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• / Verenigde 

Vaste stof-stralingsdetectorstelsel. 

De uitvinding heeft betrekking op een gestabiliseerd 

stralingsdetectiestelsel en meer in het bijzonder op een 

nieuw vaste stof-stralingsdetectorstelsel, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van negatieve terugkoppeling voor het vast™ 

5 stellen van de grootte of magnitude van een aanvullende 

optische flux invallend op een detectorelement teneinde de 

daarin aanwezige elektrische geleidbaarheid van geladen 

deeltjes en geïnduceerde fotonen op een nagenoeg constante 

waarde te handhaven. 

10 Stelsels voor het meten van de röntgenstralings-

flux, zoals toepasbaar op rekenmachinale transaxiale 

tomografiestelsels en dergelijke vereisen röntgenstralings-

detectoren, die op voordelige wijze een grote eenvoud aan 

stevige en compacte bouw paren. Een wenselijke stralings-

15 detector dient gebruik te maken van een vaste stof-inrich-

ting voor een zeer efficiënte detectie en de kans op be~ 
{ 

schadiging als gevolg van een fysieke schok en beweging te 

verminderen. Een dergelijke eenvoudige vaste stof-stra-

lingsfluxdetector-inrichting kan gevormd worden uit een 

20 staaf cadmium selenide geactiveerd met natrium (CdSe:Na)* 

De geleidbaarheid of conductantie van een staaf van 

natrium-gedoteerd cadmium selenidé heeft een zeer lage 

magnitude, wanneer de staaf afgeschermd is tegen invallende 

flux; bij belichting van de staaf met röntgenstralingsflux 

25 of optische (zichtbare en nabij-infrarode) lichtflux, neemt 

h e t ( s o o r t e l i j k e ) geleidingsvermogen ervan toe. De 

verandering in soortelijk geleidingsvermogen van de vaste 

stof-detectorinrichting kan genezen worden ter verkrijging 

van een meting van de magnitude van de invallende röntgen-

30 stralingsflux, ofschoon de verandering in het geleidings-

vermogen in het algemeen gebleken is bijzonder non-lineair 
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t e zijn ten opzichte van veranderingen in de i n v a l l e n d e 

röntgenstralingsflux en ongewenste veranderingen t e v e r -

• tonen in geleidingsvermogen met de tijd en de t e m p e r a t u u r r 

waardoor een signaal van relatief geringe kwaliteit ver;.re-

5 gen wordt, d.w.z, de verandering in g e l e i d i n g s v e r m o g e n a l s 

reactie op een verandering in de invallende r önt gen s t r a l i r e -

flux, maakt de enkelvoudige vaste stof-detector i n het 

algemeen onbruikbaar voor de meeste medische r ö n t g e n s t e l s e l f - . 

Het is wenselijk een detectorstelsel te verschaffen, 

10 dat niet alleèn in staat is ioniserende straling t e d e t e c -

teren, bijvoorbeeld gammastralen, röntgenstralen, c e l a d e n . 

deeltjes nabij het infrarood en dergelijke, maar d a t e v e n -

eens .in staat is een vaste stof-detectie-element t e s t a b i l i -

seren, waardoor de met hoge ruis equivalente a b s o r p t i e . v.-p. 

15 de vaste stof-inrichting (ten opzichte van een gash dl: rlv n<"-;e 

absorptie-inrichting) , voortgebracht door de relat:,s-f -/re her.:-

dichtheid van het detectormateriaal, volledig k a n w o r d e r. 

gerealiseerd. Het is eveneens wenselijk om een eenvoudige 

schakeling te verschaffen teneinde de stabilisering van de' 

20 detector met een relatief compacte fysieke s t ruc tuur t e v e r -

gemakkelijken, waardoor rangschikkingen van de det?'ectorstel-> 

sèls praktischer worden voor rekenmachinale transaxials 

tomografie-stelsels, zodat een snelle, pseudo-reëele™ 

tijdafbeelding van bewegende organen, zoals h e t m e n s e l i j k e 

25 hart e.d. wordt vergemakkelijkt. 

In overeenstemming met de uitvinding bevat een vaste 

stof-stralingsdetectorstelsel, waarmede bovenstaande d o e l e i n -

den gerealiseerd kunnen worden, een detectorelement, dat 

een elektrische parameter (soortelijk geleidingsvermogen) 

30 bezit, waarvan de grootte varieert als reactie op de totale 

daarop vallende fotonen- en geladen deeltjesflux, middelen 

om de variërende grootte van de parameter te vergelijken met 

e e n n a g e n o e g constante gedetecteerde waarde voor het opwek-

ken van een uitgangssignaal, dat evenredig is met het 

35 v e r s c h i l t u s s e n de variërende grootte en de constante waarde; 

m i d d e l e n , zoals e e n lichtemitterende diode e n d e r g e l i j k e 

v o o r het opwekken van een fotonenflux bij g o l f l e n g t e n i n h e t 
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zichtbare en nabije infrarode gebied, welke flux invalt 
op het detectorelement met een grootte evenredig met het 
verschil tussen de variërende grootte van de elektrische 
parameter en de nagenoeg constante geselecteerde waarde, 

5 waardoor het elektrische soortelijke geleidingsvermogen van 
het detectorelement in hoofdzaak constant wordt gehouden; 
en middelen voor het onderscheppen van een gedeelte van de 
fotonenemissie, van de lichtemitterende diode teneinde een 
uitgangssignaal van het detectorstelsel op te wekken, dat 

10 nagenoeg evenredig is met de grootte van op het detector-
element invallende röntgenstralingsflux. 

In een eerste voorkeursuitvoeringsvorm koppelt 
een lichtpijp de optische fotonen emitterende-inrichting 
aan hetzelfdeoppervlak van het detectorelement als dat 

15 wat de invallende röntgenstralingsflux ontvangt. Een dun 
filterelement kan geplaatst worden tussen de lichtemitterende 
inrichting en de ingang van de lichtpijp voor transmissie 
van slechts die fotonen, die golflengten hebben, dis korter 
zijn dan de afsnij-golflengten van het filter, corresponds-

20 rende met de band gap energie van het detectormateriaal, 
waarbij de fotonen met energieën groter dan de band gap 
energie, belet wordt de oppervlaktegebiedjes van de detector 
te "pompen" teneinde ongewenste variaties aan de uitgang 
daarvan te reduceren. 

25 De uitvinding zal hieronder aan de hand van de 
figuren der bijgaande tekening nader worden toegelicht. 

Fig. 1 toont een schema van een vaste stof-stralings 
(röntgen)fluxdetector-stelsel in overeenstemming met de 
grondbeginselen der onderhavige uitvinding; 

30 -Fig. 2 is een grafiek, welke het verband illustreert 
tussen het geleidingsvermogen en de totale invallende fotonen-
flux voor een vaste stof-detectorelement, dat gebruik maakt 
van één voorkeurs halfgeleidermateriaal; 

Fig. 3 is een grafiek, die de tijdsafhankelijke be-
35 trekking weergeeft van ditzelfde halfgeleidermateriaal; en 

Fig. 4 geeft schematisch een zijaanzicht, gedeeltelijk 
i'n perspectief, van een detectorkop en de bijbehorende scha-

B A D B I Ü C 8 N 2 L 1 7 g 
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keling voor een voorkeursdetectorstelsel in overeenstem-
ming met de grondbeginselen van de onderhavige uitvinding.. 

Onder verwijzing allereerst naar fig. 1, 2 en 3, 
bevat in een voorkeursuitvoeringsvorm voor de detectie 

5 van röntgenfotonenflux een vaste stof-fotonenfluxdetector -
element 10 een langwerpige staaf 11 van een halfgeleider-
materiaal met een elektrische parameter, bijvoorbeeld 
soortelijk geleidingsvermogen, die varieert als reactie 
op de totale daarop invallende fotonenflux. Een voorkeurs" 

10 halfgeleiderm&teriaal is natrium gedoteerd cadmium seleaide 
(CdSé:Na) , dat gevormd kan worden door een twee gram we gen, 
staafje van ongedoteerd CdSe in een quartz-reageerbui? a: 
te dichten, waaraan zes gram selenium "voorverzadigd" I K; 
CdSe en dertien milligram natrium zijn toegevoegd. De 

15 reageerbuis wordt verhit gedurende ca. vierenzestig m:t hij 
750°C en wordt vervolgens "rondgetold" in een centrifuge 
teneinde het vloeibare selenium tijdens af koe ling-spar i o den 
uit te werpen. De resulterende met natrium gedoteerde CdSe-
staaf wordt gereinigd en vervolgens bevochtigd met een 

20 kwik-indium amalgaam alvorens in contact gebracht te worde1, 
met indium-soldeer ter vorming van een elektrode 12 op elk 
van eén paar tegenóver elkaar gelegen oppervlakken var. de 
staaf. 

Het zal duidelijk zijn, dat ofschoon de o n d e r h a v i g e 

25 beschrijving gericht is op één voorkeursuitvoeringsvorxn van 
een stelsel voor het besturen van röntgenstraling, a n d e r e 

stelsel van ioniserende straling (zoals gammastraling, b i j n a -

infrarode fotonen en dergelijke) en snelle geladen d e e l t j e s 

kunnen worden gedetecteerd door het vaste s t o f - d e t e c t o r e l e m e n t 

30 10 , dat n-iet specifiek behoeft te worden gefabriceerd uit 
CdSe;Na materiaal. 

Op voordelige wijze vertoont een detectorelement 10, 
dat in overeenstemming met bovenstaande werkwijze gefabriceerd 
i s , e e n z e e r laag soortelijk geleidingsvermogen tussen 

35 e l e k t r o d e n 12 indien afgeschermd tegen invallende f o t o n e n -

f l u x . Een toename in de totale fotonenflux (f> voor f o t o n e n m e t 
/ 
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golflengten vanaf het röntgengebied via het zichtbare 

gebied tot in het bijna-ultraviolette gebied, produceert 

een toename in de geleidbaarheid G van de staaf zoals gemeten 

tussen de elektroden 12. Zoals te zien is in fig. 2, waar 

5 toenemende waarden van de logaritme van de totale flux 

(log langs de abscis 14 en toenemende waarden van de 

logaritme van de geleidbaarheid (log G) langs de ordinaat 

15 liggen, vertoont de flux-geleidbaarheid (O^G) kromme 16 

een zeer niet-lineair verband, hetgeen typerend is voor de 

10 meeste kolom Il-kolom VI verbindingen voor fotogeleiders. 

Zoals bekend bestaat er voor invallende totale flux beneder, 

een verzadigingsniveau, bij het gebied 16a van de kromme, 

een paar gebiedjes 16b en 16c, welke zelf niet-lineair zijn 

met uitzondering van zeer smalle grenzen, en wel respectie-

15 velijk boven en beneden een zeer super-lineair gebied 16d, 

In het superlineaire gebied resulteren veranderingen in de 

flux met een factor 10, bijvoorbeeld vanaf Öx (gelijk aan 

0,1 microwatt per vierkante centimeter in één bijzonder 

detectorelement 10) tot een flux <j>2 (gelijk aan 1 microwatt 

20 per vierkante centimeter in hetzelfde detectorelement) in 

een verandering van het gelèidingsvermogen van respectieve-
-12 lijk een waarde G, = 1 x 10 siemens tot een hogere 

-9 

geleldingsvermogen-waarde Gj = 2 x 10 siemens, hetgeen 

een verandering in geleidingsvermogen oplevert met een fac-

25 tor van ca. 2.000. Grotere en kleinere veranderingen in de 

totale opvallende fotonenflux leveren respectievelijk grotere 

en kleinere veranderingen in het geleidingsvermogen, of-

schoon de differentiële verandering van het geleidingsvermo-

gen ten opzichte'van de flux, zoals eerder vermeld, sterk 

30 niet-lineair is. Een elektrische potentiaal wordt opgedrukt 

over elektroden 12 om te maken dat een detector stroom i^ 

vloeit als reactie op het gelèidingsvermogen van het 

halfgeleiderelement 11; de opgewekte stroom zal echter de 

hiervoor genoemde niet-lineaire betrekkipg met de grootte 

35 van de totale invallende fotonenflux bezitten. De stroom, 

welke kan worden bewaakt, verschaft niet een bevredigende 

uitgang "tfoor gebruik in medische diagnostische apnaratuur 
, a W / a l i / 6 
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als gevolg van de moeilijkheid om de sterk- niet-lineaire 
signalen te normaliseren en te interpreteren. 

Daarnaast, zoals te zien is in fig„ 3P waarin toene-
mende waarden van de tijd gelegen zijn langs de abscis 17 

5 en toenemende waarden van de logaritme van de geleidbaar-
heid (log G) liggen langs de ordinaat 18, vertoont de 
geleidbaarheid-tijd kromme 19 een wenselijke aanvanke 1 i'-jka 
responsietijd, in de orde van 2 microseconden, voor het 
realiseren van een aanvankelijke geleidbaarheidsviaarde 

10 GQ als reactie op het opvallen van invallende röntgenfotonen-
flux op de detector 10 vanuit de "donkere" {niet-belichta} 
toestand op het tijdstip tg. Echter zelfs bijhandhaving 
van een constante grootte van de fotonenbelichting, neemt 
de geleidbaarheid van het detectorelement toe tot een ••.<•:.- -d ; 

15 G' groter dan de aanvankelijke waarde GQ na een kort tijd-
interval (t^-tg)van ca. .1-2 minuten, en zelfs snellere-
toenamen voor grotere belichtingstijdintervallen. •::>•• 
tijd-afhankelijke verandering van het geleidingsverr.iogan 
gekoppeld met de sterke niet-linéariteit van de O-G kromme. 

20 ontkent volledig de aspecten ten aanzien van een gewenste 
stevige en compacte bouw van het vaste stof-detectorelement, 

/ 

Dit is in het bijzonder waar aangezien het van een met 
natrium gedoteerde cadmium selenide fotodetector eveneens 
bekend is dat hij hysterese vertoont en gevoeligheids-

25 veranderingen op lange termijn. 
Teneinde op voordelige wijze een met natrium gedoteer-

de cadmium selenide fotodetector te gebruiken met een hoge 
gevoeligheid en een snelle aanvankelijke tijdsresponsie, 
is gebleken, dat- het detectorelement een constante energie 

30 excitatie-vereist ter vermijding van niet-lineariteiten, 
drift en de hierboven genoemde hysterese. Een bron 20 van 
optische fotonen met golflengten in het zichtbare en/of 
het bijna-infrarode gebied, verschaft aanvullende excitatie-
energie ~ of stootenergie van een grootte ingesteld om te 

35 maken dat de totale stootenergie ontvangen*door het detector-
element 10 van zowel de uitwendig geproduceerde invallende 
röntgenfotonen als de optische fotonen van de emissor 20 v.rordt 

U M M 4 . 6 ' 
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gehandhaafd op een nagenoeg constante waarde. Op voordelige 

wijze is de optische emissor 20 een lichtemitterende diode 

(LED) , welke optische fotonen uitzendt als reactie op een 

daardoorheen vloeiende stroom I. De stroom I wordt opgewekt 

5 aan de uitgang 21a van een differentiaal versterker 21, 

bekrachtigd door verbinding met tenminste dezelfde elektri-

sche potentiaal, opgedrukt over het detectorelement 10, 

en bij voorkeur met een tweede elektrische potentiaal 

(-Vj) van tegengestelde polariteit aan en in het algemeen 

10 nagenoeg gelijke grootte als de potentiaal V^, waarbij beide 

spanningen gerefereerd worden aan nul-potentiaal (circuit-

aarding) . De differentiaal-versterkér 21 bezit een inverteren-

de ingang 22, gekoppeld met de ene elektrode 12b van het 

detectorelement 10, en. een niet-inverterenae ingang 23 

15 gekoppeld met nul-potentiaal. Een instelweerstand P., is 

gekoppeld tussen de tweede potentiaal (-V2) en het knoop-

punt van de versterkeringang 22 en de elektrode 12b van het 

detectorelement 10; de elektrode 12a is gekoppeld met de 

eerste potentiaal f+V̂ ,) . 

20 In bedrijf heerst er een spanning van nagenoeg 

nulgrootte tussen de versterkeringangen 22 en 23, waardoor 

de instelstroom die stroom vanaf de inverterende ingang 

22, enkel door de grootte van de tweede potentiaal V^ 

en de voorgeselecteerde weerstand van de instelweerstand R^ 

25 bepaald wordt. De detectorstroom I^, zoals hierboven 

vermeld, is evenredig met de geleidbaarheid G van het 

halfgeleiderlichaam 11 en met de grootte van de eerste 

potentiaal V^. Toepassing van een hoge ingangsimpedantie aan 

de inverterende- ingang 22 (bijvoorbeeld een FET ingangs-

30 versterker 21) maakt het mogelijk de werkzame geleidbaarheid 

van het detectorelement 10 vast te stellen door keuze van de 

weerstand van R^ (evenredig met de verhouding van de 

potentialen V^ en V^). 

Elkè verandering in het geleidingsvermogen van het 

35 detectorelement 10 (zoals door een vesafidering in de inval-

lende röntgenfotonenflux) tracht de potentiaal bij de inver-

terende, ingang 22 te veranderen, welke verandering wordt ver-

BAD W W - 1 7 A 
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sterkt met de versterkingsfactor A van de versterker 21 
teneinde de potentiaal aan de uitgang 21a te variëren, het-
geen een veranderende amplitude van de stroom I door de 
fotonenbron 20 veroorzaakt. De grootte van de optischs 

5 fotonen 25 uitgezonden door de optische bron 20 is evenredig 
met de grootte van de uitgangsstroom I van de differentiaal 
versterker. Aldus is de optische fotonenflux invallend op 
het detectorelemënt 11 evenredig met de spanning aan de 
ingang 22, d.w.z. het verschil tussen het geleidingsvermogen 

10 van het element detector en weerstand R^, waardoor eer-
toename in de grootte van de invallende röntgenfotonenflux 
een evenredige afname van de grootte van de optische fotonen-
flux veroorzaakt, die invalt op het detectoreleraent op een 
zodanige wijze, dat het totale geleidingsvermogen van het 

15 detectorelement 10 wordt gehandhaafd op een nagenoeg con̂ fĉ i:t-
waarde. 

Het zal duidelijk zijn, dat ofschoon een eerste 
aansluitklem 20a van de optische bron 20 gekoppeld is met 
.de differentiaal versterker-uitgang 21a, de overblijvende 

20 aansluitklem 20b van de optische bron gekoppeld kan worde::, 
aan aardpotentiaal (zoals weergegeven in fig. 1) gra raet 
elke willekeurige voorgeselecteerde potentiaal (welke in 
het algemeen een maximale positieve en negatieve grens 
bezit gelijk aan de bronspanningen en -V^), via een 

25 geschikte (niet-weergegeven) spanningsdeler en dergelijke 
teneinde het werkpunt van de differentiaal versterker 21 
op een gewenste waarde vast te stellen. Indien de optische 
fotonenflux wordt vastgesteld met het detectorelement 10, 
dat tegen röntgenstraling afgeschermd is, is het resulterende 

30 fluxniveau de totale fluxingang werkpunt voor het detector-
element 10. 

Een fotodiode 28, die in serie geschakeld is met 
een uitgangsweerstand Rg, bezit een elektrische potentiaal 
over de serie combinatie met een polariteit en grootte, die 

35 voldoende is om de fotodiode 28 te sperren en het werkpunt 
ervan vast te leggen in een lineair gebied van de- karakteris-
tieke kromme van de invallende flux-fotodiodestroom. De 
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fotodiode 28 dient om de enigszins niet-lineaire betrekking 

tussen de optische fotonenuitgang van de LED 20 ten opzichte 

van de daardoorheen gaande stroom I lineair te maken. Aldus, 

ofschoon het.grootste gedeelte van de optische fotonen uit 

5 de optische fotonenbron 20 gericht zijn in een "bundel" 25a 

naar het detectorelement 10, is de fotodiode 2 8 zodanig 

geplaatst, dat zij een constant gedeelte ontvangt, namelijk 

optische fotonen 25b, van de totale door de LED uitgezonden 

fotonenstroom. Aldus wordt de uitgangsspanning V u i t van 

10 het detectorstelsel bepaald door de weerstand van RQ en de 

door de fotodiode 28 vloeiende stroom, welke stroom in wezen 

lineair evenredig is met het.aantal optische fotonen, dat 

invalt op het detectorelement 10; de verandering in optische 

fotonenflux is inwezen evenredig met de grootte van de 

15 op soortgelijke wijze daarop invallende röntgenstraling* 

waardoor de uitgang van het detectorstelsel zowel sterk 

lineair als stabiel is. Het zal duidelijk zijn, dat de 

potentiaal aangelegd aan de het verst van de fotodiode 28 

verwijderde eindklem van de weerstand Rg(welke potentiaal 

20 hierin geïllustreerd wordt als te zijn een aardpotentiaal} 

kan worden ingesteld op dezelfde wijze als hiervoor beschre-

ven voor de potentiaal van de optische fotonenbron 20b ter 

verkrijging van de gewenste kalme stroom, dynamische lineari-

teit en dynamisch werkbereikeigenschappen voor een bijzon-

25 dere fotodiode. 

Onder verwijzing thans naar fig. 4, waarin dezelfde 

verwijzingscijfers worden gebruikt voor dezelfde elementen, 

omvat een voorkeursuitvoeringsvorm van het vaste stof-röntgen-

fluxdetectorsteïsel een voorplaat 40 voorzien van een aantal 

30 elektrisch geleidende pennen 42, die daardoorheen gestoken 

zijn. Het d e t e c t o r e l e m e n t 10 is op e e n afstand geplaatst van 

de voorplaat 40 en bezit een oppervlak lib, die belicht dient 

te worden door de röntgenstralingsflux, die nagenoeg lood-

recht staat op het vlak van ée voorplaat- Geschikte elek-

35 trische geleiders 40 worden bevestigd door solderen, lassen 

en dergelijke processen, tussen elektroden 12a, 12b en een 

b a d o S C A N M 7 § _ 1 0 _ 
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paar pennen 42, waaraan een elektrische verbinding met 

de versterker 21 en de instelweerstand R^ vergemakkelijkt 

zijn. De leidingen van de optische bron 20 en de optische 

detector 28 worden respectievelijk elektrisch* verbonden met 

5 andere aansluitklemmen 42. 

Op voordelige wijze wordt de hoeveèlheid optische 

fotonen, uitgezonden door de bron 20, die op de detector 28 

invallen, gestuurd door de bron 20 en de detector 2 3 ia 

te kapselen in een lichaam 46 van materialen met een hoog 

10 optisch doorlatingsvermogen, voorzien van een op het opper-

vlak ervan neergeslagen, zeer reflectieve bekleding 47, 

waardoor alle door de lichtemitterende diode 20 uitgevonden 

fotonen hetzij de detector 28 treffen dan wel woraan d00i~ 

gelaten als een "bundel" 25a en uittreden uit een eers 

15 eindwand 46a van het lichaam 46. Een lichtpijp 48.5 gevorrrd 

uit een materiaal van geschikte stevigheid en optische 

doorlaatbaarheid geleidt de fotonen van de "bunder"25a vanaf 

het eindvlak 46a van het lichaam 46 naar het oppervlak lib 

die door de röntgenfotonenflux getroffen wordt. Door geschik 

20 te keuze van de vorm, lengte en brekingsindex van het 

materiaal, waaruit de lichtpijp 48 vervaardigd is, kan total I 
inwendige reflexie worden verkregen aan de grensvlakken van 

de lichtpijp, waardoor in wezen alle fotonen in de "bundel" 

25a het oppervlak 11b treffen, waardoor een fotonenverlies 

25 voorkomen wordt. 

Gebleken is, dat het opnemen van een filter 50, het 

eindvlak 46a van het aanslaglichaam 46 en de lichtpijp 48 

bruikbaar is om oppervlakte-excitatie door uitwendige ..oor-

zaken van het halfgeleiderlichaam 11 te voorkomen, welke 

30 oppervlakte-excitatie niet past bij soortgelijke excitatie 

als reactie op de invallende röntgenfotonenflux (reagerend 

met het materiaal van de staaf 11 op diepten, die duidelijk 

beneden het oppervlak ervan liggen). Het filter 50 dient 

om de spectrale excit^tievefdeling van de fotonen emitterend 

35 bron 20 af te stellen ter verkrijging van een soortgelijke 

ruimtelijke verdeling ten opzichte van de invallende röntgen 

fotonenflux; het verschijnen van niet-lineaire gebieden in 
b a d o p p l f t a j f 7 g 
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de overdrachtskarakteristieken van het detectorelement 10 

wordt aldus voorkomen. Ter illustatie diene, dat het 

gebruik van een lichtemitterende diode voor een fotonen-

emitterende inrichting 20, met voldoende korte golflengte-

5 gedeelten van de spectrale energieverdeling aan de uitgang 

ervan en in het bezit van energieën groter dan de vrij-

makingsenergie van het in het detectorelement 10 toegepaste 

materiaal, op ernstige wijze de röntgenstraling naar uit-

gangsspanningsoverdrachtkarakteristieken van het detector-

10 stelsel kan beïnvloeden; het filter 50 is gevormd uit 

een materiaal met een lage doorlaatbaarheid in de korte 

golflengtegbieden, die men wenst uit te sluiten, waardoor 

een optische fotonen"bundel" 52, die door de lichtpijp 48 

naar het detectorelement 10 heen gaat, een in hoofdzaak 

15 verzwakt aantal fotonen van ongewenste energie bezit,. 

Anderzijds kan de invallende röntgenfotonenflux 

een oppervlak 11a belichten gelegen tegenover dat oppervlak, 

lib van de halfgeleiderstaaf 11, waarop de optische fotonen-

flux 52 gericht is, ofschoon deze uitvoeringsvorm niet 

20 een even wenselijke ruimtelijke verdeling van optische 

röntgenfotonenflux geeft als de uitvoeringsvorm, waarbij 

zowel röntgen- als optische fotonen op een enkelvoudig 

oppervlak 11b terechtkomen. 

In elk dezer uitvoeringsvormen is het detectorstel-

25 sel op voordelige wijze ingekapseld in een blok 54 gegoten 

uit een relatief star materiaal om het detectorstelsel 

wat meer robuust te maken, waarbij de sluitplaat 40 het 

ene eindoppervlak van het blok vormt. In de belichte, 

uitvoeringsvorm-met tegenover elkaar gelegen oppervlakken, 

30 ligt een bovenvlak 54a van het blok 54 iets beneden het 

vlak van het bovenoppervlak 11a van een langwerpige 

halfgeleiderstaaf om verzwakking van de opvallende röntgen-

fotonenf lux te voorkomen. Eet zal duidelijk zijn, dat 

de differentiaalversterker 21 en de weerstanden RQ en ^ 

35 geplaatst en star bevestigd kunnen worde*n binnen het blok 

54 met de bijbehorende elektrische verbindingen, die aan-

gebracht zijn aan de binnenste einden van de aansluitingen 

b a d o M i Atf 1 7 6 
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paar pennen 42, waaraan een elektrische verbinding met 

de versterker 21 en de instelweerstand R^ vergemakkelijkt 

zijn. De leidingen van de optische bron 20 en de optische 

detector 28 worden respectievelijk elektrische verbonden ma'-; 

5 andere aansluitklemmen 42. 

Op voordelige wijze wordt de hoeveèlheid optische 

fotonen, uitgezonden door de bron 20, die op de detector' 2 8 

invallen, gestuurd door de bron 20 en de detector 2 8 in 

te kapselen in een lichaam 46 van materialen met een hoog 

10 optisch doorlatingsvermogen, voorzien van een op het opper-

vlak ervan neergeslagen, zeer reflectieve bekleding 4?f 

waardoor alle door de lichtemitterende diode 20 uitgezonden 

fotonen hetzij de detector 28 treffen dan wel worden d o o r -

gelaten als een "bundel" 25a en uittreden uit een eer?Ie 

15 eindwand 46a van het lichaam 46. Een lichtpijp 48, g-?vorr:c 

uit een materiaal van geschikte stevigheid en optische 

doorlaatbaarheid geleidt de fotonen van de "bundel"' 25a vanaf 

het eindvlak 46a van het lichaam 46 naar het oppervlak llö 

die door de röntgenfotonenflux getroffen wordt. Door ge-schik-

20 te keuze van de vorm, lengte en brekingsindex van het 

materiaal, waaruit de lichtpijp 48 vervaardigd is, "kan. toz-c.lv. 

inwendige reflexie worden verkregen aan de grensvlakken van 

de lichtpijp, waardoor in wezen alle fotonen in de "b 

25a het oppervlak 11b treffen, waardoor een fotonenveriies 

25 voorkomen wordt. 

Gebleken is, dat het opnemen van een filter 50, hot 

eindvlak 46a van het aanslaglichaam 46 en de lichtpijp 48 

bruikbaar is om oppervlakte-excitatie door uitwendige oor-

zaken van het halfgeleiderlichaam 11 te voorkomen, welke 

30 oppervlakte-excitatie niet past bij soortgelijke excitatie 

als reactie op de invallende röntgenfotonenflux (reagerend 

met het materiaal van de staaf 11 op diepten, die duidelijk 

beneden het oppervlak ervan liggen). Het filter 50 dient 

om de spectrale excifcgtieverdeling van de fotonen emitterende 

35 bron 20 af te stellen ter verkrijging van een soortgelijke 

ruimtelijke verdeling ten opzichte van de invallende röntgen 

fotonenflux; het verschijnen van niet-lineaire gebieden in 
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de overdrachtskarakteristieken van het detectorelement 10 

wordt aldus voorkomen. Ter illustatie diene, dat het 

gebruik van een lichtemitterende diode voor een fotonen-

emitterende inrichting 20, met voldoende korte golflengte-

5 gedeelten van de spectrale energieverdeling aan de uitgang 

ervan en in het bezit van energieën groter dan de vrij-

makingsenergie van het in het detectorelement 10 toegepaste 

materiaal, op ernstige wijze de röntgenstraling naar uit--

gangsspanningsoverdrachtkarakteristieken van het detector-

10 stelsel kan beïnvloeden; het filter 50 is gevormd uit 

een materiaal met een lage doorlaatbaarheid in de korte 

golflengtegbieden, die men wenst uit te sluiten, waardoor 

een optische fotonen"bundel" 52, die door de lichtpijp 48 

naar het detectorelement 10 heen gaat, een in hoofdzaak 

15 verzwakt aantal fotonen van ongewenste energie bezit. 

Anderzijds kan de invallende röntgenfotonenflux 

een oppervlak 11a belichten gelegen tegenover dat oppervlak 

lib van de halfgeleiderstaaf 11, waarop de optische fotonen-

flux 52 gericht is, ofschoon deze uitvoeringsvorm niet 

20 een even wenselijke ruimtelijke verdeling van optische 

röntgenfotonenflux geeft als de uitvoeringsvorm, waarbij 

zowel röntgen- als optische fotonen op een enkel'voudig 

oppervlak 11b terechtkomen. 

In elk dezer, uitvoeringsvormen is het detectorstel-

25 sel op voordelige wijze ingekapseld in een blok 54 gegoten 

uit een relatief star materiaal om het detectorstelsel 

wat meer robuust te maken, waarbij de sluitplaat 40 het 

ene eindoppervlak van het blok vormt. In de belichte 

uitvoeringsvorm-met tegenover elkaar gelegen oppervlakken, 

30 ligt een bovenvlak 54a van het blok 54 iets beneden het 

vlak van het bovenoppervlak 11a van een langwerpige 

halfgeléiderstaaf om verzwakking van de opvallende röntgen-

fotonenflux te voorkomen. Het zal duidelijk zijn, dat 

de differentiaalversterker 21 en de weerstanden RQ en R^ 

35 geplaatst en star bevestigd kunnen worden binnen het blok 

54 met de bijbehorende elektrische verbindingen, die aan-

gebracht zijn aan de binnenste einden van de aansluitingen 
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42 voorafgaande aan de inkapseling; deze opstelling is 
in het bijzonder voordelig doordat een detectorstelsel 
van in hoofdzaak rechthoekige, fysische vorm ontstaat, 
waardoor verbinding van elektrische potentialen en een 

5 uitgangsbelastingsschakeling vergemakkelijkt wordt door 
de aansluitingen 42 en de sluitplaat 40 de pluggen in een 
geschikte passende contraplugopstelling. Dit is in het 
bijzonder voordelig voor het gebruik bij stelsels, bijvoor-
beeld een rekenmachinale transaxiale .: tomografie-detector-

10 rangschikking, waarbij een groot aantal, in een typerend 
geval bestaande uit diverse honderden, detectorstelsels 
worden opgesteld naast elkaar langs een geometrische 
kromme. 

In het voorafgaande is een nieuwe vaste stof 
15 stralingsfluxdetectorstelsel beschreven, waarin gebruik 

gemaakt wordt van negatieve terugkoppeling voor het hand-
haven van het geleidingsvermogen van een detectorelement 
bij een nagenoeg constant niveau ter verschaffing van een 
uitgang van hetstelsel, die zeer goed lineair is ten op-

20 zichte van veranderingen door invallende straling 
(bijvoorbeeld röntgenflux). 

/ 

Ofschoon de onderhavige uitvinding beschreven is 
onder verwijzing naar een bijzondere voorkeursuitvoerings-
vorm ervan, zal het duidelijk zijn dat vele veranderingen 

25 en wijzigingen daarin door een deskundige op dit vakgebied 
kunnen worden aangebracht. In het bijzonder kunnen andere 
halfgeleidermaterialen die verantwoordelijk zijn voorrde 
fotonenflux en die tot dusverre onvoldoende stabiel ge-
acht werden voor gebruik in detectorstelsel, als ver-

30 vanging -dienen voor het hierin beschreven met natrium 
gedoteerde cadmium selenide materiaal met mogelijke toe-
passing van optische fotonen met golflengten in het andere 
dan het zichtbare en/of bijna infrarode gebied, zoals het 
bijna ultraviolette of vacuum ultraviolette gebied van 

35 het elektromagnetische spectrum; andere Bronnen van op-
tische fotonen, naast de lichternit te rende diode (die 
normaal fenitteert in het aan de lange golflengtezijdes zicat-
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bare en bijna infrarode spectrumgebied); en andere vormen 

van middelen voor het detecteren van ioniserende stralingen, 

zoals snelle geladen deeltjes of verschillende golflengte-

detectiegebieden, kunnen dienovereenkomstig worden toegepast 

5 zonder buiten de beschermingsomvang van de onderhavige 

uitvinding te geraken. 

C O N C L U S I E S , 

1. Stelsel voor het detecteren van de magnitude 

van een flux van uitwendig geproduceerde straling, 

bevattende: 

10 een vaste stof stralingsdetector voor het variëren 

van de magnitude van een elektrische parameter) die reageert 

op de magnitude van een totaal invallende flux van onf-.î .-Me 

fotonen en uitwendig geproduceerde straling; 

eerste middelen voor het opwekken van een flux van 

15 optische fotonen invallend op de detector? 

tweede middelen -oia de flux van de eerste middelen 

te doen variëren als reactie op veranderingen in de 
/ 

• elektrische parameter teneinde de magnitude van de elek-

trische parameter in hoofdzaak constant te houden bij de 

20 detector ; en 

derde middelen voor hét bewaken van de optische 

flux van de eerste middelen voor het opwekken van een uit-

gang van het stelsel, waarvan de grootte evenredig is met 

de flux van de uitwendig geproduceerde straling. 

25 2, Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat de -detectormiddelen een lichaam van halfgeleidermateri-

aal bevatten, waarvan een elektrische parameter varieert 

als reactie op de totaal daarop invallende stralingsflux, 

welk lichaam -een paar tegengesteld gelegen oppervlakken 

30 bezit, terwijl een elektrode aangebracht is op elk van dit 

paar oppervlakken. 

3. Stelsel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 

de variërende elektrische parameter het geleidingsvermogen 
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is van het halfgeleidermateriaal tussen de elektroden. 
4. Stelsel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 

de uitwendig geproduceerde straling een flux van röntyen-
fotonen is en het halfgeleidermateriaal met natrium gedoteerd 

5 cadmium selenide. 
5. Stelsel volgens één der voorafgaande conclusies» 

met het kenmerk, dat het eerste middel een Xichteraitteren-
de dicbdé-jis, die de flux van optische fotonen opwekt, 
als reactie op een daardoorheen gaande stroom. 

10 6. Stelsel volgens één der voorafgaande concixisies „ 
met het kenmerk, dat de tweede middelen omvatten: 

middelen voor het totstandbrengen van een referen-
tiemagnitude van de elektrische parameter; en 

middelen voor het opwekken van een signaal met ee~ 
15 magnitude, die gerelateerd is aan het verschil tusser. de 

magnitude van de variërende elektrische parameter var; da 
detectormiddelen en de referentiemagnitude, welk figraaJ 
gekoppeld is met het eerste..raiddel voor het variëren van 
de magnitude van de daardoor opgewekte flux van opt.i sc'i e 

20 fotonen. 
7. Stelsel volgens conclusie 6, met het kenmerk,. 

/ 

dat de variërende elektrische parameter de geleidbaarheid 
van de detectormiddelen is, welk element, dat de referen-
tiemagnitude t°t stand brengt, een elektrisch weerstand 

25 is. 
8. Stelsel volgens conclusie 7, met het kenmerk, 

dat de signaalopwekkende middelen gevormd worden door een 
differentiaalversterker met een ingang en een uitgang, 
waarbij de detectormiddelen en de elektrische weerstand 

30 parallel* geschakeld zijn aan de ingang, waarbij de uitgang 
ter plaatse dit signaal doet relateren aan het verschil 
tussen de magnitude van de variërende geleidbaarheid van 
de detectormiddelen en de geleidbaarheid van de elektrische 
weerstand. 

35 9. Stelsel volgens één der voorafgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat de derde middelen gevormd worden door 
een fotodiode, die een in wezen constant aandeel ontvangt 
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van de door de eerste middelen geëmitteerde optische 
fotonen voor- het opwekken van een daardoorheen gaande 
stroom met een magnitude, die in wezen evenredig is met 
een verandering in de uitwendig geproduceerde straling, 

5 die 'op de eerste middelen terechtkomen. 
10. Stelsel volgens conclusie 9, met het kenmerk, 

dat de derde middelen voorts elektrische weerstandamiddélen 
bevatten in série geschakeld met de fotodiode voor het 
omvormen van de door de fotodiode gaande stroom in een 

10 spanning aan de uitgang van het stelsel. 
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