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N.O. 117.080 

: Nauchno-Issledovatelsky Institut Introskopii te Moskou. 

' Aanvraagster noemt als uitvinders,?'"" 

Jury Vasilievich Gromov, Boris Ivanoyich Leonow, °leg Petrovich 
Smirnov, Nikolai Nikolaevich Smifenov, Ljudmila Lavrentievna Nagor-
naya, ïakov Abramovich Zakharin. 

Intfoscoop. 

De uitvinding heeft betrekking op een tak van de toegepaste 

fysica, namelijk op het niet-destructief materiaalonderzoek, in 

het bijzonder op inrichtingen voor radiologische introscopie en 

m=er in het bijzonder op introscopen. De uitvinding kan op velerlei 

gebied worden gebruikt, zoalsi de metallurgie, machinebouw, che-

mische, vliegtuig- en scheepsindustrie voor het controleren van 

lassen, gietstukken, gewalst staal, alsmede in de geneeskunde voor 

de radiodiagnose,' gammascopie, het besturen van remstraling en het 
van 

instellen /gammabundels tijdens de therapie. 

Introscopen zijn op dit moment voorzien van poedervormige 

polykristallijne röntgen of alkalihalidemonokristalschermen met 

een diameter van 200 - .350 mm, vaste stofelektroluminiscentie en 

elektro-optische versterkers van röntgenbeelden, vaste stofelektro-

luminiscentie-lichtversterle's en beeldomzetters, reflectorlenzen 

van groot vermogen, televisie-apparatuur voor het element voor 

element aftasten met 625 tot 1000 beeldlijnen met versprongen 

aftasting, breedbandversterkers met weinig ruis, uiterst gevoelige 

opmeembuizen, eenheden voor het fotografisch of cinematografisch 

vastleggen van televisiebeelden, videorecorders ( zie bijvoorbeeld 

K.Halmshaw, Physics of Industrial Radiology, Heywood Books, Londen, 

1966). 

Een introscoop die wordt toegepast voor medische doeleinden 

is voorzien van een röntgenbuis, die is geplaatst nabij een £oor 

rontgenstfaling transparant tafelblad voor een patiënt en een 

fluorescentie (meestal poeder)scherm, dat is geplaatst in de stra-

ling achter de patiënt» 

De directe waarneming van een röntgenschadiiw^eeld op een 
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' fluorescentiescherm ( fluore.scopie) ontwikkelt zich in twee rich- ! 
tingen. De eerste ontwikkeling beoogt een maximaal mogelijke hel-
derheid te verkrijgen en stelt betrekkelijk matige eisen aan de 
beeldscherpte. Dit kan worden verklaard door het feit, dat de fluo-
roscopic de enige methode is om een direct rontgenbeeld van een be-
wegend voorwerp waar te nemen, ̂ eze methode wordt toegepast zowel 
in de geneeskunde als in de industrie om voorwerpen te controleren 
op een juiste samenstelling. In dit geval wordt er een sterke ront-
genbuis gebruikt, en is de afstand tussen het scherm en het buis-
focus klein en wordt er naast het scherm een proefvoorwerp ( of de 
patiënt) geplaatst. 

De tweede ontwikkeling beoogt een beeld maximaal te vergroten. 
Hiertoe wordt er een scherp gefociasseerde röntgenbuis gebruikt en 
wordt er een proefobject geplaatst op zo'n afstand van het scherm, 
dat het daarop wordt geprojecteerd en vele malen vergroot. Deze 
beeldverlroting leidt tot een drastische vermindering van de beeld-
scherpte. De toepassing van een röntgenbuis met scherp focus leidt 
echter tot een verminderd vermogen en als gevolg daarvan tot een » 
slechte beeldhelderheid. De donkeraanpassing wordt derhalve voor 
een waarnemer bij de fluorescopie een noodzaak. 

ê belangstelling voor de medische en industriele toepassingen 
van de fluorescopie-steeg aanzienlijk met de uitvinding van ver-
schillende optische beeldversterkers en in het bijzonder toen de 
gesloten televisiecircuits in gebruik kwamen. 

Televisie verschaft een complete veiligheid bij het gebruik 
van röntgenstralingsapparatuur, gammastralingsbronnen, en remstra-
lingsbronnen. Televisie maakt het mogelijk een beeld op korte af-
stand te bekijken. Zijn toepassing maakte een practisch onbegrensde 
vergroting van een optisch beeld mogelijk, ongeacht de signaal-
ruisverhouding en als gevolg daarvan kon een beeld met grote helder-
heid- worden bekeken, dat in alle fasen van de beeldaverdracht vanaf 
een fluorescoopscherm een groot contrast en een grote helderheid 
had. Met televisie wordt de donkeraanpassing overbodig. De televis 
sie^^sWlracht maakt het mogelijk speciale méthoden toe te passen 
om de beeldkwaliteit te verbéteren, zoals bijvoorbeeld ruisonder-
drukking en de invoering van contrastregeling in een televisie-
kanaal. De televisiebeeldoverdracht maakt het fotograferen en filmen 
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'mogelijk alsmede het bewaren en opnieuw weergeven daarvan door 

toepassing van een videorecorder. 

Een beeldomzetter met een reflecterend en lenzenoptiek van 

groot vermogen toegepast als tussenelement tussen eai fluoröscoop-

scherm en een televi.sieopneembuis, maakt het mogelijk de televisie-

apparatuur te vereenvoudigen en betrouwbaarder te maken en goedkopere 

vidicons te gebruiken en een groot beeldheldèrheidsniveau te behou-

den. 
op 

De laatste tijd zijn er grote schaal studies uitgevoerd voor 

het vervangen van polykristallijne poedervormige fluorescentie-

schermen, die bij stralingsenergieën van 0,15 tot MeV onwerk-

zaam zijn door dikke monokristallijne aikalihalideschermen van 

CsJ (Tl) en CsJ (Na), die een grotere helderheid . j-- >--.-.1-,r-

;i en een grotere resolutie mogelijk maken op het moment van de 

omzetting van een schaduwröntgengammabeeld in een zichtbaar optisch 

beeld. Voorgesteld wordt gebruik te maken van vaste stof electro-

luminescent ierëntgenbeeldver sterkers in het energiegebied tot aan 

150KeV in plaats van poedervormige röntgenschermen. 

De ^aoderne introscopen zijn zodoende voorzien van een gamma-

optische fluorescopische omzetter, die een dun polykristallijn 

poedervormig röntgenscherm of een dik alkalihalidemonokristallijn 

scintillatiescherm of een vaste stof-elektroluminescentieröntgen-

beeldversterker is, reflectorlenzen van hoog vermogen, een beeld-

omzetter en een gesloten televisiecircuit. 

De bekende röntgentelevisie-introscopen werken als volgts 

De door een bron (gammazender, röntgenstralingseenheid, geladen 

deeltjesversneller) -̂ opgewekte straling gaat door een proefobject 

en valt op een fluorsscopische omzetter, dat is een monokristal-

lijn scintillatiescherm geplaatst in een ingangsomzeteenheid die 

behalve van de omzetter verder is voorzien van een beklede spie-

gel, reflectorlenzen van groot vermogen, een beeldomzetter, een 

opneembuis en een videosignaal--voorversterker. Het door de door-

dringende straling verkregen schaduwbeeld wordt door een monokris-

tallijn scintillatiescherm omgezet in zichtbaar licht. Het optische 

beeld wordt vanaf het scintillatiescherm door toepassing van re-

flectorlenzen van groot vermogen achtereenvolgens geprojecteerd 
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top een fotokathode van de beeldomzetter en op de fotokathode 

van de opneembuis van het gesloten televisiecircuit (wanneer een : 

•voorafgaande versterking van het licht overbodig is, wordt het 

beeld rechtstreeks vanaf het monokristallijne scintillatiescherm 

op de fotokathode van de televisieopneerabuis geprojecteerd). Nadat 5 

het beeld is versterkt en vfeewerkt in het televisiekanaal, wordt 

het weergegeven voor een operateur op een televisiescherm van de 

monitor-, die behalve de monitor zelf is voorzien van een cinema-

registratie-eenheid parallel aan het televisiebeeld, een video-

recorder, een eenheid voor afstandbesturing van kantelrollen, waar- 10 

op een proefobject is geplaatst, en van dei doordringende stralings-

bron» i'3 v r i.-r 

Alhoewel op dit moment voor het betreffende doel uiterst ver-' 

fijnde apparatuur wordt toegepast, hebben de bekende introscopen 

nog steeds geen kwalitatief goede beeldoverdracht vanaf het mono- 15 

kristallijne scintillatiescherm. Het informatieverlies kan worden 

toegeschreven aan het feit, dat het beeld alleen van het monitor-

scherm wordt geregistreerd. De beeldomzetter en het televisiesysteem 

leveren enige, jruis op grond van de wijze, waarop zij zijn ver-

vaardigd en zij veroorzaken een bepaald drempelcontrast voor de 20 

beeldomzetter en het televisiesysteem afzonderlijk en voor de 

introscoop als geheel. 

Wanneer er alleen een beeld wordt geregistreerd vanaf het 

monitorscherm, leidt dit tot een voortdurende grote psychische 

belasting van de operateur, daar hij geen enkel foutje over het 25 

hoofd mag zien. 

Een videorecorder maakt het mogelijk de weergeefsnelheid te 

verlagen, maar de ruis toegevoegd door de drempelruis van de 

videorecorder wordt steeds groter en het beeld wordt enigszins 

onduidelijk. Voorts zijn videorecorders duur en ingewikkeld. 

Het beeld wordt de laatste tijd vaak op film vastgelegd vanaf 

een cinescoop, die is aangebracht in de eenheid voor de parallelle 

cinematografische registratie van het televisiebeeld van het be-

sturingspaneel, maar hiéèdoor wordt de ruis, die eerder is ont-

staan in de beeldomzetter en het televisiesysteem niet verminderd. 35 

De bekende introscopen hebben het nadeel, dat zij een geringe 

besturingsgevoeligheid hebben als gevolg van informatieverlies in 
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! de beeldomzetter en de televisiekanalen. Voorts garanderen de-.1 . 
! bekende introscopen geen goede betrouwbaarheid van de besturing 
| door.de onvermijdelijke vermoeidheid van de operateur, die ook de i • 
: kleinste foutjes moet waarnemen. 
! Het hoofddoel van de uitvinding is het verschaffen van een i 
; introscoop die is'uitgerust met verdere inrichtingen, en die zo 
! is uitgevoerd, dat er een inwendig schaduwbeeld opgewekt door de 
: indringende straling wordt geregistreerd, gelijktijdig met de 
. beeldoverdracht naar het gésloten televisiecircuit, waarmee het 
•'! mogelijk is de gevoeligheid van de introscoop en de betrouwbaarheid. 10 
van de werking daarvan te verbeteren. . 

Dit wordt bereikt doordat er in een introscoop, waarin de 
doordringende straling afkomstig van "en stralingsbron door een 
proefo.bject valt met daarop aangebrachte referentietekens en te-
recht komt op een fluoresco pische omzettér, die de doordringende I 15 
straling transformeert in een stroom zichtbaar licht die informa-» 
tie bevat omtrent een schaduw in het inwendige van het proefobject, 
en die aan een spiegel wordt gereflecteerd en overgebracht naar j 
een fotokathode van een beeldomzetter en na daarin te zijn ver- J 
sterkt verder wordt overgebracht naar een fotokathode van een : 20 
opneembuis van een gesloten televisiecircuit, waarbij het monitor-
telévisiescherm het schaduwbeeld van het inwendige van het proef-
object registreert, een verdere fluorescopische omzetter volgens 
de uitvinding is aangebracht, waarvan het luminescentiespectrum 
afwijkt van het luminescentiespectrum van de hoofdfluoroscopische 25 
omzetter, en die parallel is aangebracht ten opzichte van de hoofd-
omzetter, zodanig, dat de doordringende straling ook daarop terecht 
komt en eveneens wordt getransformeerd tot een verdere zichtbare ; 
lichtstroom die informatie bevat omtrent de schaduw in het inwen 
dige van het proefob^ct waarbij er een verdere spiegel zodanig » 3® 
is aangebracht ten opzichte van de verdere fluor®scopische omzet-• 
ter deze eveneens de verdere zichtbare lichtstroom ontvangt en er 
een cinematografische recorder zodanig is aangebracht, dat deze 
de verdere zichtbare lichtstroom ontvangt, die aan de verdere 
spiegel is gereflecteerd, terwijl zijn film de schaduw in het in-, ^5 
wendige van het bestudeerde object registreert, hetgeen dient om 
door toepassing van de referentiemerktekens de schaduw in het 
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inwendige van het bestudeerde object op het televisiescherm van 

de monitor van het televisiesysteem te corrigeren. 

De substraten van de fluorescopische hoofdomzetter en de 

fluoroscopische verdere omzetter kunnen met elkaar in contact zijn. 

Aanbevolen wordt de substraten van de fluorescopische hoofd- 5 

omzetter en de fluorescopische verdere omzetter uit te voeren als 

één gemeenschappelijk substraat. 

Elk substraat is bij voorkeur vervaardigd van lood of wolfram 

o;f uranium, zodanig, dat hun totale dikte gelijk is aan de wegleng-

te van- de èlektronen, die onde® invloed van de doordringende stra- 10 

ling in het metaal gevormd worden. 

Voor het registreren van fe-èfe kleurenbeeld wordt aanbevolen als 

gemeenschappelijk substraat gebruik te maken van een monokristal-

lijn scintillatiescherm, dat fungeert als nog een verdere fluore-

scopische omzetter met een luminescentiespectrum dat afwijkt van 15 

het luminescentiespectrum van het hoofdscherm en het eerste verdere 

scherm. 

Een van de oppervlakken van .de hoofdspiegel en de verdere spie-

gel kunnen in contact staan, hetgeen het mogelijk maakt de intro© 

scoopafmetingen te veranderen zonder de afmetingen van de fluore- 20 

scopische schermen te wijzigen. 

De hoofdspiegel en de verdere spiegel zijn bij voorkeur uit-

gevoerd als een gemeenschappelijke spiegel met twee reflecterende 

oppervlakken. 

De hoofdspiegel en de verdere spiegel zijn bij voorkeur opge- 25 

steld onder een hoek van met de substraten of het gemeenschap-

pelijke substraat van de fluorescopische omzetter respectievelijk 

de verdere fluorescopische omzetter. 

Het is aantrekkelijk de hoofdomzetter en de verdere omzetter 

als een geheel uit te voeren in de vorm van een gemeenschappelijke J>0 

fluorescopische omzetter met twee optisch transparante uitgangs-

vensters, hetgeen het ontwérp en de vervaardiging van de introscoop 

vereenvoudigt. 

Het is eveneens gunstig de hoofdomzetter en de verdere omzet-

ter uit te voeren als monokristallijne scintillatieschermen aange- 35 

bracht in reservoirs, die tegelijkertijd de substraten van deze 

omzetters vormen. 
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' De fluorescopische omzetter en de verdere fluorescopische 

omzetter kunnen ook worden vervaardigd als polykristallijne röntgen-

schermen aangebracht op de substraten. 

Voor het vergroten van de beeldhelderheid en het beeldcontrast 

op fluorescopische schermen met een doordringende stralingsener-

gie die 150 KeV bereikt, wordt aanbevolen de hoofdomzetter en de 

verdere omzetter uit te voeren als vaste stof-elektroluminescentie-

rontgenbeeldversterkers. 

Het is tevens geschikt een der fluorescopische omzetters, de 

hoofdomzetter of de verdere omzetter, uit te voeren als een mono-

kristallijn scintillatiescherm en de andere, de hoofdomzetter of 

de verdere omzetter, als polykristallijn rontgenscherm. Deze wordt 

aanbevolen een van de fluorescopische omzetters, de hoofdomzetter of 

de verdere omzetter, uit te voeren als monokristallijn scintillatie-

scherm, en de andere, de verdere omzetter of de hoofdomzetter als 

vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker. 
TT - de 

Het is doelmatig een van ̂fluorescopische omzetters, de hoofdom-

zetter of de verdere omzetter, uitrté voeren als polykristallijn 

rontgenscherm en de andere, de verdere omzetter of de hoofdomzetter, 

als vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker. 

Elk van de fluorescopische omzetters, zowel de hoofdomzetter 

als de verdere omzettêr kunnen vervaardigd zijn als een polykristal-

lijn rontgenscherm en een vaste stof-elektroluminescentie-lichtver-

sterker, waarbij de luminofore laag van het rontgenscherm over zijn 

gehele oppervlak in contact staat met het oppervlak van de optisch 

transparante elektrode, die in contact staat met de lichtgevoelige 

fotohalfgeleiderlaag van een vaste stof-elektroluminescentie-licht-

.versterker. 

Het is doelmatig elk van de fluorescopische omzetters, gewèl 

de hoofdomzetter als de verdere omzetter, uit te voeren als vaste 

stof-elektroluminescentie-lichtversterker, waarbij die.ns optisch 

transparante elektrode, die in contact staat met een lichtgevoelige 

fotohalfgeleiderlaag achtereenvolgens bekleed is met een elektro-

fotoluminescentielaag en een optische, weerstandselektrode. 

Voor het vergroten van het rendement van de introscoopregis— 

tratieeenheid bij gammastraling en remstraling tot 1 tot MeV 
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wordt aanbevolen de gemeenschappelijke fluorescopische omzetter -
uit te voeren als twee vaste stof-elektroluminescentielichtverster-
kers, waarbij hun optisch transparante elektroden in contact staan 
met lichtgevoelige fotohalfgeleiderlagen en er tussen deze elek-
troden een scherm is aangebracht van vezels, die zijn opgesteld 5 
in de richting van de-doordringende stralingsvoortplanting en de 
scintillatie bij het invallen daarvan. 

De gemeenschappelijke fluorescopische omzetter kan ook zijn 
uitgevoerd in de vorm van twee vaste stof-elektroluminescentie-
lichtversterkers, waarbij hun optisch transparante elektroden in 10 
contact staan met lichtgevoelige fotohalfgeleiderlagen, waarbij 
tussen deze elektroden twee glasvezelschermen zijn aangebracht en 
er tussen deze schermen een monokristallijn scintillatiescherm is 
geplaatst. 

Het is doelmatig de gemeenschappelijke fluorescopische omzet- 15 
ter uit te voeren in de vorm van twee optisch transparante «lek-
troden met daartussen twee lagen van een elektroluminofoor, waar-
tussen een voor röntgenstraling gevoelige fotoweerstandslaag is 
geplaatst. 

De gemeenschappelijke fluorescopische omzetter kan de vorm heb- 20 
ben van twee scintillatiemonokristalscjjermen met verschillende lu-
minescentiespectra, met daartussen geplaatst een polykristallijn 
röntgenscherm in contact met de monkristallijne schermen. 

Het is aan te bevelen, dat de fluorescopische hoofdomzetter 
bestaat uit ten minste één monokristalliji^scintillatiescherm met 25 
twee optisch transparante inlaat- en uitlaatvensters, die het mo-
gelijk maakt zowel het schaduwbeeld van het inwendige van het proef-
object te registreren als het beeld van de uitwendige structuur van 
het proefobject op het monitortelevisiescherm of de film van de 
cinematografische recorder. 30 

Aanbevolen wordt de verdere fluorescopische omzetter te la-
ten bestaan uit ten minste één monokristallijn scintillatiescherm, 
dat kan zorgen voor een kleurenbeeld op de film van de cinemato-
grafische recorder. 

De verdere fluorescopische omzetter kan voorts zijn voorzien 35 
van een vaste stof-elektroluminescentie-röntgenbeeldversterker 
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611 zijn optisch transparante elektrode staat in contact met een 

moniïkristallijn scintillatiescherm. 

Een dergelijke constructie van een introscoop volgens de uit-

vinding leidt tot een hogere gevoeligheid, maakt het mogelijk 

meer informatie te verkrijgen, verzekert een grotere betrouwbaar-

heid van het onderzoek op grond van de gecomputeriseerde interpre-

tatie van de film of een zorgvuldig onderzoek daarvan door een ope-

rateur., het bewaren van de beproevingsresultaten gedurende lange 

tijd in de vorm van op film vastgelegde rontgenogrammen en het ver-

krijgen van nauwkeurige informatië omtrent de plaats van het éefect, 

zowel in het proefobject als op de zichtbare buitenkant daarvan. 

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand 

van enkele uitvoeringsvoorbeelden met verwijzing naar bijgaande 

tekening, waarin: 

fig. 1 een doorsnede is van een schematisch weergegeven intros-

coop met een proefobject volgens de uitvinding; 

fig. 2 een langsdoorsnede is van een hoofdspiegel en verdere 

spiegel en een hoofdfluorescopische omzetter en een verdere fluo-

rescopische omzetter van de introscoop van fig» 1 Volgens de uit-

vinding; 

fig. 3 een aanzet is van een inrichting voor beeldgelijkzetting 

van een proefobject op de films van een cinematografische recorder 

van een ingangsomzettereenheid en van een eenheid van een parallelle 

cinematografische registratie van een televisiebeeld van een ge-

sloten televisiecircuit, dat een deel is van de introscoop volgens 

de uitvinding; 

fig.Jf een langsdoorsnede is van een hoofdspiegel en een ver-

dere spiegel en een uitvoeringsvorm van de hoofdfluorescopische 

omzetter en een verdere fluorescopische omzetter, die met han sub-

straten verbonden zijn van de introscoop van fig. 1 volgens de 

uitvinding; 

fig. een langsdoorsnede is van een andere uitvoeringsvorm 

van de hoofdfluorescopische omzetter en de verdere fluorescopische 

omzetter van de introscoop van fig. 1 volgens de uitvinding; 

fig. 6 tot 10 langsdoorsnedên zijn van verschillende uitvoe-

ringsvormen van de hoofdfluorescopische omzetter en de verdere 

fluorescopische omzetter van de introscoop van fig. 1 volgens de 
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uitvinding; 
fig. 11 een schema is van een uitvoeringsvorm van de ingangs-

omzettereenheid van een introscoop volgens de uitvinding; 
fig. 12 een schema is van een andere uitvoeringsvorm van een 

ingangsomzettereenheid van een introscoop volgens de uitvinding; 5 
fig. 13 een langsdoorsnede is van een hoofdspiegel en een 

verdere spiegel die met elkaar in contact staan en fluorescopische 
omzetters van de introscoop van fig. 11 volgens de uitvinding; 

fig. 14 een langsdoorsnede is van een gemeenschappelijke spiegel 
en hoofd- en verdere fluorescopische omzetters van de introscoop 10 
van fig. 12 volgens de uitvinding; 

fig. 15 tot 20 langsdoorsneden zijn van verschillende uitvoe-
ringsvormen van de fluorescopische hoofd- en verdere omzetter van 
de introscoop van fig. 11 en 12 volgens de uitvinding; 

fig. 21 een schema is van een andere uitvoeringsvorm van een 15 
ingangsomzettereenheid van een introscoop volgens de uitvinding; 

fig. 22 een langsdoorsnede is van een hoofdspiegel en een 
verdere spiegel en hoofd- en verdere fluorescopische omzetters van 
de introscoop van fig. 21 volgens de uitvinding; 

fig. 23 tot 27-langsdoorsneden zijn van verschillende uit- 20 
voeringsvormen van de fluorescopische hoofd- en verdere omzetter 
van de introscoop van fig. 21 volgens de uitvinding; 

fig. 28 tot 30 langsdoorsneden zijn van uitvoeringsvormen 
van een fluorescopische hoofdomzetter en twee verdere fluores-
copische omzetters van de introscoop van fig. 21 volgens de uit- 25 
vinding; 

fig. 31 tot 37 langsdoorsneden zijn van uitvoeringsvormen van 
een fluorescopjsche hoofdomzetter en een fluorescopische verdere 
omzetter, uitgevoerd als een gemeenschappelijke fluorescopische 
omzetter toegepast in fig. 2<\ volgens de uitvinding, 3° 

fig. 38 een deel is van een schema van de introscoop van fig. 
12, waarin de fluorescopische hoofdomzetter is uitgevoerd als een 
monokristallijn scintillatiescherm volgens de uitvinding; 

fig. 39 idem fig. 38, waarin de fluorescopische hoofdomzetter 
iö uitgevoerd in de vorm van drie monokristallijne scintillatie- 35 
schermen, en een verdere omzetter is uitgevoerd als een monokris-
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: tallijn scintillatiescherm volgens de uitvinding, 

fig. kO idem fig. 38, waarin een verdere fluorescopische omzet-

ter is uitgevoerd als een monokristallijn scintillatiescherm volgens 

de uitvinding, 

fig. if 1 idem fig. 38, waarin een verdere omzetter is uitge-

voerd in de vorm van drie monokristallijne scintillatieschermen. 

volgens de uitvinding, 

fig. h2 idem fig. 39» waarin een andere uitvoeringsvorm van 

een verdere fluorescopische omzetter volgens de uitvinding is toe-

gepast. 

Een introscoop besaat volgens de uitvinding Uit een bron 1 

(fig. 1) van een doordringende straling 2, bijvoorbeeld een gamma-

stralingsbron, welke straling door een proefobject 3 valt, dat is 

uitgevoerd als een buis, waarop aangebracht referentiemerktekens 

zoals vijfers, letters of foutmeters, die in de tekening zijn weer-

gegeven in de vorm van rechthoeken. Het proefobject 3 wordt bewogen 

met behulp van de rollen 5 van een kantêlinrichting. De lodên 

cijfers van de letters en foutmeters zijn bij voorkeur zo op het 

oppervlak van de buis geplaatst, dat zij niet in aanraking komen 

met de rollen van de kantêlinrichting en naar een ingangsomzet-

eenheid 6 van de introscoop zijn toegekeerd, die de doordringende 

straling ontvangt, die door het proefobject 3 is gegaan. De intros-

coop is volgens de uitvinding eveneens voorzien van een eenheid 7 

voor tussen videosignaalversterking en bewerking, die is aangeslo-

ten op de uitgang van de ingangsomzeteenheid 6 en een stuurpaneel, 

dat is aangesloten op de uitgang van de eenheid 7• 

De ingangsomzeteenheid 6 is voorzien van een fluorescopische 

hoofdomzetter 9* die de doordringende straling 2 transformeert tot 

een hoofdflux 1'0 van zichtbaar licht, die informatie draagt omtrent 

de schaduw in-het inwendige van het proefobject 3 (optisch beeld) 

en een verdere fluorescopische omzetter 11, waarvan het lumines-

centiecentrum afwijkt van het luminescentiespectrum van de fluores-

copische hoofdomzetter 9, en die evenwijdig is geplaatst aan de 

hoofdomzetter 9» zodat hij eveneens de doordringende stfaling 2 

ontvangt en deze doordringende straling 2 omzet in een verdere 

flux 12 van zichtbaar licht, die informatie draagt omtrent de 

schaduw in het inwendige van het proefobject 3 (optisch beeld). 
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In deze uitvoeringsvorm van de introscoop zijn de fluoresco-
pische hoofdomzetter 9 (fig.2) en de verdere omzetter 11- uitgevoerd 
als polykristallijne rontgenschermen 13, aangebracht op substraten 
14. De substraten 14 zijn in dit uitvoeringsvoorbeeld van lood en 
hun totale dikte is gelijk aan de weglengte van de éLektronen, die 5 
in het metaal worden opgewekt onder invloed van de doordringende 
straling 2 (fig.l) van de bron 1. De substraten 14 zijn met elkaar 
verbonden. Zij kunnen vervaardigd zijn van wolfram of uranium, maar 
in dit geval moet een totale dikte eveneens gelijk zijn aan de 
weglengte van de elektronen. ' 10 

De ingangsomzeteenheid 6 (fig. 1) is voorts voorzien van een 
hoofdspiegel 15 en een verdere spiegel 16, die zijn opgesteld onder 
een hoek van 45° met de substraten 14 van de fluorescopische hoofd-
omzetter 9, respectievelijk de verdere omzetter 11. 

De hoofdspiegel 15 reflecteert de zichtbare lichtflux 10 door 15 
een reflectorlens 17 op een fotokathode 18 van een beeldomzetter 
19, en deze wordt na daarin te zijn versterkt door een objectief 
20 van groot vermogen overgebracht naar een fotokathode 21 van 
een opneembuis 22 van een gesloten televisiecircuit, dat eveneens 
is voorzien van een videosignaalvoorversterker 23, de eenheid 7 20 
voor de tussenvideosignaalversterking en bewerking en het stuur-
paneel 8. 

Het stuurpaneel 8 is voorzien van een monitorbeeldstation 
24, uitgerust met een monitortelevisiescherm 25 en aangesloten op 
de uitgang van de eenheid 7 voor tussenvideosignaalversterking 25 
en bewerking, en een eenheid 26 voor afstandsbesturing van de 
stralingsbron 1, de rollen 5 van de kantelinrichting en de beeld-
omzetter 19. Het stuurpaneel 8 is tevens voorzien van een video-
recorder 27 en een eenheid 28 voor de parallelle cinematografische 
registratie van het televisiebeeld. Het monitorscherm 25 van de 3° 
monitorbeeldeenheid 24 toont een schaduwbeeld van het inwendige 
van het proefobject 3» 

De eenheid 28 is voorzien van een cinescoop 29 en successie-
velijk daarachter geplaatst een lens 3O met diafragma, een sluiter 
31 en een film 32 en filmtransportmechanisme 33» Het terugspoelen 35 
van de film 32 en het besturen van de sluiter 31 geschiedt beeldje 
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voor beeldje en automatisch vanaf de afstandsstuureenheid 26. 

De verdere spiegel 16 in de ingangsomzeteenheid 6 is inge-

steld onder een hoek van 4-5° met de verdere fluorescopische omzet-

ter 11, zodat daarop de verdere zichtbare lichtstroom 12 valt. 

De ingangsomzeteenheid 6 is tevens voorzienvan een cinemae 

tografische recorder 34, die zo is geplaatst, dat de verdere zicht-

bare lichtstroom 12y?lflecteerd aan de verdere spiegel 16 daarop 

valt. De cinematografische recorder 34 is achtereenvolgens voor-

zien gaande stroomafwaarts van de zichtbare lichtstroom 12 van een 

reflectorlens 35 met diafragma, een sluiter 36, op afstand bestuurd 

door de eenheid 26 en een film 37 n1^ een op afstand bestuurd film-

transportmechanisme 38, dat beeldje voor beeldje of automatisch 

werkt bestuurd vanaf de eenheid 26. 

Op de film 37 van de cinematografische recorder 34 wordt een 

schaduwbeeld van het inwendige van het proefobject 3 geregistreerd. 

Daèr dit niet wordt vervormd door de, ruis van de beeldversterker 

19 en de opneembuis 22 dient dit voor het met behulp van de refe-

rentiemerktekens 4 corrigeren van het schaduwbeeld van het inwendige 

van het proefobject 3 op het televisiescherm 25 van de monitor-

beeldeenheid 24. Hiertoe is er een inrichting 39 (fig.3) aange-

bracht voor het gelijk zetten van het beeld van het proefobject 3 

(fig. 1) op de film 32 verkregen van het televisiescherm 25 van de 

monitorbeeldeeneid 24 met het beeld verkregen op de film 37 van 

de cinematografische recorder 34 net behulp van de referentie-

merktekens 4, welke inrichting is voorzien van een verlichting 

40 (fig. 3) en een beeldinrichting 41. 

De bovenbeschreven introscoop maakt het mogelijk de gevoelig-

heid te vergroten ( en de beproeving betrouwbaarder te maken) door 

de reductie van beeldruis door vergelijking van de beelden van een 

proefobject. De hoofdfluorescopische omzetter en de verdere fluo-

rescopische omzetter vervaardigd als polykristallijne rontgen-

schermen met in aanraking zijnde substraten zijn effectiever bij 

het registreren van röntgenstraling, gamma- en remstraling in het 

energiegebied van 0,3 tot 3° MeV. 

Blijkens fig. 4 zijn de luorescopische hoofdomzetter 9 en 

de fluorescopische verdere omzetter 11 van de introscoop volgens 
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^ de uitvinding uitgevoerd als monokristallijne scintillatieschermen 

42 aangebracht in houders 43, die dienen als contactsubstraten en 

als optisch transparante uitlaatvensters 44. Met' een dergelijke 

constructie van de twee omzettere is de effectiviteit van de re-

gistratie van de doordringende straling opgevoerd tot 0,2 tot 5 

MeV. 

Voor een stralingsenergie totaan 150 KeV wordt een intoscoop 

volgens de uitvinding bij voorkeur voorzien van de fluorescopische 

hoofdomzetter 9 (fig. en de verdere fluorescopische omzetter 11 

uitgevoerd als vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldvêrster- 10 

kers, waarbij hun niet-transparante elektroden 45 met elkaar in con-

tact staan en achtereenvolgens zijn bedekt met een laag 46 van een 

röntgenstralingsgevoelige fotohalfgeleider en een laag 47 van een 

elektroluminefoor en een elektrode 48, die transparant is voor 

zichtbaar licht. Voor het aansluiten van de vaste stof-elektrolumi- 15 

nescentie-rontgenbeeldversterker op een geregelde voedingsbron (niet 

verder aangegeven) aangebracht in de afstandsstuureenheid 26 (fig. 

1) worden de aansluitingen 49 gebruikt. 

Met een dêrgelijke uitvoering van de introscoop volgens de 

uitvinding kan niet alleen röntgenstraling worden omgezet in zicht- 20 

baar licht, maar kan dit laatste ook tot het vereiste niveau worden 

versterkt. Hierdoor wordt het registreren van het beeld op de film 

37 van de cinematografische recorder 34 alsmede een kwalitatief 

zeer goede overdracht door de beeldomzetter 19 of de opneembuis 

22 zeer vergemakkelijkt. 25 

De niet-lineaire straling-lichtkarakteristieken van een vaste 

stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker dragen bij tot 

een verbetering van het optische beeldcontrast aan de uitgang van 

de omzetter en dus ook tot een vergroting van de gevoeligheid van 

de introscoop als geheel. 3^ 

De voorgestelde introscoop kan met succes voorzien zijn van 

andere uitvoeringsvormen van contact met elkaar makende fluores-

copische omzetters, zoals weergegeven in fig. 6 tot 10. 

In fig. 6 is de fluorescopische hoofdomzetter 9 uitgevoerd 

als een polykristallijn rontgenscherm met het substraat 14, ter- 35 

wijl de verdere omzetter 11 is uitgevoerd als een monokristalljjn 

scintillatiescherm 42 geplaatst in de houder 43 en voorzien van 
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het optisch transparante uitlaatvenster kk. In deze uitvoerings-
vorm van de introscoop maakt het substraat Ik contact met de houder 
43. 

In een andere uitvoeringsvorm van de introscoop kan de fluores-
copische hoofdomzetter zijn uitgevoerd als een monokristallijn 5 
scintillatiescherm en de verdere omzetter als een polykristallijn 
rontgenscherm. 

De introscoop en de omzettere van fig. 6 kunnen goed worden 
gebruikt als inrichting voor het op afstand centreren van de ziekte-
haard van een patiënt ten opzichte van een energierijke therapeu- 10 
tische bron van ioniserende straling tijdens de therapie. 
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Blijkens fig. 7 bestaat een deel van de ingangsomzeteen-
heid 6 van de introscoop van fig. 1 uit de spiegels 15 en 16 en 
de fluorescopische hoofdomzetter 9 en de fluorescopische verdere 
omzetter 11. De hoofdomzetter 9 is uitgevoerd als een monokristal-
lijn scintillatiescherm 42 in de houder 43 met het optisch transpa- 5 
rante uitlaatvenster 44T De verdere omzetter 11 is uitgevoerd als 
een vaste stof elektroluminescentie-rontgenbeeldversterkeri waar-
van de niet-transparante elektrode 45 in contact staat met de hou-
der 43» Een omgekeerde uitvoeringsvorm van de omzetters is eveneens 
mogelijk. 10 

In introscoop die is uitgerust met de ingangsomzeteen-
heid van fig. 7 kan zowel worden toegepast in de geneeskunde als 
in industrie. 

Blijkens fig. 8 bestaat een deel van de ingangsomzeteen-
heid 6 van de introscoop van fig. 1 uit de spiegels 15 en 16 en 15 
de fluorescopische omzetters 9 en 11> respectievelijk bestaande uit 
het polykristallyne rontgenscherm 13 en de vaste stof-elektrolumi-
nescentie-röiitgenbeeldversterker, waarvan de niet transparante 
elektrode 45 in contact is met het substraat 14 van het scherm 13. 
De omgekeerde uitvoeringsvorm van de omzetters is eveneens moge- 20 
Iqk. 

Blijkens fig. 9 is een deel van de ingangsomzeteenheid 
van de introscoop van fig. 1 voorzien van de spiegels 15 en 16 en 
de fluorescopische omzetters 9 en 11. 

Elk van de fluorescopische omzetters 9 en 11 is uitge- 25 
voerd als een polykristallen rontgenscherm 13 met het substraat 14 
en een vaste stof-elektroluminescentie-lichtversterker. In dit ge-
val staat de liiminofore laag van het rontgenscherm 13 met zijn ge-
hele oppervlak in contact met een optisch transparante elektrode 50) 
die in contact staat met de lichtgevoelige fotohalfgeleiderlaag 51 30 
van de vaste stof-elektroluminescentielichtversterker. De fotohalf-
geleiderlaag 51 staat symmetrisch met zijn andere oppervlak in con-
tact met een elektroluminofore laag 52» die op zijn beurt in con-
tact staat met het oppervlak van een optisch transparante ëLektrode 
53. De klemmen 54 verbinden de vaste stof-elektroluminescentie- 35 
lichtversterker met een bestuurde voedingsbron (niet verder aange-
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geven) die zich. bevindt in de afstandsstuureenheid 26 (fig. 1). 
Blijkens fig. 10 "bestaat een deel van de ingangsomzet-

eenheid 6 van de introscoop van fig. 1 uit de spiegels 15 en 16 
en de fluorescopische omzetters 9 en 11, elk uitgevoerd als een 
vaste stof-elektroluminescentielichtversterker (opgebouwd uit de 
optisch transparante elektroden 55 en 56» een fotohalfgeleiderlaag 
57 en een elektroluminofore laag 58 in contact met de elektroden 
en met elkaar)» waarvan de optisch transparante elektrode 56 in 
contact staat met de fotohalfgeleiderlaag 57 en achtereenvolgens 
bekleed met een elektrofotolurainescerende laag 59 en een licht-
ondoorlatende elektrode 60. De klemmen 61 en 62 verbinden de vaste 
stof-elektroluminescentielichtversterker respectievelijk de licht-
ondoorlatende elektrode 60 met een bestuurde spanningsbron (niet 
aangegeven) in een eenheid 26 (fig. l). 

In een verdere uitvoeringsvorm van een ingangsomzeteen-
heid 6 (fig. 11) van een introscoop zijn volgens de uitvinding aan-
gebracht een fluorescopische hoofdomzetter 63 en een verdere omzet-
ter 64, die op enige onderlinge afstand staan en die bedoeld zijn 
voor het omzetten van doordringende straling in een optisch beeld. 
In dit geval zijn de oppervlakken van de hoofdspiegel 65 en de 
verdere spiegel 66 verbonden en ingesteld onder een hoek van l±5° 
met de omzetters 63 en 64. Aan weerskanten van de spiegels 65 en . 
66 zijn een cinatografische recorder en een beeldomzetter 19 met 
een opheembuis 22 aangebracht. 

Blijkens fig. 12 is een uitvoeringsvorm van de intros-
coop volgens dé uitvinding voorzien van een hoofdspiegel en een 
verdere spiegel uitgevoerd als een gemeenschappelijke spiegel 67 
met twee reflecterende oppervlakken 68 en 69 onder een hoek van 
if5°c met de omzetters 63 en 64. De cinematografische registreer-
inrichting 34 is aangebracht rechts van de spiegel 67 (in het vlak 
van de tekening) en de andere onderdelen van de ingangsomzeteen-
heid zijn aan de linkerzijde aangebracht. Een dergelijke opstelling 
van de onderdelen van de omzeteenheid is zeer geschikt voor alle 
uitvoeringsvormen van de introscoop volgens de uitvinding en is 
gelegen binnen het kader van de uitvinding. 

De- introscoop volgens fig. 12 maakt het mogelijk de 

7 6 0 7 4 0 2 



18 

dwarsafmetingen van de ingangsomzeteenheid 6 van de introscoop te 
verkleinen, hetgeen van zeer groot belang is bij het onderzoeken 
van bijvoorbeeld pijpen met geringe diameter. De uitvoeringsvorm 
van de ingangsomzeteenheid 6 van fig. 1 wordt bij voorkeur toege-
past voor het onderzoeken van stompiassen. 

In de introscoop van fig. 11 zijn de fluorescopische 
hoofdomzetter 63 en de fluorescopische verdere omzetter 6k uitge-
voerd als monokristallijne scintillatieschermen 70 (fig. 13) ge-
plaatst in houders 71 met optisch transparante inlaatvensters 72. 

In de introscoop van fig. 12 zijn de fluorescopische 
hoofdomzetter 63 en de fluorescopische verder omzetter 64 uitge-
voerd als polykristallijne rontgenschermen 73 (fig. 14) aangebracht 
op substraten 74. 

Zoals blijkt uit fig. 15 - 20 kunnen verschillende uit-
voeringsvormen van de fluorescopische hoofd- en verdere omzetter 
met succes worden toegepast in introscopen volgens fig. 11 en 12. 
Eenvoudigheidshalve wordt voor deze omzetters uitsluitend verwezen 
naar fig. 12. . 

Blijkens fig. 15 is een deel van de ingangsomzeteenheid 
6 van de introscoop van fig. 12 voorzien van een gemeenschappelijke 
spiegel en fluorescopische omzetters 63 en 64 onder een hoek van 
45° met de spiegel, waarbij de omzetter 64 een monokristallijn 
scintillatiescherm 70 is zoals in fig. 13 en de omzetter 63 een 
polykristallign röntgenscherm 73 zoals in fig. 14. 

In fig. 16 is een deel van ingangsomzeteenheid 6 van de 
introscoop van fig. 12 voorzien van een gemeenschappelijke spiegel 
67 en de fluorescopische omzetters 63 en 64 onder een hoek van 45° 
met de spiegel, en is elke omzetter een vaste stof-elektrolumines-
centie-rontgenbeeldversterker bestaande uit achtereenvolgens de 
contactelektrode 75 die transparant is voor zichtbaar licht, een 
elektroluminofore laag 76) een rontgenstralingsgevoelige foto 
halfgeleidende laag 771 en een niet-transparante elektrode 78, 
De klemmen 79 verbinden de vaste stof-elektroluminescentierontgen-
beeldversterker met een bestuurde voedingsbron (niet verder aange-
geven) in de afstandsstuureenheid. 

Blijkens fig. 17 is een deel van de ingangsomzeteenheid 
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6 van. de introscoop van fig. 12 voorzien van een gemeenschappe-
lijk é spiegel 67 on fluorescopische omzetters 63 en 64 onder een 
hoek van 45° daarmee, terwijl de omzetter 63 een polykristallen 
rontgenscherm 73 volgens fig. 14 is en de omzetter 64 een vaste • 
stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker volgens fig. 16. 

^ig. 18 is een deel van de ingangsomzeteenheid 6 van de 
introscoop van fig. 12 voorzien van een gemeenschappelijke spiegel 
67 en de fluorescopische omzetters 63 en 64 onder een hoek van 45° 
met de spiegel, terwijl de omzetter 63 een monokristallgne scin-
tillatiescherm 70 is zoals in fig. 13, en de omzetter 64 een vaste 
stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker zoals in fig. 16. 

Fig. 19 toont een deel van de ingangsomzeteenheid 6 
van de introscoop van fig. 12 dat is voorzien van een gemeenschap-
pelijke spiegel 67 en de fluorescopische omzetters 63 en 64 onder 

' 0 H 

een hoek van 45 » waarbij elke omzetter een polykristallqn rontgen-
scherm 80 is met een substraat 81 en een vaste stof-elektrolumines-
centielichtversterker. De luminofore laag van het rontgenscherm 80 
staat over zijn gehele oppervlak in contact met het oppervlak van 
een optisch transparante elektrode 82 van de vaste stof-elektro-
luminescentielichtversterker, die op zijn beurt in contact staat 
met een licht gevoelige foto-halfgeleidende laag 83) die aansluit 
op een elektroluminofore laag 84 en een optisch transparante elek-
trode 85» Be vaste stof-elektroluminescentielichtversterker is 
door middel van de klemmen 86 aangesloten op een bestuurde voe-
dingsbron (niet verder aangegeven) aanwezig in de afstandsstuur-
eenheid. 

Fig. 20 is een deel van de ingangsomzeteenheid 6 van 
de introscoop van fig. 12 bestaande uit een gemeenschappelijke spie-
gel 67 en de fluorescopische omzetters 63 en 64 voor doordringende 
straling ingesteld onder een hoek van 45° met de spiegel* waarbij 
elke omzetter een vaste stof-elektroluminescentielichtversterker 
is (bestaande uit optisch transparante elektroden 87 en 88, een 
lichtgevoelige foto-halfgeleidende laag 89 en een elektroluminofore 
laag 90 in contact met de elektroden en met elkaar), terwijl zijn 
optisch transparante elektrode 88 in contact staat met de fotoge-
lei d ende laag 8,9 en achtereenvolgens is bekleed met een elektro-
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fotoluminescentielaag 91 en een ondoorschijnende elektrode 92. 
De vaste stof-elektroluminescentielichtversterker en de 

ondoorschijnende elektrode 92 zijn respectievelijk door middel van 
de klemmen 93 en 94 aangesloten op een bestuurde voedingsbron 
(niet verder aangegeven) in de afstandsstuureenheid. 

In weer een andere uitvoeringsvorm van de introscoop 
zijn volgens de uitvinding substraten aangebracht van de fluores-
copische hoofdomzetter 95 (fig. 21) en een verdere omzetter 961 
die zijn uitgevoerd als een gemeenschappelijk metalen substraat 97* 
Het substraat 97 is bij voorkeur van lood (of wolfram of uranium). 
De dikte van het substraat 97 is geljjk aan de weglengte van de 
elektronen,, die in het metaal worden opgewekt door de doordringen-
de straling 2. Door toepassing van het gemeenschappelijke substraat 
97 wordt een betere benutting van de elektronen bevorderd, waar-
door bij de analyse de gevoeligheid van de introscoop groter wordt. 

In de bovengenoemde introscoop zijn de omzetters 95 en 
96 (fig. 22) uitgevoerd als polykristallijne rontgenschermen 98 aan-
.gebracht op het gemeenschappelijke metaalsubstraat 97. De spiegels 
15 en 16 zijn ingesteld onder een hoek van 45° met het gemeen-
schappelijke substraat 97. De andere onderdelen van de introscoop 
van fig. 21 en hun verbindingen komen overeen met die van de in-
troscoop van fig. 1. 

In fig. 23 - 27 zijn verschillende uitvoeringsvormen 
van de fluorescopische hoofdomzetter en de verdere fluorescopi-
sche omzetter van de introscoop van fig. 21 voorzien van substra-
ten van metaal als gemeenschappelijk substraat. 

In fig. 23 zijn de fluorescopische hoofdomzetter 95 en 
de fluorescopische verdere omzetter 96 uitgevoerd als monokristal-
lijne scintillatieschermen 99 met een gemeenschappelijke metalen hou-
der, waarvan zijn gemeenschappelijke deel ten opzichte van de 
schermen 99 tevens een gemeenschappelijk substraat 97 is. De andere 
zijden van de scintillatieschermen 99 staan in contact met optisch 
transparante uitlaatvensters 100 van de houder. 

In fig. 24 zijn de fluorescopische hoofdomzetter 95 en 
de fluorescopische verdere omzetter 96 uitgevoerd als vaste stof-
elektroluminescentie-rontgenbeeldversterkers met een gemeenschappe-
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Igke ondoorschijnende elektrode, die een gemeenschappelijk substraat 
97 is voor twee röntgenstralings gevoelige foto-halfgeleidende la-
gen 101 die aarop aan weerszijden zijn aangebracht en in verbin-
ding staan via de elektroluminofore lagen 102 met optisch transpa-
rante elektroden 103. De omzetters zijn aangesloten met behulp 
van klemmen 104 op een bestuurde voedingsbron (niet verder aange-
geven) aanwezig in de afstandsstuureenheid. 

In fig. 25 zijn de fluorescopische hoofdomzetter 95 en 
de fluorescopisöhe verdere omzetter 96 uitgevoerd als een monakris-
tallijn scintillatiescherm 99 van fig. 23 en een polykristallign 
röntgenscherm $8 uit fig. 22. Een deel van de houder van het scin-
tillatiescherm 99 dat is geplaatst in de doordringende stralings-
bundel 2 (fig. 21) fungeert als gemeenschappelijk substraat 97 
(fig. 25) voor de schermen $8 en 99» 

In dit geval kan het fluorescopische hoofdscherm zijn 
uitgevoerd als polykristallign röntgenscherm en het verdere scherm 
als monokristallijn scintillatiescherm. 

Een deel van de houder van het monokristallijne scintil-
latiescherm 99 (fig. 26) dat de hoofdomzetter 95 is en een gemeen-
schappelijk substraat 97 fungeert tegelijkertijd als niet-transparante 
elektrode van de vaste stof-elektrolum'inescentieröntgenbeeldver-
sterker, die de fluorescopische verdere omzetter 96 is en een sub-
straat voor een röntgenstralings gevoelige foto-halfgeleidende 
laag 101, een elektroluminofore laag 102 en een optisch transparan-
te elektrode 103 staan achtereenvolgens met elkaar in contact. 
De vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker is door 
middel van de klemmen 104 aangesloten op een bestuurde voedings-
bron (niet verder aangegeven) in de afstandsstuureenheid. In dit 
geval kan de fluorescopische hoofdomzetter ook worden uitgevoerd 
als vaste stof-élektroluminescentie-rontgenbeeldversterker en de 
verdere omzetter als monokristall$n scintillatiescherm. 

In fig. 27 is een substraat 97 van een polykristallfln 
röntgenscherm 98 (fig. 27) dat fluoresceert onder inwerking van de 
doordringende straling (fig. 21), dat een fluorescopische verdere 
omzetter 96 is, een niet-transparante elektrode van de vaste stof-
elektroluminecentie-rontgenbeeldversterker van fig. 24, die de 
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fluorescopische hoofdomzetter 95 is. Het 'is mogelijk dat het poly-

kristallijne rontgenscherm van fig. 22 de fluorescopische hoofdom-

zetter van fig. 27 is en dat de vaste stof-elektroluminescentie-

rontgenbeeldversterker van fig. 2k de verdere omzetter is. 

Weer een andere uitvoeringsvorm van de introscoop is 5 

volgens de uitvinding voorzien van een gemeenschappelijk substraat 

van de fluorescopische hoofdomzetter 95 (fig. 21) en de verdere 

omzetter 96 uitgevoerd als monokristalljjn scintillatiescherm 105 

(fig. 28)j dat fungeert als weer een verdere fluorescopische om-

zetter met een luminescentiespectrum dat afwijkt van de fluoresces- 10 

tiespectra van het hoofdscherm 95 en het verdere scherm 96. 

Met een dergelijke uitvoeringsvorm van de introscoop kan er een 

kleurenschaduwbeeld worden verkregen van het inwendige van een 

proefobject, ook wanneer de doordringende straling wordt omgezet 

in lichtj waardoor de hoeveelheid informatie omtrent Het proef- 15 

object toeneemt en als gevolg daarvan ook de gevoeligheid van de 

introscoop. 

In deze uitvoeringsvorm van de introscoop zijn de omzet-

ters 95 en 96 uitgevoerd als monokristallijne scintiallatieschermen 

106 die aan één zijde in contact staan met het monokristallijne 20 

scintillatiescherm 105 en aan de andere zijde met een optisch trans-

parant uitlaatvenster 107. De stompe einden van de schermen 105 en 

106 worden opgesloten door een niet-transparante houder 108. 

De spiegels 15 en 16 zijn opgesteld onder een hoek van k5° met het 

monokristallijne scintillatiescherm 105. De overige onderdelen van 25 

de introscoop van fig. 28 en hun aansluitingen komen overeen met 

de introscoop van fig. 21. 

Fig. 29 en 30 illustreren weer andere uitvoeringsvormen 

van de fluorescopische hoofdomzetter 95 enc& fluorescopische verde-

re omzetter 96 j waarin als gemeenschappelijk substraat gebruik is JO 

gemaakt van een monokristallijn scintillatiescherm. 

In fig. 29 zijn de fluorescopische hoofdomzetter 95 en 

de verdere fluorescopische omzetter 96 respectievelijk uitgevoerd 

als monokristalljjn scintillatiescherm 106, dat aan êên zijde in 

contact staat met het monokristallijne scintillatiescherm 1051 ge- 35 

bruikt als substraat? en aan de andere zijde met het optisch 
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transparante uitlaatvenster 107» en een vaste stof-elektrolumines-

centie-rontgenbeeldversterker, waarvan de niet-transparantie 

elektrode 109 aan één zijde in contact staat met het monókristal-

lijne scintillatiescherm 105 ea tevens een niet-transparante houder 

is voor de schermen 105 en 106, en aan de andere zijde in contact 5 

staat met achtereenvolgens een röntgen stralingsgevoelige foto-

half geleiderlaag 110, een elektroluminofore laag 11 en een optisch 

transparante elektrode 112. De vaste stof-elektroluminescentie-

rontgenbeeldversterker is door middel van de klemmen"113 aangeslo-

ten op een geregelde spanningsbron (niet verder aangegeven) aange- 10 

bracht in de afstandsstuureenheid. 

De fluorescopische hoofdomzetter van fig. 29 kan een 

vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldversterker zijn en de 

verdere omzetter een monokristallijn scintillatiescherm. 

Fig. 30 toont de verdere fluorescopische omzetter Sè 15 

uitgevoerd als polykristallftn rontgenscherm 98 van fig. 22 en aan-

gebracht aah êén zijde van het monokristalljjne scintillatiescherm 

105, dat wordt gebruikt als gemeenschappelijk substraat. De andere 

zijde van het scherm 105 staat in contact met het tweede monokris-

tallïj'ne scintillatiescherm 106, dat de fluorescopische hoofdomzet- 20 

ter 95 is. De stompe einden van de schermen 98, 105 en 106 zijn 

opgesloten in een niet-transparante houder 108 van fig. 28. 

De houder is voorzien van optisch transparante vensters 1071 die 

in contact staan met de schermen 98 en 106. 

Het is mogelijk dat het polykristallijne rontgenscherm 25 

van fig. 30 de fluorescopische hoofdomzetter is en het monokris-

tallgne scintillatiescherm de verdere fluorescopische omzetter. 

Een volgende uitvoering van een introscoop volgens fig. 

21 is volgens de uitvinding voorzien van een fluorescopische hoofd-

omzetter en een fluorescopische verdere omzetter uitgevoerd als 30 

een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 11 k (fig. 31) met 

twee optisch transparante uitlaatvensters 107. Deze uitvoeringsvorm 

van de introscoop maakt het mogelijk de constructie te'vereenvoudi-

gen, en goedkoper en betrouwbaarder te maken. 

De fluorescopische omzetter 114 met twee optisch trans- 35 

parante uitlaatvensters 107 is voorzien van een monokristallijn 
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scintillatiescherm 106> dat aan het stompe einde is opgesloten in 
een niet-.transparante houder 108. De spiegels. 15 en 16 zijn opge-
steld onder een hoek van if5° met de optisch transparante uitlaat-
vensters 107 van de fluorescopische omzetter 114. De overige onder-
delen van de introscoop van fig. 31 en hun verbindingen komen over-
een met de introscoop van fig. 21. 

In andere uitvoeringsvormen zijn de fluorescopische 
hoofdomzetter en de fluorescopische verdere omzetter weergegeven 
in fig. 32 - 37 uitgevoerd als een gemeenschappelijke fluorescopi-
sche omzetter met twee optisch transparante uitlaatvensters, zoals 
in de introscoop van fig. 21. 

Fig. 32 toont een uitvoeringsvorm van een introscoop, 
waarin een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 114 met twee 
optisch transparante uitlaatvensters 115 en 116 (het venster 115 
is een optisch transparante laklaag en het venster 116 een op-
tisch transparante uitgangselektrode) bestaat uit een polykristal-
lijk rontgenscherm 98 van fig. 22, dat is bekleed met een optisch 
transparante ingangselektrode 117 van een vaste stof-elektrolumi-
nescentie-lichtversterker,' die behalve de elektrode 117 nog is 
voorzien van een licht gevoelige foto-halfgeleiderlaag 118, een 
elektroluminofore laag 119 en een optisch transparante uitgangs-
elektrode. De vaste sotf-elektroluminescentie-lichtversterker is 

de 
door middel van^klemmen 120 aangesloten op een geregelde voedings-
bron (niet verder aangegeven) aangebracht in de afstandsstuureen-
'heid. 

Deze uitvoeringsvorm van de. gemeenschappelijke fluores-
copische omzetter maakt het mogelijk de hoofdflux 10 (fig. 21) van 
zichtbaar licht intensiever te maken dan de verdere flux 12 van 
zichtbaar licht, waardoor de condities worden verkregen voor toe-
passing van een eenvoudiger en goedkoper gesloten televisiecircuit. 

Wanneer in een cineraatrografische recorder een betrekke-
lijk ongevoelige film wordt gebruikt, kan de fluorescopische omzet-
ter van fig. 32 zodanig ten opzichte van de spiegels worden opge-
steld, dat het polykristallyne rontgenscherm naar de hoofdspiegel 
is toegekeerd en de optisch transparante uitgangselektrode naar de 
verdere spiegel. Hierdoor kan de belichtingstijd van de film wor-
den verkort. 
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In fig. 33 is een uitvoeringsvorm van een introscoop 
weergegeven, die is voorzien van een gemeenschappelijke fluores-
copische omzetter 114 met twee optisch transparante vensters I07 
opgebouwd uit twee monokristallijne scintillatieschermen van 106 
van fig. 28 met verschillende luminescentiespectra en een poly-
kristallijn rontgenscherm 98 van fig. 22 daartussen. De schermen 
98 en 106 zijn aangebracht tussen de optisch transparante vensters 
107» De schermen worden opgesloten door een niet-transparante hou-
der 108 aan hun stompe einden. Deze uitvoeringsvorm van de gemeen-
schappelijke fluorescopische omzetter 114 maakt het mogelijk de 
doordringende straling 2 (fig. 21) te transformeren tot een ge-
kleurd optisch schaduwbeeld rechtstreeks op de gemeenschappelijke 
fluorescopische omzetter 111f (fig. 33)1 waardoor de informatie 
omtrent het inwendige van het proefobject wordt vergroot en als 
gevolg daarvan eveneens de gevoeligheid van de introscoop. 

Fig. 34 toont een uitvoeringsvorm van een introscoop 
met een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 114. met twee 
optisch transparante vensters 116 bestaande uit twee optisch 
transparante elektroden van fig. 32 met twee elektroluminofore 
lagen 121 daartussen en daar weer tussen een rontgenstralings 
gevoelige fotoweerstandlaag 122. De fluorescopische omzetter 114 
van fig. 34 is door middel van de klemmen 123 aangesloten op een 
bestuurde spanningsbron (niet verder aangegeven) aangebracht in 
de afstandsstuureenheid. 

Deze fluorescopische omzetter maakt het mogelijk de door-
dringende straling 2 (fig. 21) gelijktijdig om te zetten in licht 
en dit te versterken tot de gewenste waarde. 

Fig. 35 toont weer een andere uitvoeringsvorm van de 
introscoop met een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 114 
uitgevoerd in de vorm van twee vaste stof-elektroluminescentie-
lichtversterkers van fig. 32> een scherm 124 bestaande uit vezels 
die zijn gerangschikt in de voortplantingsrichting van de door-
dringende straling 2 (fig. 21) en die onder invloed daarvan scin-
tilleren, geplaatst tussen optisch transparante elektroden 117 
(fig. 35) in contact met licht gevoelige foto-halfgeleiderlagen 
118. Een dergelijke fluorescopische omzetter II4 (fig. 35) transfor-
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meert de doordringende straling 2 (fig. 21) in de hoofdflux 10 en 
de verdere flux 12 van zichtbaar licht en versterkt deze tevens 
tot de vereiste waarde. 

Blijkens fig. 36 bestaat een volgende uitvoeringsvorm 
van een introscoop uit een gemeenschappelijke fluorescopische om-
zetter 1141 waarvan het doel gelijk is aan dat van de omzetter van 
fig. 35» uitgevoerd als twee vaste stof-elektroluminescentie-
lichtversterkers van fig. 32, twee glasvezelschermen 125 met daar-
tussen een monokristallijn scintillatiescherm 126 geplaatst tussen 
optisch transparante elektroden 11? (fig. 36) in contact met licht-
gevoelige foto-halfgeleiderlagen 118. 

^ig. 37 toont een volgende uitvoering van een intros-
coop, voorzien van een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 
114 uitgevoerd als twee met elkaar in contact staande monokris-
tallijne scintillatieschermen 127 en 128 met verschillende lumines-
centiespectra, waarmee een kleurenbeeld kan worden verkregen. 
De schermen 127 en 128 zijn aangebracht tussen twee optisch trans-
parante uitlaatvensters 107 van fig. 28. De-schermen zijn opge-
sloten in een niet-transparante houder 108. 

Een verdere uitvoeringsvorm van een introscoop volgens 
de uitvinding is voorzien van een fluorescopische hoofdomzetter 
129 (fig. 38) uitgevoerd als monokristallijn scintillatiescherm 
130 dat is aangebracht in een niet transparante houder 131 met 
twee optisch transparante vensters 132 (inlaat) en 133 (uitlaat), 
die het mogelijk maakt het schaduwbeeld van het inwendige van een 
proefobject 3 en het uitwendige beeld van dit object tegelijkertijd 
op de monitor te registreren. Een verdere fluorescopische omzetter 
134 is uitgevoerd als polykristallijn röntgenscherm 73 van fig. 14. 

Aan de buitenzijde van de houder 131 bij het optisch 
transparante inlaatvensger 132 zijn een diafragma-sluiter 135 en 
een lichtbron 136 aangebracht, die worden bediend door de afstands-
stuureenheid. Een speciaal poeder, dat luminesceert onder invloed 
van een ultraviolette (inf-rarode of zichtbare) stralingsflux 137 
wordt in de oppervlaktescheurtjes op het buitenoppervlak van het 
proefobject 3 gewreren, dat naar de ingangsomzeteenheid 6 van de 
introscoop is toegekeerd. Daarop worden cijfers en letters ge-
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schilderd die worden gebruikt als verdere refêrentiemerktekend 

138 naast de referentiemerktekens 4 . De overige onderdelen van de 

introscoop van fig. 38 en hun aansluitingen komen overeen met de 

introscoop van fig. 12. 

Het tegelijkertijd registreren van een schaduwbeeld van 

het inwendige van een proefobject en van zijn buitenoppervlak op 

een monitortelevisiescherm vormt een oplossing van het probleem 

de plaatsen op het oppervlak van voorwerpen, waar zich inwendige 

defecten bevinden nauwkeurig te merken. Tevens is hiermee gelijk-

tijdige rontgenstralings en luminescentie of kleurenfout-detectie 

mogelijk, hetgeen van belang is daar hieruit het verband blijkt 

tussen inwendige en uitwendige fouten van het proefobject. In ve-

le gevallen kan de arts hiermee nauwkeuriger zijn, bijvoorbeeld 

in de netrolithotomie of de voorbereiding van een patiënt voor de 

radiotherapie. 

Sr kunnen uitvoeringsvormen zijn van de introscoop van 

fig. 38, waarin de verdere fluorescopische omzetter is uitgevoerd 

als de verdere fluorescopische omzetters van-fig; 13 - 20 en de 

spiegels kunnen zijn zoals aangegeven in fig. 11. 

Fig. 39 toont een volgende uitvoeringsvorm van een in-

troscoop volgens fig. 38» voorzien van een fluorescopische hoofd-

omzetter 129 in de vorm van drie monokristallijne sciatillatie-

schermen 139.» 149» 141 met verschillende luminescentiespectra 

geplaatst in een houder 131 > waarmee tegelijkertijd kleurenbeelden 

van het inwendige en het uitwendige van een proefobject 3 kunnen 

worden verkregen en de gevoeligheid van de introscoop wordt ver-

beterd, wanneer gebruik wordt gemaakt van een energierijke door-

dringende straling. De verdere fluorescopische omzetter 134 is 

uitgevoerd als monokristallijn scintillatiescherm 142» aangebracht 

in een niet-transparante houder 133 met een optisch transparant 

venster 144 aan de zijde van de spiegel 67 zoals in fig. 12, 

Een verdere uitvoeringsvorm van een introscoop van fig. 

38, weergegeven in fig. 40» is voorzien van een fluorescopische 

hoofdomzetter 129 uitgevoerd als monokristallijn scintillatie-

scherm 142 van fig. 39 en een verdere omzetter 134 uitgevoerd als 

de fluorescopische hoofdomzetter van fig. 38» Met een dergelijke 
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introscoop kan tegelijkertijd op éên beeldje van de film van de 

cinematografische recorder 34 het schaduwbeeld van het inwendige 

van het proefobject en het beeld van de uitwendige structuur van 

dit proefobject 3 worden geregistreerd. De film kan gedurende 

vele jaren als bewijsstuk worden bewaard. 

Er kunnen uitvoeringsvormen zijn van de introscoop van 

fig. 40, waarin de fluorescopische hoofdomzetter is uitgevoerd 

als de fluorescopische hoofdomzetters van de fig. 15 - 20. 

Blqkens fig. 4*1 is een uitvoeringsvorm van de intros-

coop van fig. 38 voorzien van een verdere fluorescopische omzet-

ter 134 in de vorm van drie monokristallijne scintillatieschermen 

•1if5» en 147 met verschillende luminescentiespectra geplaatst 

in een houder 14-8» met een optisch transparant uitlaatvenster 149 

ter verkrijging van een kleurenschaduwbeeld van het inwendige 

van een proefobject 3 op de film van de cinematografische recor-

der 34. 

In fig. 42 is de introcoop van fig. 39 voorzien van een 

verdere fluorescopische omzetter 134s die verder is voorzien van 

een vaste stof-elektrolurainescentie-röntgenbeeldversterker (be-

staande uit achtereenvolgens met elkaar in contact staande de 

niet-transparante elektrode 150» een röntgenstralings gevoelige 

foto-halfgeleidende laag 151, een elektroluminofore laag 152 en 

een optisch transparante elektrode 153), waarvan de optisch trans-

parante elektrode 153 in contact staat met de monokristallijne 

scintillatieschermen 154 en 155 geplaatst in een niet-transparante 

houder 156, die is voorzien van een optisch transparant uitlaat-

venster 157» De vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldver-

sterker is met behulp van de klemmen 158 aangesloten op een be-

stuurde spanningsbron (niet verder aangegeven) aanwezig in de af-

standsstuureenheid. Met een dergelijke introscoop kunnen kleuren-

beelden worden verkregen van het inwendige en het uitwendige van 

het proefobject 3 op de monitor en een kleurenschaduwbeeld van 

het inwendige van het proefobject 3 op de film van de cinematogra-

fische recorder 34. 

Alhoewel de uitvoeringsvormen van de introscoop volgens 

fig. 1 - 4 2 als hoofd- en verdere omzetter slechts is voorzien 
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van' polykristallijne rontgenschermen, vaste stof-elektroluminescen-

tierontgenbeeldversters, vaste stof-elektrófotoluminescentie-

lichtversterkers en monokristallijne scintillatieschermen met één 

of verschillende luminescentiespectra die de gammastraling van de 

stralingsbron registreren) kunnen ook andere omzetters volgens de 

uitvinding worden toegepast: verschillende vaste, vloeibare en 

gasvormige scintillatie raonokristallgne en polykristallijne scher-

men} die alle soorten doordringende straling omzetten in zicht-

baar licht met een breed energiegebied: röntgenstraling en rem-

straling, neutronen, elektronen, protonen, a-deeltjes, daar een 

introscoop in afhankelijkheid van de dikte en het materiaal van 

het proefobject en de omstandigheden ook van een andere stralings-

bron kan worden voorzien. 

Thans zal het principe van de werking van de introscoop 

nader worden toegelicht aan de hand van de uitvoeringsvorm van de 

introscoop van fig. 1. 

De doordringende straling 2 wordt uitgezonden door de 

bron 1 (gammastralingsbron) en gereduceerd door het proefobject 3 

dat wordt bewogen op de rollen 5 van de kantelinrichting en de 

daarop aangebrachte referentiemerktekens 4 naar verhouding van de 

dikte en de dichtheid. Als gevolg hiervan wordt de doordringende 

straling 2 omgezet in een onzichtbaar schaduw-gammabeeld van het 

inwendige van het proefobject 3, dat praktisch onverzwakt door 

de spiegel 15 valt en geheel wordt geabsorbeerd in de fluoresco-

pische hoofdomzetter 9 eïi de fluorescopische verdere omzetter 11, 

waarin de doordringende straling 2 respectievelijk wordt omgezet 

in de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 van zichtbaar licht, die 

informatie dragen omtrent het optische schaduwbeeld van het in-

wendige van het proefobject 3» 

De hoofdflux 10 van zichtbaar licht geproduceerd door 

de fluorescopische hoofdomzetter 9 wordt aan de spiegel 15 gere-

flecteerd in de richting van het reflecterende objectief 17, waar-

door het optische schaduwbeeld van het inwendige van het proef-

object 3 wordt overgebracht naar de fluorescopische hoofdomzet-

ter 9 naar de fotokathode 18 van de beeldomzetter 19j waarin het 

optische beeld wordt omgezet in een elektronenstroom die in het 

7 6 0 7 AO 2 



i • 

vlak van de fotokathode 18 verdeeld is conform de helderheid van 

het optische beeld, waarna versterking volgt en omzetting in 

een optisch beeld aan de uitgang van de beeldomzettèr 19» 

Het optische beeld wordt van de uitgang van de beeld-

omzetter 19 door middel van een objectief 20 van groot vermogen 

overgebracht naar de fotokathode 21 van de opneemtelevisiebuis 

22» waardoor het optische schaduwbeeld van het inwendige van het 

proefobject 3 wordt omgezet in een elektrisch televisiesignaal, 

dit is een videosignaal. 
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Het videosignaal wordt van de uitgang van de opneemtelevisiebuis 
22 overgebracht naar de ingang van de voorversterfcer 23,•die is 
aangebracht in de ingangsomzet-eenheid 6 van de introscoop even-
als de fluorescopische hoofdomzetter 9 en de fluorescopische 
hoofdomzetter 11, de spiegel 15» bet objectief 17, de beeld-
omzetter 19, het objectief 20 en de opneemtelevisiebuis 22» 
Het videosignaal wordt vanaf de uitgang van de voorversterker 23 
via het gesloten televisie-circuit overgebracht naar de ingang 
van de eenheid 7 voor de tussenvideosignaalversterking en bewer-
king en vanaf diens uitgang wordt het videosignaal wederom via 
het gesloten televisie-circuit overgebracht naar de ingang van 
de afstandsstuureenheid 26 en voorts naar het televisiescherm 25 
van de monitorbeeldeenheid 24, de ingang van de videorecorder 27 
en naar de ingang van de eenheid 28 voor de parallelle cinematogra-
fische registratie van het televisiebeeld, geplaatst in het stuur-
paneel 8. 

Het videosignaal wordt op band vastgelegd in de video-
recorder 27 en vervolgens omgezet in een optisch schaduwbeeld 
van het inwendige van het hoofdobject 3 op het televisiescherm 25 
van de monitorbeeldeenheid 24 en in de kinescoop 29 van de een-
heid 28 voor de parallelle cinematografische registratie van het 
televisiebeeld. 

Het optische beeld wordt vanaf het scherm van de kinescoop 
29 van de eenheid 28 voor de parallelle cinematografische regis-
tratie van het televisiebeeld overgebracht met behulp van het ob-
jectief 30 via de open sluiter 31 op de film 32, getransporteerd 
door het filmtransportmechanisme 33» De film 32 registreert het 
televisiebeeld vanaf het scherm van de kinescoop 29. 

De verdere flux 12 van zichtbaar licht geproduceerd door 
de verdere fluorescopische omzetter 11 wordt gereflecteerd door 
de spiegel 16 in de richting van de reflectorlens 35 van de cine-
matografische recorder 34 (de spiegel 16 en de cinematografische 
recorder 34 bevinden zich in de ingangsomzet-eenheid van de in-
troscoop )o 

Het optische schaduwbeeld van het inwendige van het hoofd-
object 3 wordt door.middel van de lens 35 vanaf de verdere fluoras-
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copische omzetter 11 door de open sluiter 36 overgebracht op de 

film 37* De film 37 registreert het optische beeld afkomstig van 

de verdere fluorescopische omzetter 11. De film 37 wordt bewogen 

door het filmtransportmechanisrae 38. 

De eenheid 28 voor de parallelle cinematografische regis- 5 

tratie van het televisiebeeld en de cinematografische recorder 34 

werken synchroon vlak nadat de doordringende stralingsbron 1 is 

ingeschakeld door de afstandsstuureenheid 26, De sluiters 31 en 

36 en de filmtransportmechanismen 33 en 38 worden beeldje voor 

beeldje en automatisch bestuurd vanaf de afstandsstuureenheid 26. 10 

De operateur schakelt de' beeldomzetter 19 en de videorecorder 27 

in en uit door middel van de eenheid 26, en bedient tevens de 

rollen 5 van de kantêlinrichting op afstand. 

Nadat de films 32 en 37 (fig.3) zijn bewerkt en gedroogd, 

worden zij tegelijkertijd geprojecteerd in de gelijkzetinrichting 15 

39* De films 32 en 37 worden in de beeldinrichting 41 geplaatst 

en gelijkmatig verlicht door de verlichtingsinrichting 40. 

Het gelijkzetten van de beeldjes vindt plaats aan de hand van 

de referentiemerktekens 4, die op de films zichtbaar zijn. 

Door vergelijking van de overeenkomstige beeldjes van de 20 

films 32 en 37 (fig- 1) kan de operateur alle twijfel -uitschakelen, 

die zou kunnen ontstaan na het zien van de televisie-uitzending 

van de radioscopie van het proefobject 3, aangezien de film 37 

geen ruis bevat die de werking van de beeldomzetter 19 en de op-

neemtelevxsiebuis 22 begeleidt, en de resolutie van minder uitge- 25 

sproken contrast-details van het beeld wordt verbeterd door de 

eigenschappen van de film 37 om informatie te verzamelen en het 

beeldcontrast te vergroten. De cinematografische recorder 34 maakt 

de gevoeligheid van de introscoop vele malen groter., 

De film 37 is het basisdocument dat bij aflevering van een 30 

voorwerp aan de cliënt wordt getoond. De videoregistratie wordt 

voor een tweede keer bekeken voor de operationele besturing. 

De beschikbaarheid van de videorecorder 27, de eenheid 28 voor 

de parallelle cinematografische registratie van het televisie-

beeld en de cinematografische recorder 34 maken een foutdetectie 35 

bij grote bewegingssnelheden, van het proefobject mogelijk, en ver-
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mindert' nerveuse spanningen van de operateur, die comfortabeler kan 
werken. Het gesloten televisie-circuit verschaft een absolute ra-
diologische veiligheid wanneer er gewerkt wordt met indringende 
straling met een energie tussen 0,1 en 25 HeV» 

De introscoop van fig. 1 is als fluorescopische hoofd-
omzetter en fluorescopische verdere omzetter 9 respectievelijk 11 
voorzien van polykristallijne Bontgen-schermen 13 met verbonden 
substraten 14 (fig. 2), en hun omzetting van doordringende stra-
ling ligt verandert met de toename van de stralingsenergie» 

Wanneer de énergie toeneemt van 0,15 MeV tot 35 MeV neemt 
de absorptie van de doordringende straling in een dunne laag van 
een luminofoor sterk af. Daarom wordt voor het verhogen van het 
omzettingsrendement van de doordringende straling in licht gebruik 
gemaakt van monokristallijne scintillatieschermen (fig. 4) en 
fluorescopische omzetters met een metalen substraat (fig. 2. en 5~ 
10) als fluorescopischefomzetter 9 en fluorescopische verdere 
omzetter 11 in dit energiegebied. 

In fluorescopische omzetters met metaalsubstraten wordt 
de doordringende straling door het metalen substraat (de elementen 
14, 43» 45» 60) omgezet in elektronenstromen, die worden geregis-
treerd door de luminofore laag van het scherm 13, het scintillatie-
scherm 42, de fotohalfgeleidende laag 46, de electrofotoluminesce-
rende laag 59» die op hun beurt de elektronenstromen omzetten in 
zichtbaar licht. De helderheid en het contrast van het optische 
beeld aan de uitgangen van de fluorescopische omzetters van fig. 
5 en 7-10 wordt veranderd, vergroot of verloleind, door verande-
ring van de spanning tussen de klemmen 49,54 en 61,62 van de 
vaste-stof elektroluminescentieröntgenbeeldversterker respectie-
velijk de vaste-stof elektroluminescentielichtversterker. De span-
ning wordt geregeld door verstelling van de voedingsbron (niet 
verder aangegeven) in de eenheid 26 (fig. 1) voor afstandsbestu-
ring» Een zeer zwakke doordringende straling kan worden geregis-.. 
treerd door de|ielderheid en het contrast op de uitgang van de 
fluorescopische omzetters op te voeren» 

Met een energie tot 0,05 a 0,15 MeV wordt de luminofore 
laag die het scherm vormt in feite de omzetter van de doordringende 
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straling. Dit is de reden dat met dergelijke energieen polykris-
tallijne röntgenschermen op karton of kunststof-substraten kunnen 
worden toegepast als fluorescopische hoofdomzetter en fluoresco-
pische verdere omzetter. 

In de introscoop constructie van fig» 11 wordt de door- 3 
dringende straling 2 gedeeltelijk geabsorbeerd door de fluoresco-
pische hoofdomzetter 63 en de spiegels 65 en 66 en komt dan te-
recht op de verdere fluorescopische omzetter 64. De hoofdflux 10 
van zichtbaar licht opgewekt door de omzetter 64 wordt door de 
spiegel 66 gereflecteerd in de richting van de reflectorlens 175 10 
waardoor het optische schaduwbeeld van het inwendige van het 
proefobject 3 moet worden overgebracht van de fluorescopische 
'omzetter 64 naar de fotokathode 18 van de beeldomzetter 19. 
De verdere flux 12 van zichtbaar licht geleverd doorjde fluoresco-;i 
pische omzetter 63 wordt door de spiegel 65 gereflecteerd in de 15 
richting van de cinematografische recorder 34. De beeldomzetter 
19» de cinematografische recorder 34 en de andere onderdelen van 
de introscoop werken op dezelfde wijze als de overeenkomstige 
onderdelen van de introscoop van fig» 1. 

In de introscoop constructie van figo 12'wordt de door- 20 
dringende straling 2 gedeeltelijk geabsorbeerd door de fluoresco-
pische hoofdomzetter 63 en de gemeenschappelijke spiegel 67 en 
komt dan terecht bij de verdere fluorescopische omzetter 64. 

De hoofdflux 10 van zichtbaar licht opgewekt door de 
fluorescopische hoofdomzetter 63 wordt door het reflecterende • 25 
oppervlak 68 van de spiegel 67 gereflecteerd in de richting van 
de reflectorlens 17* De verdere zichtbare lichtflux 12 opgewekt 
door het verdere fluorescopische scherm 64 wordt gereflecteerd 
door het reflecterende oppervlak 69 van de spiegel 67 naar de 
cinematografische recorder 34* De reflectorlens 17, de cinemato- 30 
grafische recorder 34 en de andere onderdelen van. de introscoop 
werken op soortgelijke wijze als de overeenkomstige onderdelen 
van de introscoop van fig. 1. 

De fluorescopische hoofd- en verdere omzetter 63 en 64 van 
fig. 13 - 20 werken op soortgelijke wijze als de fluorescopische 35 
hoofd- en verdere omzetters 9 en 11 van fig. 2 en 4 - 10. 

In de uitvoeringsvorm van de introscoop van fig» 21 valt 
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de doordringende straling 2 door de spiegel 15 en komt deze 

terecht op de fluorescopische hoofd- en verdere omzetter. 95 en 

96 en hun gemeenschappelijke metalen substraat 97» De beide omzet-

ters 95 en zetten de doordringende straling 2 respectievelijk 

om in de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 van zichtbaar licht, 

die worden versterkt door de fluorescopische omzetters 95 en 96 

die de elektronen die zijn ontstaan in het metalen'substraat 9? 

onder invloed van de doordringende straling 2 transformeren. 

Voor het overige is de werking van de introscoop van fig. 21 ge-

lijk aan de werking van de introscoop van fig. 1. 

werken op dezelfde wijze als de fluorescopische omzetters 9 en 11 

van fig. 2 en £-8. 

Wanneer in de introscoop van fig. 21 de omzetters van figa 

28-30 worden toegepast, zijn er enkele gemeenschappelijke werkin-

gen: de registratie van de doordringende straling Z tegelijker-

tijd door de fluorescopische hoofdomzetter 95 en de fluorescopi-

sche verdere omzetter 96 en het monokristallijne scintillatie-

scherm 105 en de transformatie van de doordringende straling in 

de hoofd- en verdere flux 10 respectievelijk 12 van zichtbaar 

licht, die verder worden geregistreerd op dezelfde wijze als de 

registratie van de lichtfluxen 10 en 12 in de introscoop van fig.1 

Het verschil in werking is gelegen in het feit, dat in de 

introscoop van fig. 28 de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 ge-

lijktijdig worden opgewekt door drie monokristallijne scintillatie 

schermen (het scherm 105 en twee schermen 106), terwijl in de 

introscopen van fig. 29 ea 30 de hoofdlichtflux 10 wordt opgewekt 

door twee monokristallijne scintillatieschermen 105 en 1ö6 (in de 

introscoop van fig* 30 is een verder polykristallijn rontgenscherm 

98 aangebracht), terwijl de verdere zichtbare lichtflux 12 wordt 

opgewekt door een vaste-stof elektroluminescentierontgenbeeldver-

sterker in de introscoop van figo 29, het polykristallijne rontgen-

scherm 98 in de introscoop van fig. 30« In de introscopen van fig» 

28-30 dragen de hoofdflux 10 van zichtbaar licht en de verdere 

flux 12 van zichtbaar licht in de introscoop van figo 28 informa-

tie omtrent het kleurenschaduwbeeld van het inwendige van het 

De fluorescopische omzetters 95 en 96 van fig. 22 - 27 
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proefobject, terwijl de verdere flux 12 van zictbaar licht in de 

introscopen van fig. 29-30 een zwart-wit schaduwbeeld draagt* 

Gemeenschappelijke werkingen in de introscoop van fig, 214 

waarin de omzetters van fig. 31-37 worden toegepast zijn ï de re-

gistratie van de doordringende straling 2 door een fluorescopische 5 

omzetter (het monokristallijne scintillatiescherm 106 in de intros-

coop van fig. 31, het polykristallijne röntgenscherm 98 in de 

introscopen van fig. 32 en 33j de röntgenstralingsgevoelige foto-

weerstandslaag 122 in de introscoop van fig. 34, het scherm 124 

vervaardigd van vezels dat scintilleert onder de invloed van de 10 

doordringende straling in de introscoop van fig. 351 de monokris-

tallijne scintillatieschermen 126 en 127 in de introscopen van 

fig. 36 respectievelijk 37) en de omzetting daardoor van de door-

dringende straling 2 in de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 van 

zichtbaar licht, die verder op soortgelijke wijze worden geregis- 15 

treerd als de lichtfluxen 10 en 12 in de introscoop van fig. 1, 

Het verschil in werking is, dat in de introscoop van fig. 32 

de hoofdflux 10 van zichtbaar licht wordt versterkt door een vaste-

stof elektrol'uminescentielichtversterker, terwijl de spanning 

tussen de klemmen 120 op afstand wordt geregeld door verstellen 20 

van de voedingsbron (niet verder aangegeven). 

In de introscoop van fig. 33 wordt de transformatie van 

de doordringende straling 2 en de opwekking van de hoofdflux 10 

en de verdere flux 12 van zichtbaar licht gelijktijdig uitgevoerd 

door het polykristallijne röntgenscherm 98 en twee monokristal- 25 

lijne scintillatieschermen 106. Zij produceren tezamen met het 

polykristallijne röntgenscherm kleurenschaduwbeelden van het in-

wendige van het profobject, die worden gedragen door de zichtbare 

lichtfluxen 10 en 12. 

In de intrscoop van fig. 34 wordt de fotogeleidingsstroom 30 

die wordt opgewekt in de röntgenstralingsgevoelige weerstandslaag 

122 wanneer de doordringende straling wordt omgezet, opnieuw ge-

distribueerd tussen de fotoweerstandslagen 122 en de elektrolumi-

nofore laag 121 volgens hun inwendige weerstand. Zij zetten de 

fotogeleidingsstroom om in de zichtbare lichtfluxen 10 en 12,^èoor 35 

de optisch transparante elektroden 116 naar buiten treden. De span-
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ning tussen de klemmen 123 wordt veranderd door verstelling van 
de voedingsbron (niet verder aangegeven). -

De spanning wordt op dezelfde wijze veranderd tussen de 
klemmen 120 (fig. 35«36) van de vaste-stof elektroluminescentie-
lichtversterkers, die de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 van 
zichtbaar licht versterken, die zijn opgewekt in het scherm 124 
(fig. 35) door vezels, die scintilleren onder de invloed van de 
doordringende straling, en op de uitgang van de glasvezelschermen 
125 (fig» 36) die zichtbaar licht overbrengen vanaf het monokris-
tallijne scintillatieschero 126. 

In. de introscoop van fig» 37 worden de hoofdflux 10 en de 
verdere flux 12 van zichtbaar licht versterkt door het licht, dat 
wordt omgezet onder invloed van de doordringende straling in het 
monokristallijne scintillatiescherm 128. De fluxen 10 en 12 die 
rechtstreeks zijn geregistreerd vanaf de monokristallijne scin-
tilla tieschermen 127 en 128 produceren kleurenschaduwbeelden van 
het inwendige van het proefobjecto 

Met de fluorescopische omzetters 129 en 134 (fig» 38-39» 
41-42) werkt de introscoop op dezelfde wijze als de introscoop van 
fig. 12 met uitzondering van de volgende werkingen. 

De fluorescopische omzetter 129 (fig» 38) zet tegelijkertijd 
de doordringende straling 2 om in de flux 10 van zichtbaar licht 
en laat de flux 137' van zichtbaar licht door, die afkomstig is 
van het oppervlak van het proefobject 3, die wordt verkregen door 
het buitenoppervlak van het proefobject 3 met de daarop aangebrach-
te verdere referentiemerktekens 138 te verlichten met behulp van 
de verlichtingsinrichting 136. De fluxen 10 en 137' van zichtbaar 
licht worden door de spiegel 67 gereflecteerd in de richting van 
de reflectorlens 17, die tegelijkertijd het schaduwbeeld van het 
inwendige van het proefobject 3 van de fluorescopische omzetter 
129 en het beeld van de uitwendige structuur van het proefobject 3 
doorlaat naar de fotokathode 18 van de beeldomzetter 19<> 

De scherpte en het contrast van de beelden worden bestuurd 
door verandering van de helderheid van de verlichtingsinrichting 
136 en het vermogen van de bron 1 van de doordringende straling 2. 
Het overschot van de flux 137' van zichtbaar licht afkomstig van 
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het buitenoppervlak van het proefobject 3 wordt gereduceerd door 
instelling van het diafragma 135* 

Het schaduwbeeld van het inwendige van het proefobject 
en het beeld van zijn uitwendige structuur kunnen afzonderlijk 
worden geregistreerd door toepassing van een pulserende werking 5 
van de doordringende stralingsbron of door het diafragma beurte-
lings te sluiten en te openen. 

De werking van de intrscoop van fig. 39 en fig. 41-42 
komt overeen met de werking van de intrscoop van fig. 38 met 
uitzondering van het feit, dat de fluorescopische omzetters 129 10 
(fig. 39 en 42) en 134 (fig. 41 en 42) de doordringende straling 
2 omzet in respectievelijk de hoofdflux 10 en de verdere flux 12 
van zichtbaar licht en tegelijkertijd een schaduwkleurenbeeld 
leveren van het inwendige van het proefobject 3, daar elk van 
de monokristallijne scintillatieschermen 139, 140, 141, 145, 146, : 15 
147, 154, 155 en de vaste-stof elektroluminescentierontgenbeeld-
versterker van fig. 42 tot luminesceren worden gebracht door een 
ander spectrum van het zichtbare licht. De fluorescopische om-
zetter 134 (fig. 39) werkt op dezelfde wijze als de verdere flu-
orescopische omzetter 64 van fig. 15» 20 

De werking van de introscoop van fig. 40 komt overeen met 
de werking van de intrscoop van fig. 38 met uitzondering van het 
feit, dat de fluorescopische omzetter 129 op dezelfde wijze werkt 
als de fluorescopische hoofdomzetter 63 van fig. 18 en de fluoresco-
pische omzetter 134 op dezelfde werkt als de fluorescopische om- 25 
zetter 129 van fig. 38 . 

De toepassing van de introscopen van fig. 38-42 maakt een 
gelijktijdige luminescentiebeproeving en radioscopie van het 
object door een doordringende straling mogelijk, hetgeen tot nu 
toe nog noit tegelijk is gedaan. 30 

In dit geval wordt volgens de procedure van de luminescentie-
beproeving een laag van een substantie die luminesceert onder in-
vloed van ultraviolet licht in het oppervlak gewreven van het 
proefobject 3, totdat er een patroon ontstaat dat het gevolg is 
van oppervlakte-onregelmatigheden (de verdere referentiemerktekens 35 
138) . Het proefobject wordt dan op de rollen 5 gelegd van de kantel-
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inrichting tussen de bron 1 van de doordringende straling 2 en 
voor de optisch, transparante vensteis van de fluorescopische om-
zetter 129 (fig. 38). Vervolgens wordt het object tegelijkertijd 
door de doordringende straling 2 onderzocht en wordt zijn opper-
vlak verlicht door de verlichtingsinrichting 136. Het uitwendige 
structuurbeeld van het proefobject 3 en het schaduwbeeld van het 
inwendige van dit proefobject 3 die door de fluorescopische om-
zetter 129 gaan worden tegelijkertijd vastgelegd op de film 37 
van de cinematografische recorder 34 of op het televisiescherm 25 
van de monitorbeeldeenheid 24. De resultaten van de vergelijkingen 
van deze beelden maken het gemakkelijker de plaatsen'van fouten 
te bepalen in en op het oppervlak van het proefobject 3, alsmede 
de correlatie tussen de inwendige fouten en de oppervlaktefouten, 
hetgeen tot nu toe niet mogelijk was. 

Het gelijktijdig waarnemen van het schaduwbeeld van het 
inwendige van een proefobject en zijn uitwendige structuur opent 
nieuwe mogelijkheden voor de radiotherapie en diagnose, en voor 
gecompliceerde hart- en nier-operaties* 
. De cinematografische registratie vanaf een fluorescopische 
omzetter maakt een vijf- a zesvoudige vergroting van de foutdetecüs-
gevoeligheid van een introscoop mogelijk door toepassing van de 
specifieke eigenschappen van een cinematografische film (de moge-
lijkheid om beelden te accumuleren, films met een grote contrast 
coefficient). Tezelfdertijd wordt het mogelijk de snelheid van 
de beweging van het proefobject te verhogen. Dit leidt tot vele 
toepassingsmogelijkheden van introscopen in de industrie, niet 
alleen voor de radiologische foutdetectie maar ook voor het onder-
zoek, van snel verlopende processen. 

Bij de beschrijving van de uitvoeringsvoorbeelden van de 
uitvinding zijn duidelijkheidshalve concrete termen met een wel 
bepaalde betekenis gebruikto De uitvinding:r is echter niet tot de 
gebruikelijke termen beperkt en er wordt op gewezen, dat elk van 
de termen alle equivalente elementen omvat die voor hetzelfde doel 
op soortgelijke wijze werken. 

Alhoewel de uitvinding is beschreven aan een voorkeurs uit-
voering, wordt erop gewezen, dat er talloze variaties en modifi-
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caties kunnen worden aangebracht zonder buiten het kader van de 
uitvinding te treden. 

Deze variaties en modificaties worden geacht deel uit te 
maken van de uitvinding, zoals die is gedefinieerd in de conclu-
sies. 

CONCLUSIES 
1. Introscoop, waarin doordringende straling afkomstig van 

een stralingsbron door een proefobject valt, waarop referentie-
merktekens zijn aangebracht, en wordt overgebracht naar een flu-
orescopische. omzetter, die de doordringende straling omzet in een 
zichtbare'lichtflux die informatie draagt omtrent een schaduw in 
het inwendige van een proefobject, en die reflecteert aan een 
spiegel en wordt overgebracht naar de fotokathode van een beeld-
omzetter en voorts na daarin te zijn versterkt naar een fotoka-
thode van een opneembuis van een gesloten televisiecircuit, waar-
van het televisiemon&tórscherm het schaduwbeeld registreert van 
het inwendige van het proefobject, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de introscoop is voorzien van een verdere fluorescopische om-
zetter (11), waarvan het luminescentiespectrum afwijkt van het lu-
minescentiespectrum van een fluorescopische hoofdomzetter (9) die 
evenwijdig is aangebracht aan de hoofdomzetter (9), zodat deze 

de , s 
eveneens doordringende straling \2) ontvangt en deze doordringen-
de straling (2) omzet in een verdere zichtbare lichtflux (12) , 
die informatie draagt omtrënt een schaduw in het inwendige van het 
proefobject (3), waarbij er ten opzichte van de verdere fluores-
copische omzetter (11) een verdere spiegel (16) zo is opgesteld, 
dat deze eveneens de verdere zichtbare lichtflux (12) ontvangt, 
en een cinematografische recorder (34) zo is aangebracht, dat de-
ze de verdere zichtbare lichtflux (12) gereflecteerd aan de verde-
re spiegel (16) ontvangt, terwijl diens film (37) het schaduv;beeld 
van het inwendige van het proefobject (3) registreert, hetgeen 
dient voor het met behulp van de referentiemerktekens (4) corri-
geren van een schaduwbeeld van het inwendige van het proefobject 
(3) op het televisiescherm (23) van de monitor (24) van het tele-
visiecircuit. 

2. Introscoop volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -
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m e r k , dat de substraten (l4) van de fluorescopische hoofdom-

zetter (9) en de fluorescopische verdere omzetter (11) met elkaar 

in contact staan. 

3* Introscoop volgens conclusie 2, m e t h e t k e n -

m e,r k , dat de substraten van de fluorescopische hoofdomzetter 

(95) en de fluorescopische verdere omzetter (96) zijn uitgevoerd 

als een gemeenschappelijk substraat (9?)• 

4. Introscoop volgens conclusie 2 of 3» m e t h e t 

k e n m e r k , dat elk substraat (14) is vervaardigd van lood, 

wolfram of uranium, en hun totale dikte gelijk is aan de weglengte 

van de elektronen, die in het metaal worden opgewekt onder in-

vloed van de doordringende straling (2). 

5» Introscoop volgens conclusie 3» m e t h e t k e n -

m e r k , dat als gemeenschappelijk substraat (105) gebruik wordt; 

gemaakt van een monokristallijn scintillatiescherm, dat fungeert 

als een verdere fluorescopische omzetter met een luminescentie-

spectrum, dat afwijkt van de luminescentiespectra van het hoofd-

scherm (95) en het eerste verdere scherm ( 9 6 ) . 

6. Introscoop volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k , dat éên der oppervlakken van de hoofdspiegel (65) en de 

verdere spiegels met elkaar in Gontact staan. 

7» Introscoop volgens conclusie 6, m e t h e t k e n -

m e r k , dat de hoofdspiegel en de verdere spiegels zijn uitge-

voerd als een gemeenschappelijke spiegel (67) met twee reflecte-

rende oppervlakken (68 en 6 9 ) . 

8. Introscoop volgens éin der voorgaande conclusies, m e t 

h e t . k e n m e r k , dat de hoofdspiegel (15) en de verdere spie-

gel Cl6) zijn opgesteld onder een hoek van 45° met de substraten 

(l4) of het gemeenschappelijke substraat (97) van de hoofd-fluores-

copische omzetter (9,95) respectievelijk de verdere fluorescopi-

sche omzetters (11, 96). 

9. Introscoop volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k , dat de fluorescopische hoofdomzetter en de fluoresco-

pische verdere omzetter zijn uitgevoerd als een gemeenschappelij-

ke fluorescopische omzetter (114) met twee optisch transparante 

uitlaatvensters (107) . 
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10. Introscoop volgens één der voorgaande conclusies, m e t 
h e t k e n m e r k , dat de fluorescopische hoofdomzetter (9) 
en de fluorescopische verdere omzetter (11) zijn uitgevoerd als 
monokristallijne scintillatieschermen (42) die zijn opgesloten in 
houders (43), die tegelijkertijd fungeren als.de substraten van de 
omzetter. 

11. Introscoop volgens één der conclusies 1 tot en met 4 
en 6 tot en met 9, m e t h e t k e n m e r k , dat de fluores-
copische hoofdomzetter (9) en de verdere fluorescopische omzet-
ter (11) zijn uitgevoerd als polykristallijne röntgenschermen (13) 
die zijn aangebracht op de substraten (14). 

12. Introscoop volgens één der conclusies 1 tot en met 4 
en 6 tot en met 8, m e t h e t k e n m e r k , dat de fluoresco-
pische hoofdomzetter (9) en de :verdere fluorescopische omzetter 
(11) zijn uitgevoerd als vaste stof elektroluminescentie rontgen-
beeldversterkers . 

13. Introscoop volgens één der conclusies 1 tot en met 9, 
m e t h e t k e n m e r k , dat één van de fluorescopische omzet-
ters, <fe hoofdomzetter of de verderejamzetter _(11), is uitgevoerd 
als monokristallijn scintillatiescherm (42), terwijl de andere, 
de verdere omzetter of de hoofdomzetter (9) is uitgevoerd als poly-
kristalli jn rontgenscherm (13) . 

14. Introscoop volgens conclusies 1 tot en met 8, m e t 
h e t k e n m e r k , dat één van de fluorescopische omzetters, 
de hoofdomzetter (9) of de verdere omzetter, is uitgevoerd als mo-
nokristallijn scintillatiescherm (42), terwijl de andere, de ver-
dere omzetter (11) of de hoofdomzetter, is uitgevoerd als vaste 
stof elektroluminescentie rontgenbeeldversterker. 

15» Introscoop volgens één der conclusies 1 tot en met 4, 
6 tot en met 8, m e t h e t k e n m e r k , dat één van de flu-
orescopische omzetters, de hoofdomzetter (9) of de verdere omzet-
ter, is uitgevoerd als polykristallijn rontgenscherm (13), terfij| 
de: andere, de verdere omzetter (11) of de hoofdomzetter, is uit-
gevoerd als vaste stof elektroluminescentie rontgenbeeldverster-
ker. 

16. Introscoop volgens één der conclusies 1 tot en met 4, 
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en 6 tot en met 8, m e t h e t k e n m e r k , dat elk van de 

fluorescopische omzetters (9 en 11) zowel de hoofdomzetter als de 

verdere omzetter, is uitgevoerd als polykristallijn röntgenscherm 

(13) en een vaste stof elektroluminescentie-lichtversterker, ter-

wijl in dit geval het röntgenscherm (13) met zijn gehele opper-

vlak in contact staat met het oppervlak van een optisch, transpa-

rante elektrode (50) , die contact maakt met een lichtgevoelige 

foto-halfgeleidende laag (51) van de vaste stof elektrolumines-

centie-lichtversterker. 

17» Introscoop volgens éên der conclusies 1 tot en met 4, 

en 6 tot en met 8, m e t h e t k e n m e r k , dat elk van de 

fluorescopische omzetters (9 en 11), zowel de hoofdomzetter als 

de verdere omzetter, is uitgevoerd als vaste stof elektroluiaines-

centie-lichtversterker, waarvan de optisch transparante elektrode 

(56) , die in contact staat met de lichtgevoelige foto-halfgeleiden-

de laag (57) achtereenvolgens is bedekt met een elektrofotolumi-

nescentielaag (59) en een optisch niet-transparante elektrode (60) . 

18. Introscoop volgens conclusie 9, m e t h e t k e n -

m e r k , dat een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 

(114) is uitgevoerd in de vorm van twee vaste stof-elektrolumi-

nescentielichtversterkers, waarbij er tussen de optisch transpa-

rante elektroden (1170 die in contact staan met de lichtgevoelige 

foto-halfgeleidende lagen C118) een scherm (124) is geplaatst, 

dat is vervaardigd van vezels die verlopen in de voortplantings-

richting van de doordringende straling (2) en die onder invloed 

daarvan scintilieren. 

19.' Introscoop volgens conclusie 9, m e t h e f t e n -

m e r k , dat een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter (114) 

is uitgevoerd in de vorm van twee vaste stof-elektroluminescentie-

lichtversterkers, waarvan de optisch transparante elektroden (11/?) 

in contact staan met lichtgevoelige foto-halfgeleidende lagen 

(118) en er tussen de genoemde elektroden twee glasvezelschermen 

(125) zijn geplaatst, waartussen een monokristallijn scintillatie-

scherm (126) is aangebracht. 

20. Introscoop volgens conclusie 9, m e t h e t k e n -

n e r k , dat een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter (114) 
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i is'uitgevoerd in de vorm van twee optisch transparante elektro-

• den- (116) met daartussen twee elektroluminofore lagen (121),.waar-' 

| tussen een laag (122) is aangebracht van een voor röntgenstraling 

: gevoelig fotoweerstandmateriaal. ! 
• ' . ' ' i 
J "21. Introscoop volgens conclusie 9» m e t h e t k e n - ' 

• m e r k , dat een gemeenschappelijke fluorescopische omzetter 

i (114) is uitgevoerd in de vorm van twee monokristallijne scintil-

Ilatieschermen (106) met verschillende luminescentiespectra en ! 

;daartussen aangebracht en in contact met de monokristallijne scher-

!men C1O6) een polykristallijn rontgenscherm (98). 

I 22. Introscoop volgens êén der conclusies 6 tot en niet 8, 

;,n e t h e t k é n m e r k t dat de fluorescopische hoofdomzet-

;ter (129) is uitgevoerd in de vorm van ten minste êén monokris-

jtallijn scintillatiescherm (130) met twee optisch transparante 

inlaat- en uitlaatvensters (132'en 133) die de gelijktijdige re-

gistratie mogelijk maakt van zowel het schaduwbeeld van het inwen-

dige van het proefobject (3) als de uitwendige structuur van dit 

Object- (3) ; ... j . ' l ; . . ; bét . : 

televisiescherm (25) van de monitor (24) of op de film (37) van 

de cinematografische recorder (34). ' 

23. Introscoop volgens conclusie 2 2 , m e t h e t k e n -

m e r k , dat de verdere fluorescopische omzetter (134) bestaat 

uit ten minste één monokristallijn scintillatiescherm (142). 

24. Introscoop volgens conclusie 23, m e t h e t k e n -

m e r k , dat de verdere fluorescopische omzetter (134) verder is 

voorzien van een vaste stof-elektroluminescentie-rontgenbeeldver- ' 

sterker, waarvan de optisch transparante elektrode (153) in con-

tact staat met het monokristallijne.scintillatiescherm (15§)» 

* * * * * * 
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