röntgenstralen zijn. ; 

De feitelijke constructie van het fluorescerende scherm 

is hetzelfde als bij de uitvoeringsvorm volgens de fig. 2 en 3, dóch de 

afmetingen zijn kleiner, dit vil zeggen dat een bruikbare schermdiameter : 

hierbij in het bereik van éên of tvee centimeter is gelegen. De samenstel-

ling bevat dientengevolge dezelfde kristalplaat 20, die op een glasplaat' 
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21 is gekit, die op het vrije oppervlak van een kwart golfdeklaag 22 is 
voorzien, terwijl tegen het vrije oppervlak: van de kristalplaat 20 een : 
spiegel 27 is geplaatst en verder een voor licht ondoorschijnende doch 
voor Röntgenstralen doorlaatbare steunplaat 28, De samenstelling is even-' 
zo van een schuine rand voorzien, die door een lichtabsorberende deklaag j 
26 is omgeven, terwijl de samenstelling voorts in een ondersteuningsring I 

! 
25.is geplaatst» ' 

De ring 25 is samen met het fluorescerende schermsamen-' 
stel op doelmatige wijze met een video-camera 1U verbondens die uit een I 
op de fotokathode 41 van een video-camerabuis h2 gefocusseerde optische j 
lens 40 bestaat, terwijl de buis h2 door een isocon of een andere gebrui-j 

t t kelijke camerabuis wordt gevormd. i 
Het lichtafsluitende huis, waardoor het fluorescerende I 

scherm 12 met de video-camera 14 is verbonden, bevat bij voorkeur inwen-
dige flenzen 1+3, die met lichtabsorberend materiaal zijn bedekt en als j 
lichtvangmiddelen of glinsterschilden dienst doen om zo goed mogelijk de | 
laatste sporen difuus licht te verwijderen, die van de randen van de fluor-
escerende plaat kunnen zijn ontsnapt, en ook al het uittredende' licht, ; 

dat in een andere richting doorloopt dan in de opening van de lens. : 
Het is gebleken dat door de uit een kristalplaat be- | 

staande fluorescerende schermen van de bovenbeschreven soort zichtbare I 
beelden uit Röntgenschaduwbeelden met een onvergelijkbare helderheid, 
scherpte en contrast worden geproduceerd, waardoor de mogelijkheid wordt 
geboden dat een in serie uitgevoerd Röntgenstraalonderzoek van vervaar-
digde voorwerpen sneller en nauwkeuriger en met minder vermoeidheid van 
het bedienende personeel kan worden uitgevoerd dan met de tot. nog toe 
bekende fluorescerende schermen. 

Voor bepaalde ppeciale doeleinfen kan het nuttigblijken < 1 
om van een combinatie van een reflecterende ondersteuning en een optisch 
absorberende ondersteuning op de fluorescerende kristalplaat gebruik te 
maken- Dit wil zeggen dat een spiegel tegen het midden van de fluores- j 
eerende kidstalplaat kan worden geplaatst, waar de scherpste definitie ' 
wordt verkregen', en op het gedeelte aan de rand door een lichtabsorberende 
deklaag wordt vervangen. Andersom kan de spiegel tegen het ge&eete 
aan de rand worden geplaatst en in het midden van een smal of breed gat > 



zijn voorzien, dat met een dergelijke deklaag is opgevuld0 hetgeen voor ' 
het centreren van het beeldstelsel of voor andere doeleinden in aanmer-
king komt. 

De bovenbeschreven fluorescerende schermen, -waarvan de 
fluorescerende kristalplaten in hoofdzaak uit alkalimetaaikliden bestaan, 
zijn het beste met laagspannings-Röntgenstralen voor het onderzoek van 
artikelen met een geringe'of gemiddelde dichtheid te gebruiken» Voor het 
onderzoek van artikelen van grote dichtheid met behulp van hoogspannings-
Rontgenstralen moeten de kristalplaten uit materiaalsoorten worden ver-
vaardigd, die voor dergelijke Röntgenstralen gevoelig sijs, zoals bijvoor-
beeld gadoliniumoxysulfide of calciumwolframaat. 

b 

Evenzo geldt dat voor toepassingen waarbij aan een be-
paalde straling boven de elektromagnetische straling de voorkeur wordt 
•gegeven, zoals bijvoorbeeld het doorlichten met neutronenB kristalmate-
riaal moet worden gekozen, dat op doelmatige wijze op de betreffende bij-
zondere straling aanspreekt. Zo kan het lithiumisotoop met een atoommassa 
6 in de vorm van lithiumjodide, dat door europium is geactiveerd, op doel-
matige wijze voor de toepassing met thermische neutronen worden gebruikt 5 
waarbij deze lithiumisotoop ook commercieel verkrijgbaar is. 

In elke uitvoeringsvorm worden met de uitvinding op-
lichtende beelden van onvergelijkbare helderheid en contrast verkregen, 
waarbij de inwendige constructie van de voorwerpen met een helderheid • 
wordt afgebeeld, die tot nog toe als onbereikbaar werd beschouwd. Dit ' 
is van bijzonder belang voor het automatische onderroek zonder een visu- ; 
ele waarneming door bedienende personen, waarbij een interpretatie door 
middel van een machine van het beeld is vereist om onregelmatigheden met ; 
betrekking tot de dichtheid of de plaats te detecteren. Door de uiterst \ 
goede signaal-ruis-verhouding vâ i de door de fluorescerende schermen van • 
de uitvinding geproduceerde elektrische signalen wordt de mechanisering 
van het Rontgenstraalonderzoek van de vervaardigde voorwerpen in hoge 
mate vergemakkelijkt, en worden dientengevolge de door het bedienende 
personeel gemaakte fouten opgeheven en evenzo de loonkosten voor- het door 
de bedienende personen uitgevoerde onderzoek, 

C 0 ff C L U S I E S 
1. Oplichtend scherm, met het kenmerk, dat dit is sa- j 



mengesteld uit een samenstel van een voor licht doorschijnende ondersteu-
ningsplaat, die optisch door middel van een voor licht doorschijnende 
"bindlaag met een optisch homogene plaat uit lichtdoorschijnend en door 
middel van Röntgenstralen fluorescerend materiaal is gekoppeld, waarbij 
dit samenstel van een schuin toelopende rand is voorzien» 

2. Oplichtend scherm volgens conclusie 1 „ met het ken-
merk, dat de dikte van de plaat fluorescerend materiaal ongeveer 2 tot 
% van de diameter ervan bedraagt. 

3. Oplichtend scherm volgens conclusie 1» met het ken-
merk, dat de ondersteuningsplaat uit glas bestaat, waarbij op het vrije 
oppervlak een kwartgolfdeklaag is aangebracht. 

Oplichtend scherm volgens conclusie 3 S met het ken-
merk, dat de plaat fluorescerend materiaal door middel van een voor 
Röntgenstralen doorschijnend afdekorgaan is beschermd. 

5. Oplichtend scherm volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat de schuin toelopende rand door een deklaag van lichtabsorberend 
materiaal is omgeven. ; 

6. Oplichtend scherm volgens conclusie 5, met het ken- ! 
merk, dat de deklaag zich geheel en al over het vrije oppervlak van het i 
fluorescerende materiaal uitstrekt. j 

7. Oplichtend scherm volgens conclusie met het ken- J 
merk, dat de schuine rand door een deklaag van lichtabsorberend mate-
riaal is omgeven. 

8. Oplichtend scherm volgens conclusie 7» met het ken-
merk , dat de deklaag zich geheel en al over het vrije oppervlak van het 
fluorescerende materiaal uitstrekt. • ! 

9. Oplichtend scherm volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat een spiegel tegenover^het vrije oppervlak van de plaat fluor- ; I 
escerend materiaal is geplaatst.- j 

10. Oplichtend scherm volgens conclusie 5» met het ken-i 
merk9 dat een spiegel tegenover het vrije oppervlak van de plaat fluor- ," 
escerend materiaal is geplaatst. j 

11. Oplichtend scherm volgens conclusie 1» met het ken-
merk, dat de plaat uit een geactiveerde alkalimetaalhalide bestaat. " 1 • i 12. Oplichtend scherm volgens conclusie 7, met het ken-



merk, dat de plaat uit een geactiveerde alkalimetaalhalide bestaat» 
13. Oplichtend scherm volgens conclusie 8, met het ken-

merk, dat de pla^at uit een geactiveerde alkalimetaalhalide bestaat» 
Oplichtend scherm volgens conclusie 5S met het ken-

merk, dat het vrije oppervlak van het fluorescerende materiaal ten dele 
dar een spiegel is bedekt en ten dele door lichtabsorberend materiaal. 

15. Röntgenstraalstelsel dat aan de ene zijde van een 
ruimte voor een te onderzoeken voorwerp een Röntgenstralingsbron bevat, 
alsmede aan de andere zijde van deze ruimte een opliehtsnd scherm., en 
voorts een door middel van een optische leas met dit scherm gekoppelde 
beelddetector, met het kenmerk, dat het fluorescerende scherm uit een 
samenstel van een voor licht doorschijnende ondersteuningsplaat is sa-
mengesteldj die optisch door middel van een voor licht doorschijnende 
bindlaag met een optisch homogene plaat uit lichtdoorschijnend en door 
middel van Röntgenstralen fluorescerend materiaal is gekoppeld, en dat 
dit samenstel van een schuin toelopende rand is voorzien. 

16. Röntgenstraalstelsel volgens conclusie 15» met het 
kenmerk, dat de ondersteuningsplaat uit glas bestaat, waarbij op het 
vrije oppervlak ervan een kwartgolfdeklaag is aangebracht. s terwijl de 
plaat fluorescerend materiaal door middel van een voor Röntgenstralen 
doorlaatbaar afdekorgaan is beschermd, en de schuin toelopende rand doör ' 
een deklaag van lichtabsorberend materiaal is omgeven.. 

17» Röntgenstraalstelsel volgens cosaclusië 16, met het : 
kenmerk, dat dit bovendien glinsterschildea bevat om licht te absorberen, 
dat in andere richtingen uit het oplichtende scherm uittreedt dan direct 
naar de lensopening toe. • j 

18. Oplichtend scherm -in hoofdzaak zoals beschreven in ; 
de beschrijving en/of weergegeven in de tekeningen. : 

19. Röntgenstraalstelsel in hoofdzaak zoals beschreven | 
in de beschrijving en/of weergegeven in de tekeningen, 

'30 38 94. 
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