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Inrichting voor het vastlegden en weergeven van een straliugabeeld. 

Be uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het 

waarnemen van een stralingsbeeld, en meer in het bijzonder op een 

inrichting voor het vastleggen en weergeven van. een stralingsheeld. 

tegenwoordig wordt het.waarnemen van een stralingsbeeld 

steeds belangrijker. Heer in het bijzonder is het waarnemen van een 

rontgenbeeld zeer belangrijk voor het stellen van een medische 

diagnose. 

Tot nu toe heeft men radio-fotografische instrumenten of 

een rontgen-televisie-inrichting gebruikt voor het weergeven van 

stralingsheelden® Kaar de stralingsdosis waaraan een menselijk li-

chaam wordt blootgesteld bedraagt 300 - k-QQ mS • per keer bij toe-

passing van in de handel verkrijgbare apparatuur. Aangezien grote 

strslingsdoses schadelijk: zijn voor de mens, is het gewenst dat de 

stralingsdosis die hij radiografie wordt toegepast zo laag mogelijk 

is. . . 

Het is derhalve een doel van de uitvinding een zeer gevoeli-

ge inrichting voor radiografie te verschaffen door toepassing van 

thermoluminescentie voor het vastleggen van het stralingsbeeld. 

Het bijzondere van de uitvinding is het gebruik van thermo-

luzainescerend materiaal voor het vastleggen van een stralingsbeeld. 

Een andere bijzonderheid van de uitvinding is het verhitten van een 

laag van thermoluminescerend materiaal door dit af te tasten met een 

laserstraal® 

Andere eigenschappen en voordelen van de uitvinding zullen 

duidelijk worden bij lezing van de hierna volgende beschrijving aan 

de hand van de bijgevoegde tekeningen, waarin: 

Fig, 1 een blokschema is van een inrichting voor het vast-

leggen en weergeven van stralingsbeelden volgens dé uitvinding» 

fig* 2 een zijaanzicht is van hét scherm voor het vastleg-

gen van het beeld, 

flg. 3 de gloeikrommen weergeeft voor thermoluminescerende 

materialen, 
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fig. 4 de energie-responsielijnen weergeeft voor thermo-
luminescerende materialen, 

fig. 5 een schematische weergave is van een inrichting voor 
het afbuigen van een laserstraal, welke inrichting wordt toegepast 
in een uitvoering van de uitvinding, 

fig. 6 een schematische weergave is van een afbuiginrichting 
voor een laserstraal en een inrichting voor het exciteren van een 
scherm, die bij een andere uitvoering van de uitvinding worden ge-
bruikt, 

fig. 7 een opstelling weergeeft van een scherm voor het 
vastleggen van een beeld, een lichtcollector en een optische detec-
tor, en 

fig. 8 een andere opstelling weergeeft van een scherm voor 
het vastleggen van het beeld, een lichtcollector en een lichtdetec-
tor. 

In figo 1 geeft het referentiegetal 10 een bron van röntgen-
stralen aan, 20 een röntgenstraal, 30 e e n te onder zoeken voorwerp, 
60 een inrichting voor het opwekken van een laserstraal, 50 een in-
richting voor het afbuigen van een laserstraal, fyO een scherm voor 
het vastleggen van een beeld, bestaande uit een dunne laag van een 
thermoluminescerend materiaal dat op een substraat is aangebracht, 
70 een optische collector, 80 een optische detector, 90 een vldeo-
geheugeninrichting, 100 een versterker voor het beeldsignaal en 
110 een inrichting voor het weergeven van het beeld. 

Thans wordt de werking van de uitvinding in het algemeen 
beschreven. Röntgenstralen 20, opgewekt door de bron 10 van röntgen-
stralen, gaan door het voorwerp 30, en een röntgenbeeld, dat is ge-
vormd door-dat de röntgenstralen door het voorwerp heen gaan, wordt 
geprojecteerd op het genoemde thermoluminescerende scherm. Het 
thermoluminescerende materiaal van het thermoluminescerende scherm 
absorbeert een deel van de stralingsenergie en legt dit vast als 
een geabsorbeerde dosis. Er vormt zich .derhalve op het thermolumi-
nescerende scherm een oppervlakteverdeling van doses,die overeen-
komt met de verdeling van de intensiteit van de röntgenstralen. 

Vervolgens wordt het thermoluminescerende scherm verhit 
door het af te tasten' met een laserstraal,» Anders gezegd, ter plaat-
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se waar fie laserstraal op liet tkermoluminesceren.de scherm valt 

wordt 3xet thermöluminescerende materiaal verhit door de laserstraal 

en. treedt er. thermoluminescentie op. Deze thermoluminescent!© wordt 

opgevangen, door de optische collector en gedetecteerd door de opti-

sche detector. Op deze wijze verkrijgt men. een serie van verschil-

lende lichtintensiteiten die in de vorm van een videosignaal ten-

slotte een weergeefinrichting exciteren» Nu zal .elk onderdeel ge-

detailleerd worden, beschreven. 

'In fig. 2 zijn enige doorsneden door theriaoluminesceren.de 

schermen getekend.-h"Ê.g. 2 geeft- het referentiegetal 41 een thermo-

luminescerend materiaal aan, 42 een ondoorzichtig substraat, en 

43 een transparant substraat. Het thermöluminescerende scherm 40 

bestaat uit een dunne laag van thermoluminescerend materiaal 41 dat 

is aangebracht op een transparant substraat of op een ondoorzichtig 

substraat. De dikte van de laag van thermoluminescerend materiaal 

bepaalt het oplossend vermogen en de gevoeligheid van het scherm, 

dat wil. zeggen^ ÏLoe dunner de laag is des te beter is het oplossende 

vermogen, maar dss te geringer is de gevoeligheid. De optimale dik-

te ligt tussen 3 ea 200yu, en hangt af van de soort informatie die 

men uit het straliagsbeeld wil verkrijgen» Bij de uitvoeringsvormen 

bedroeg de dikte van de laag van therfiioluöiinesc erend materiaal 50^u. 

Voor de genoemde toepassing moet het thermoluainescerende 

materiaal aan twee voorwaarden voldoen. Ten eerste is het gewenst 

dat de temperatuur van de gloeipiek van, het thermöluminescerende 

materiaal ligt in het temperatuursgebied tussen 60 én 300°C, omdat 

gloeipieken waarvan de temperatuur lager is dan 6o°C, bij kamertem-

peratuur snel uitdoven, en ook omdat het moeilijk is het scherm vol-

doende te verhitten als de 'temperatuur van de gloeipiek hoger is 

dan 300°C® Gloeikrommen van sommige thermoluminescerende materialen 

zijn in fig. 3 weergegeven, en de temperatuur van öe gloeipieken 

zijn vermeld in tabel In fig® 4 ziet men de energie-thermolumi-

nescentie-reaponskrommen van thMrmo-Xumin.fmcerende «atarla] <?n. Ke» 

tweede belangrijke voorwaarde v/e.aroan thorffloluminonoorido mn.tc-

rialen voor thermoluminescerende schermen moeten voldoen, is de ge-

voeligheid, die wordt gedefinieerd als de thermöluminescerende in-

tensiteit per eenheid van straling waaraan het materiaal wordt 
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blootgesteld. Gewoonlijk wordt de gevoeligheid van een thermolumi-
nescerend materiaal geschat voor straling waarvan de energie onge-
veer 1000 keV bedraagt, maar bij vele materialen hangt de gevoelig-
heid af van de effectieve energie van de straling,, Dit -is aangege-
ven in figo Uit deze figuur blijkt, dat materialen die zware ato- 5 
men bevatten een veel grotere gevoeligheid bezitten bij 50 keV dan 
bij 1000 keV. In aanmerking nemende dat bij het stellen van een 
medischs diagnose de effectieve energie van de meest toegepaste 
röntgenstralen tussen.20 en 150 keV ligt, is het duidelijk dat de 
gevoeligheid bij 50 keV belangrijk is, evenals die bij 1000 keV. 10 
In tabel A zijn de emissiepiektemperatuur van de thermoluminescen-
tie en de relatieve gevoeligheid, van verschillende materialen, 
zowel bij 50 keV als bij 1000 keV vermeld. Op grond van de beide 
vereisten en de gegevens vermeld in tabel A,blijken de navolgende ma-
terialen geschikt te zijn om in een thermoluminescerend scherm te 15 
worden toegepasts Na^O^, MgSO^, CaSO^, SrSO^, BaSO^, I ^ - A l ^ , 
Mg3^0?, Li2\°7' Mg2SiOv A1203, CaF.,, SrF,, en BaF,,„ 

In fig» 5 is de constructie weergegeven van een afbuiginrich-
ting voor een laserstraal» In deze figuur geeft het referentiegetal 
50 een bron van een laserstraal aan, 5*1 een laserstraal, ij-ö een 20 
thermoluminescerend -scherm, 52 een filter voor zichtbaar licht, 
61 een lensfen 62 en 65 twee galvanometerspiegels. Elk onderdeel 
is zodanig opgesteld, dat de laserstraal valt door het filter 52 
voor zichtbaar licht en de lens 61, < . wordt gereflecteerd door de 
galvanometerspiegel 62 en vervolgens door de galvanometerspiegel 63, 25 
en tenslotte valt op het thermoluminescerende scherm fyO, 

Het filter 52 voor zichtbaar licht bestaat uit materiaal dat 
infraroodlicht wel, maar zichtbaar licht niet. doorlaat. Silicium is 
bijvoorbeeld zulk een materiaal. De-lens 61 focusseert de laserstraal 
tot een diameter kleiner dan 50yU op het-oppervlak van het thermo- JO 
luminscerende scherm. Elke galvanometerspiegel wordt zodanig aange-
dreven, dat hij om zijn eigen as trilt. De galvanometerspiegel 62 
fungeert als een vertikale afbuiginrichting. De galvanometerspiegel 
63 is een horizontale afbuiginrichting. De trillingsfrequenties van 
de galvanometerspiegels 62 en 63 bedragen respectievelijk 0 ,2 Hz en 35 
360 Hz, zodat het thermoluminescerende scherm door de laserstraal 
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in 5 seconden wordt afgetast. 

In fig. 6 ziet men een opstelling van een afbuiginrichting 

voor een laserstraal en een aandrijfinrichting voor een scherm, 

welke opstelling wordt gebruikt bij een andere uitvoering van de 

uitvinding. In fig. 6 geeft het referentiegetal 44 een band aan, 

45 een motor die het thermoluminescerende scherm aandrijft, en 65 

een spiegel» De galvanometerspiegel 65 fungeert als een horizontale 

afbuxginrichting, zoals in het genoemde voorbeeld is beschreven. 

Eet thermoluminescerende scherm 40 wordt in vertikale richting aan-

gedreven door de motor 45» 

In fig. 7 ziet men de opstelling van het thermoluminesce-

rende scherm, de lichtcollector en de optische detector. In fig. 7 

geeft het referentiegetal 40 het thermoluminescerende scherm aan, 

dat een afmeting heeft van JQ cm x 30 cm, 41 een laag van thermo-

luminescerend materiaal, 42 een substraat, dat bijvoorbeeld kan be-

staan uit aluminium, of uit plastic, 45 de thermoluminescerende 

emissie, ?1 een lens die'dienst doet als lichtcollector, 80 een op-

tische detector, 72 een donkere kamer die dient om licht van buiten 

uit te sluiten, én 81 een fotomultiplicator. 

De thermoluminescentie die wordt geëmitteerd als het opper-

vlak van de thermoluminescerende laag 41 wordt verhit, wordt gefo-

cusseerd door de lens 71 op de lichtdetector 80. Het lichtsignaal 

wordt in een elektrisch signaa'l omgezet door. de optische detector 

en wordt vastgelegd in een inrichting voor het vastleggen van beel-

den. In de beschreven uitvoeringsvormen wordt een fotomultiplicator 

81 als optische detector toegepast. 

Fig. 8 geeft een andere opstelling weer van een thermolumi-

nescerend scherm, een thermoluminescerende geleiding en een opti-

sche detector» In fig. 8 geeft het referentiegetal 43 een transpa-

rant substraat aan, bijvoorbeeld van kwartsglas of van doorzichtig 

plastic. De thermoluminescerende emissie 45 gaat door het substraat 

en wordt door een lens geconcentreerd op, dé fotomultiplicator. De 

spectrale gevoeligheid van de fotomultiplicator moet zodanig zijn, 
ultra-

dat deze zowel gevoelig is voor violet licht als voor zichtbaar 

licht. Een fotomultiplicator, Model IP21 van ÏÏAMAMATSTJ TV, voldoet 

aan deze specificatie. 
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- Nu volgt de beschrijving van de werkwijze voor de vervaardi-
ging van een thermoluminescerend scherm» De korrelgrootte van het 
thermoluminescerende poedervormige materiaal bedraagt 1 - 100 micron. 
Voor het vervaardigen van een scherm met een laag van thermoluraines-
cerend materiaal ,kan dit poedervormige materiaal woz*den verstoven 
of met de to/ast worden opgebracht» 

Een voorbeeld van deze werkwijze wordt nu beschreven® 100 g 
van het thermoluminescerende materiaal CaSO^ wordt gemengd met 100 g 
verdund siloxsonhars. Het verdunningsmiddel is tolueen» Het vloeiba-
re mengsel wordt in een sproei-installatie gegoten en vervolgens op 
het substraat versproeid. De dikte van de gevormde laag bedraagt 
5 0 D e plaatselijke afwijkingen van deze laagdikte mceten minder dan 
10 % bedragen. De thermoluminescerende laag wordt gedurende 1 uur 
bij kamertemperatuur gedroogd.» vervolgens gedurende 2 uren verhit op 
150°C en daarna gedurende 1 uur verhit op ^00°C» Deze werkwijze kan 
ook worden toegepast op andere thermoluminescerende materialen die 
worden gebruikt voor de vervaardiging van thermoluminescerende scher-
men « 

De details van de voorkeursuitvoering zijn hierboven beschre-
ven. De inrichting voor het vastleggen en weergeven van röntgen--
beelden, die voorzien is van een thermoluminescerend'scherm van 
CaSO^, kan een röntgenbeeld vastleggen als dit wordt ingestraald 
met een lage stralingsdosis van 5 bR. Met deze inrichting kan ge-
makkelijk een stralingsbeeld worden verkregen door belichting met 
röntgenstralen gedurende een belichtingstijd die een twintigste be-
draagt van de belichtingstijd voor thans in de handel verkrijgbare 
radiografische instrumenten.' 



TABSL A 
gfeermoluminescentie (t0lc) 

Monster Samenstelling T.l« emissiepiek- Belatieve t»l» Relatieve 
nr temperatuur t»l, 

( C) intensiteit intensiteit 
by 1000 keV by 50 keV 

1 1 LiFMg 200 1 1 

2 CaF2 270 15 120 

3 SrF2 180 10 80 
k BaF2 170 10 85 
5 A12°3 150 10 60 
6 - 210 12 120 
7 Kg2Si04 180 5 - 20 
8 M2Blf07 205 5 10 

9 Na2S0% 200 20 160 
10 M SO. S « 230 20 140 
11 CaSO^ 220 90 • 890 
12 SrSO^ 180 30 850 
13 BaSO^ 170 20 850 
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C O N C L U S I E S ' ' 

1* Inrichting roor het vastleggen en weergeven van stra- ' 

.lingsbeelden, m e t h e t k e n m e r k , dat deze inrichting 

een thermolumine sc erend scherm hevat dat bestaat uit een op een 

substraat aangebrachte laag van thermoluminescerend materiaal, een _ 
5 

bron van een laserstraal, een inrichting voor het ' ' \ aftaston 

van het thermoluminescsrende scherm door de laserstraal? door de 

laatste af te buigen,, of door het thermoluminescerende scherm te be-

wegen, waarbij een eerder op het scherm geprojecteerd latent stra-

lingsbeeld wordt omgezet in een serie lichtsignalen, een inrichting • ^ 

voor het detecteren van deze lichtsignalen en een inrichting voor 

het weergeven van het stralingsbeeld als een zichtbaar beeld,door 

deze serie signalen in een beeld om te zetten® 

2e Inrichting volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k t dat de inrichting voor het laten aftasten van het 'thermo- -je; 

luminescerende scherm bestaat uit een afbuiginrichting voor een la-

serstraal® 

3® Inrichting volgens conclusie 1, m e t h e t k e n - -

m e r k , dat de inrichting voor het aftasten van...het thermolumi-

nescerende scherm bestaat uit een inrichting voor het laten bewegen . 20 

van het thermoluainescerende scherm in'zijn eigen vlak. 

Inrichting volgens conclusie m e t h e t k e n » 

m e r k , dat de laag van thermoluminescerend materiaal ten minste 

een of meer van de volgende materialen bevat: Na^SG^ MgSO^, CaSO^, 

SrSOĵ , BaSO^, Y^j-Al^y K g B ^ , L ^ B ^ , Mg^SiO^, A1£0 , CaF^ . 25 

SrF en BaF . c c. 

Inrichting volgens conclusie 1? m e t h e t k e n -

m e r k , dat de dikte van de laag van thermoluminescerend.materiaal 
2 - 200 /U bedraagt» 

/ ^ 
6. Inrichting volgens conclusie 1, m e t h e t k e n * * ^ 

w o r k , dat do thormolumlnoecororido laag ,van het aeherta tejj-siittött 

een of meer -fan de volgende materialen bevat: Na2S0^, MgS0^? CaSO^, 

SrSO^, BaSO^ X ^ - A l ^ , MgB^0?, U-,*^, Mg^iO^, Al.,0 , CaF^ 

SrF^ en BaF, en voorts een bindmiddel gebaseerd op siloxsan, 

•35" 

# # & $ # £ # 
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