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Diagnostic Information, Inc. , Sunnyvale, California , Verenigde Staten van 
Amerika 

Direkt waarneembare, röntgengevoelige, beeldversterkerbuis. 

Be uitvinding heeft betrekking op rSntgeninrichtingen, en meer in 
het bijzonder op een momenteel werkzame rontgenbeeld-versterkerbuis met 
een direkt beeld en van de nabijheidssoort voor medische rontgen-fluorosco-
pie. 

5 Een vroege soort van een momenteel werkzame rontgeninrichting met 
direkt "beeld is een fluoroscoop. Met een dergelijke inrichting wordt 
de patient tussen de rontgenbron en de inrichting geplaatst. De inrichting 
bestaat uit een dik, groen licht uitstralend fluorescerend scherm, ook 
bekend als het fluoroscopische scherm, dat een laag oplossend vermogen-2 

10 heeft en een lage omzettings doelmatigheid in het bereik van 7° erg/cm -H 
of ongeveer 10 kaarssec,/ra -R. Deze soort rontgeninrichting is niet langer 
in algemeen medisch gebruik, hoewel hij het momenteel en direkt waarnemen 
mogelijk maakt van een beeld op volledige grootte, en het gemakkelijk 
kloppen van het hart van de patient. Dit komt, omdat de helderheid of 

15 de omzettings doelmatigheid van dit stelsel veel lager is dan dat van 
het algemeen aanvaarde rSntgenbeeld-versterkerstelsel van de omkeer soort. 
De lagehelderheid van het oude fluoroscopische scherm dwingt de artsen 
tot werken in een verduisterde kamer met aan het duister aangepaste ogen. 
De lange tij (bijvoorbeeld een groot gedeelte van een uur) nodig voor 

20 aanpassing aan het duister, welke tijd veelal buiten verhouding is tot de 
korte duur van het onderzoek zelf, is een groot ongemak en een slecht 
gebruik van tijd voor artsen. Verder is het waarnemen in een verduisterde 
kamer inspannender, is het lopen door de kamer of het van stand doen 
veranderen van de patiënt moeilijker, en is de mogelijkheid van het 

25 waarnemen van een groep onbevredigender. Een verduisterde kamer verhoogt 
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ook onnodig de angst van patiënten. 

Bij een algemeen bekende studie door R.E. Sturm en R.H. Morgan, 

gepubliceerd in het tijdschrift "The American Journal of Roentgenology and 

Radium Therapy", volume 62, 1949» blz. 617-634» bleek, dat de zichtscherpte 

5 en het contrastonderscheid nadelig worden beïnvloed door de lage omzettings-

doelmatigheid van het oude fluoroscopische scherm.Terder is gesteld, dat 

een maximum verbetering van zowel de zichtscherpte als het contrastonder-

scheid kan worden verkregen met een ideale schermversterker bij versterkingen 
p 

van dertig tot vijftig maal (ongeveer 300 - 500 kaarssec./m -R, waarbij 

10 versterkingen van vijfhonderd tot duizend maal ongeveer 5000 - 10000 kaars-
2 

sec./m -R) in praktijkinstrumenten nodig zijn indien aanpassing aan het 

duister moet worden vermeden. 

De bevindingen van de schrijvers van de genoemde studie, te weten 

dat een omzettingsdoelmatigheid in het bereik van 5000 - 10000 kaarssec./ 
2 

15 m -R praktisch is voor medische röntgenfluoroscopie met direkt waarnemen, 

zijn door aanvraagster bevestigd. 

De gebruikelijke, moderne, momenteel werkzame rBntgenfluoroscopie, 

wordt uitgevoerd met een.televisie-fluoroscopiestelsel, zie figuur 1. Bij 

dit stelsel wordt gebruik gemaakt van een gesloten TV-kringloop, optisch 

20 gekoppeld met een gebruikelijke röntgeribeeld-versterkerbuis van de omkeer-

soort, welke buis een uitgangsbeeld heeft met een verkleinde afmeting. In 

een dergelijk stelsel wordt de patiënt weer tussen de rontgenbron en het 

stelsel geplaatst. De gebruikelijke rSntgenbeeld-versterkbuis van de 

omkeersoort, heeft géwoonlijk een convex gebogen, röntgengevoelig ingaags-

25 scherm met een diameter van 15 tot 23 cm., welk scherm het röntgenbeeld 

omzet in een lichtbeeld, dat op zijn beurt wordt omgezet in electronen, 

die dan worden versneld en electrostatisch gefocusceerd op een uitgangs-

beeldscherm, dat aanzienlijk kleiner is dan het ingangsscherm, en 

gewoonlijk een diameter heeft van 1,52 tot 2,54 cm. Tijdens de fluoroscopie 

30 is de TV-monitor aan lln zijde geplaatst van de patiënt, zodat de arts 

dus van de patiënt moet wegdraaien om de röntgenbeel weergeving te zien 

op de TV-monitor. 

Er kunnen fluoroscopische stelsels met een direkt beeld tegenwoordig 

worden aangetroffen, voorzien van een spiegel en lensstelsel, gekoppeld 

35 met de gebruikelijke rSntgenbeeld-versterkerbuis van de omkeersoort. 
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Dit spiegel/lensstelsel is nodig ten einde het uitgangsbeeld te kunnen 

versterken en omkeren naar de rechtop staande stand voor het direkt 

waarnemen. De "beperkte uitgangsopening van dit optische stelsel is een 

groot ongemak voor de artsen. Het hoofd van een arts moet het bewegend 

opnemen of aftasten van de patient. Met dit stelsel is ook het waarnemen 

van een groep zeer moeilijk. 

De omzettings doelmatigheid van de gebruikelijke beeldversterkerbuis 

van de omkeersoort, gebruikt in TY-fluoroscopie of in fluoroseopische 

stelsels met een direkt beeld, is gewoonlijk rond de 200.000 tot 700.000 
2 2 

erg/cm -E of ongeveer 50.000 tot 100.000 kaarssec./m -E, hetgeen 

ongeveer 3000 tot 10.000 maal de omzettings doelmatigheid is van het oude 

fluoroseopische scherm. Een deel van deze versterking wordt verkregen als 

zuivere electronische versterking of de versterking bij een vergroting 

van êên (uitgangsafmeting gelijk aan ingangsafmeting), hetgeen ongeveer 

30 tot 100 maal meer is dan van het oude fluoroseopische scherm. Een andere 

faktor van een versterking van 100 wordt verkregen door de honderdmalige 

oppervlakte verkleining van het beeld op het uitgangsscherm. Hierbij is 

het belangrijk op te merken, dat zonder oppervlakte verkleiningsversterking, 

de omzetting doelmatigheid van deze inrichting ongeveer 30 - 100 is, 

hetgeen niet geschikt is voor fluoroscopie met een direkt beeld. 

Het gebruikelijke rontgeribeeld-versterkerstelsel van de omkeersoort 

heeft grondbeperkingen bij het handhaven van de beeldkwaliteit indien de 

ingangs veldafmeting moet uitzetten tot voorbij de gebruikelijke diameter 

van 23 cm. De versterkerbuis bevat een vacuum, waarbij de electronenoptica 

van dit ontwerp een buislengte vereist, die ongeveer die van de buis-

diameter is. De grote vacuumruimte, omsloten door de buis, betekent dus 

een opgeslagen potentiale energie, die een groot gevaar kan zijn in de 

vorm van een zware implosie. De electronenoptica van deze buis vereist, 

dat het ingangsscherm sterk is gekromd, zodat alle gedeelten van het scherm 

in focus kunnen worden gebracht op het uitgangsscherm. Dit gebogen 

ingangsscherm veroorzaakt ruimtelijke vervorming in het beeld als gevolg 

van de projectie van het rSntgen-schaduwbeeld op een gebogen oppervlak. 

Terder is de electronenoptica zodanig, dat electronen, die verschillende 

gedeelten verlaten van het ingangsoppervlak, een verandering ondergaan 

in electrische velden, hetgeen resulteert in een ongelijkmatige scherpte 
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in het beeld vanaf het midden van het scherm naar de rand. Een andere 
faktor is, dat het gebruikelijke gesloten W-kringloopstelsel een beperkt 
oplossend vermogen heeft van slechts 1,5 lijnparen/mm. 

De hiervoor genoemde tekortkomingen van gebruikelijke fluoroscopische 
5 stelsels worden onderkend door de artsen en door de veldwerkers. Er zijn 

zeer vele pogingen gedaan voor het overwinnen van deze tekortkomingen. 
De dichtbij liggende bekende stand van de techniek wordt hierna 
beschreven. 

Een recent artikel, gepubliceerd door C.B. Johnson in "Proceedings 
10 of the Society of Photo Optical Instrumentation Engineerd", volume 35» 

bladzijde 5 - 8 , 1973» oppert hypothetisch, dat een rontgengevoelige-
beeldversterker van de nabijheidssoort kan worden ontworpen met een 
rSntgengevoelig omzettingsscherm aan één zijde van een glazen drager, en 
een fotokathode aan de andere zijde van de glazen drager. Dit artikel 

15 geeft echter geen bijzonderheden met betrekking tot de kritische para-
meters of wat zou kunnen worden gebruikt als het rontgengevoelige 
omzettingsscherm. Ook de wijze waarop deze beeldversterker zou kunnen 
worden ontworpen voor het geven van een grote omzettings doelmatigheid 
zonder de hulp van oppervlakte verkleining, wordt niet besproken. 

20 Een nabijheidsorgaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een plaat 
met microkanalen voor zowel het primaire röntgengevoelige omzettingsscherm 
als een electronen-vermenigvuldigingsinrichting, is door S, Balter en 
zijn collega's beschreven in "Radiology" volume 110, blz. 675 - 676, 1974, 
en door Manley c.s. -in het Amerikaanse octrooischrift 5»394«26l. Volgens 

25 een artikel, gepubliceerd door J. Adams in "Advances in Electronics and 
Electron Physics, volume 22A (Academic Press 1966), blz. 139 - 155, 
heeft deze soort inrichting een zeer lage fotodetectie doelmatigheid in 
het praktische, medisch diagnostische röntgen energiebereik van 30 - 100 
Kev. De versterking van de inrichting volgens S. Balter werd in eerste 

30 instantie vermeld als 20 - 30 kaarssec./m -R, hetgeen te laag is om 
bruikbaar te zijn als een fluoroscopische inrichting. Een inrichting met 
een grotere versterking, beschreven in hetzelfde artikel, vertoont boven-
matige ruis. Het is werkelijk de vraag of een praktische, zelfdragende 
plaat met microkanalen en een regelmatige versterking, met de moderne 

35 technologie kan worden geconstrueerd in afmetingen boven een diameter van 
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13 cm#, hetgeen een niet voldoende afmeting is voor het verschaffen van 
een uitgang, die bruikbaar is voor fluoroscopische doeleinden. 

Een andere benadering, die een nabijheidsontwerp omvatte, werd' 
genomen door I.O.P. Mllar en zijn collega's, waarbij hun resultaten zijn 
gepubliceerd in l) "IEEE Transactions on Electron Devices", volume ED-18, 
blz. 1101-1108, 1971, en 2) Advances in Electronics and Electron Physics", 
volume 33A, "bldz. 153 - 165, 1972. 

Deze benadering omvat weer het gebruik van een plaat met micro-
kanalen (MOP). Bij deze inrichting echter wordt de MOP zuiver en alleen 
ge"bruikt als een electron-vermenigvuldigingsinrichting en niet als een 
rSntgenomzettingsscherm. De omzettingsfaktor voor^de buis bij deze bena-
dering is, daar vermeld, rond 200.000 kaarssec./m -R, hetgeen ongeveer 
de faktor is of meer dan dat nodig voor fluoroscopische doeleinden. De 
uitgangshelderheid echter van de buis vertoont ook een sterke afhankelijk-
heid van de stroomdichtheid van de fotokathode. Bij ongeveer een stroomr-

—11 2 
dichtheid van de fotokathode van 5 * 10 ampére/cm of bij een equivalente 
rontgen-ingangsdoorseersnelheid van rond 0,6 x 10~^R/sec., begint de 
uitgangshelderheid van de buis niet langer rechtlijnig te worden in 
antwoord op de ingangsrontgendoseersnelheid. Het niet rechtlijnige 
antwoord wordt erger bij een hogere rSntgendoseersnelheid. Dit ongewenste 
kenmerk vermindert het contrastonderscheid tijdens de fluoroscopic. Ook 
hierbij is het onbekend of een groot formaat MOP van meer dan 13 cm in 
diameter, zelfdragend en met een regelmatige versterking, kan worden 
vervaardigd. 

De hiervoor beschreven bekende beeldversterkerbuis van de nabij-
heidssort heeft een glazen omhulling en een naar binnen concaaf, ingangs-
venster van titaan. Het venster is beschreven met een dikte van 0,3 ram. 
Materialen, zoals titaan, aluminium en berel, veroorzaken ongewenste 
verstrooiing van de röntgenstralen, hetgeen de beeldkwalitiet vermindert. 
Als gevolg van de eigenschappen van een betrekkelijk grote porositeit en 
een lage treksterkte van dergelijke materialen, kunnen zij bovendien niet 
even dun worden gemaakt als gewenst voor het tot een maximum opvoeren van 
hun rSntgendoorlaateigenschappen als vensters voor een inrichting met een 
sterk vacuum. Hog een andere moeilijkheid met buizen, vervaardigd van 
dergelijke materialen voor het ingangsvenster en glas voor de buisomhulling, 
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bestaat bij het verbinden van het venster met een voldoende groot 
oppervlak met de buisomhulling. De materialen hebben zodanig ongelijke 
thermische uitzettings eigenschappen te midden van andere verschillen, 
dat hun praktische toepassing in een inrichting met een groot formaat, is 

5 uitgesloten. 
Zoals geopperd door de voorgaande beschrijving van de bekende 

pogingen op het gebied van het direkt waarnemen van röntgenstralen, zijn 
de moeilijkheden bij het ontwerpen van een rSntgen-beeldversterkerbuis 
van de nabijheidssoort, welke buis zowel gemakkelijk kan worden gebruikt 

10 als voldoende versterk!^ en oplossend vermogen bezit, zeer ingewikkeld 
voor wat betreft hun onderling verband. Een manier voor het bereiken van 
een grote versterking met een nabijheidsinrichting is bijvoorbeeld het 
verhogen van de grote spanning, geplaatst tussen het scintillator-foto— 
kathodescherm en het uitgangsweergeefscherm. Ongelukkigerwijze wordt dit 

15 beperkt door de moeilijkheid van de velduitstraling, waarop dan ook door 
Miller en andere is gewezen. Door het vergroten van de afstand tussen het 
scintillator-fotokathodescherm en het uit gangs weergeefscherm, zou de 
spanning kunnen worden vergroot, hetgeen echter, zoals opgemerkt door 
Miller, ook als uitwerking heeft het in sterke mate verslechteren van de 

20 beeldkwaliteit als gevolg van het electrostatisch ontfocusceren. 
Sen andere moeilijkheid van de bekende pogingen voor het direkt 

waarnemen van röntgenbeelden, is het tot een minimum beperken van de 
dosering voor de patiënt onder het tot een maximum opvoeren van de röntgen-
beeldinformatieinhoud bij het scintillator-fotokathodescherm. Indien het 

25 scintillatorscherm dikker wordt gemaakt om zodoende doeltreffender te 
zijn bij het tegenhouden van röntgenstralen, wordt hierdoor ook het 
niet scherp zijn van het beeld versterkt. Dit is onaanvaardbaar bij de 
gebruikelijke röntgenbeeld-versterkerbuis van de omkeersoort en het 
gebruikelijke optische waameemstelsel, omdat er reeds vele andere bronnen 

JO van niet scherp zijn aanwezig zijn, zodat de beeldkwaliteit van het 
gehele stelsel nog maar net aanvaardbaar is. 

De voorgaande en andere nadelen van bekende röntgen-fluoro sc opi s che 
en röntgenbeeld-versterkerstelsels met een direkt beeld, worden overwonnen 
door de uitvinding met een direkt waar te nemen, rontgengevoelige beeld-

35 versterkerbuis, die een in hoofdzaak metalen buisomhulling omvat, een 
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metalen Ingangsvenster in de buisomhulling, een plat, direkt waarneembaar, 
uitgangsweergeefscherm van fosfor, een plat seintillator-fotokathodescherm, 
dat werkzaam is met een negatieve hoge potentiaal met betrekking tot de 
overige buisonderdelen met inbegrip van de buisomhulling en het uitgangs-
weergeefscherm, en dat evenwijdig aan het uitgangsscherm is opgehangen met 
isolerende stijlen tussen het ingangsvenster en het uitgangsscherm, en 
middelen op het plaatsen van een hoge spanningspotentiaal op het 
scintillator-fotokathodescherm. Bij de voorkeursuitvoeringsvormen is de 
versterking van de helderheid (omzettings doelmatigheid) meer dan 4000 

O 
kaarssec./m -R, is de spleetafstand tussen het scintillator-fotokathode-
scherm en het uitgangsscherm althans 8 mm, en is de dikte van de 
scintillator althans 200 micron, waardoor gelijktijdig een groot nuttig 
rSntgengebruik, een grote versterking en een lage velduitstraling worden 
bereikt. Alle onderdelen van de buis zijn dus rechtlijnig in hun antwoord 
op de ingangs-rontgendo sering. 

Hoewel de veeldversterkerbuis, gebruikt bij de voorkeursuitvoerings-
vorm van de uitvinding, een in hoofdzaak plat of vlak rSntgengevoelig 
ingangsscherm heeft, dat dit licht gebogen zijn voor het vergroten van de 
mechanische sterkte van het scherm bij andere uitvoeringsvormen. Be buis 
is vrij dun en gedrongen in afmeting in vergelijking met een gebruikelijk 
beeldversterkerstelsel. Het ingangsoppervlak kan vierkant, rechthoekig 
of cirkelvormig zijn bij de verschillende uitvoeringsvormen. Zoals vermeld 
is in een gebruikelijke beeldversterkerbuis van de omkeersoort het ingangs-
scherm beperkt tot een cirkelvormige schijf vorm, die gewoonlijk naar 
buiten is gebogen. 

Be beeldversterkerbuis van de nabijheidsoort, gebruikt bij de 
uitvinding, kan zijn gecontrueerd om werkzaam te zijn met slechts twee 
electroden in tegenstelling tot gebruikelijke beeldversterkingsbuizen, 
die gewoonlijk 4 tot 5 electroden hebben. De beeldversterkerbuis en het 
algemene stelsel van de uitvinding zijn dus niet gevoelig voor spannings-
drift. Het electrische veld in de ruimte tussen de ingangs- en uitgangs-
schermen van de beeldversterkerbuis van de uitvinding is betrekkelijk 
groot in vergelijking tot een gebruikelijke buis, waarbij de veldsterkte 
van het kathodegebied ongeveer 100 maal groter is dan van een gebruikelijke 
buis, en dus niet zo gevoelig voor uitwendige magnetische velden en 
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ontfocusceer moeilijkheden, ondervonden bij onderwerping aan plotseling 

optredende, kortdurende milliseconde impulsies met een grote sterkte. 

Omdat de metalen buisomhulling en alle grondonderdelen van de buis 

met uitzondering van het scintillator-fotokathodescherm zich verder op een 

5 neutrale potentiaal bevinden met betrekking tot het uitgangsweergeefscherm, 

wordt een parasitaire electronuitstraling voorkomen, hetgeen resulteert 

in een zuiverder weergeving. Belangrijker is het bijkomende voordeel, dat 

deze buis bijzonder veilig kan worden gehanteerd, en gemakkelijk kan 

worden gemonteerd in een andere uitrusting. Dit alles is het gevolg van 

10 het feit, dat alle hoge spanningsonderdelen binnen de buitenwanden worden 

gehouden van de buis. De hoge spanningsverbinding is ook goed verdiept in 

de buiswanden, zodat een coronevrije verbinding gemakkelijk tot stand kan 

worden gebracht met een geïsoleerde hoge spanningskabel. 

De grote versterking, bereikt met het stelsel van de uitvinding, 

15 wordt samen met de grotere ingangs informatie inhoud verkregen met de 

dikkere (meer dan 200 micron) dan gebruikelijke scintillator-fotokathode-

schermen, bereikt met een nog grotere rSntgenbeeld kwaliteit bij het 

weergeefscherm dan bij de gebruikelijke TV-fluoroscopische stelsels. Dit 

dikker scherm verschaft een groter nuttig gebruik van röntgenfoto's, dat 

20 wil zeggen röntgen-tegenhoudvermogen, zodat een kleinere patiënt-dosering 

kan worden gebruikt dan in een gebruikelijk stelsel. 

Ih tegenstelling tot de hiervoor besproken röntgehbeeld-yersterkers 

van de nabijheidssoort, bereikt de uitvinding een grote omzettings doel-

matigheid zonder dat het gebruik nodig is van aanvullende vermenigvuldigings-

25 middelen of niet rechtlijnig reagerende onderdelen, dat wil zeggen een 

microkanalenplaat tussen het fluoroscerende uitgangsscherm en de fotokathode. 

Als gevolg is de röntgenbeeld-versterkerbuis van de uitvinding mechanisch 

eenvoudiger, betrouwbaarder met vertoning van een rechtlijnig antwoord op 

de ingangs rSntgendoseringen van meer dan 0,06 E/sea. 

30 Enkele hoofdvoordelen van de uitvinding zijn het lichte gewicht, 

de eenvoud van het stelsel en dat het kan worden gebruikt bij röntgen-

fluoroscopie zonder dat een aanpassing aan het duister nodig is. Op deze 

wijze heeft de arts gemakkelijk toegang tot de patiënt voor hartkloppingen, 

waarbij hij de gevolgen daarvan kan waarnemen zonder van de patiënt te 

35 moeten wegdraaien, zoals nodig is bij de tegenwoordige stelsels, voorzien 
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van een beeldversterker van de omkeersoort, gekoppeld met een TV-weer-
geving. 

Bij andere uitvoeringsvormen van de uitvinding, zoals bijvoorbeeld 
voor gebruik in onderwijsinstellingen, kan het gewenst zijn afstandsweer-
gevingen te verschaffen van de uitgang van de röntgenbeeld-versterkerbuis. 
Bij deze uitvoeringsvormen is het grote uitgangsweergeefscherm van de 
rontgenbeeld-versterkerbuis gemakkelijk te koppelen met een met een gesloten-
TV-kringloopstelsel van de silicitmwersterker-trefplaatouissoort (SIT) 

voor het op afstand waarnemen of voor het video-registreren. 
Nog een ander voordeel is, dat het formaat van de rontgengevoelige 

oppervlakteingang van het stelsel kan worden uitgezet zonder beeldkwali-
teit op te offeren, zoals het geval zou zijn bij gebruikelijke beeldver-
sterkerkstelsels van de omkeersoort. 

Het is derhalve een doel van de uitvinding een fluoroscopisch stelsel 
te verschaffen, voorzien van een plat, rSntgenomzettings-ingangsscherm 
voor het verminderen van de beeldvervorming. 

Het is een ander doel van de uitvinding een rontgenbeeld-versterker-
buis te verschaffen, voorzien van een in hoofdzaak levensgrote weergeving, 
die direkt kan worden waargenomen zonder optische hulpmiddelen voor 
gebruik in de fluoroscopie. 

Het is nog een ander doel van de uitvinding een rontgenbeeld-
versterkerbuis van de paneelsoort te verschaffen voor een direkt röntgen-
beeld, welke buis de ingangs röntgendosering naar de patient tot een 
TrnniTTTviffl beperkt en toch een weergeefbeeld met een grote kwaliteit verschaft. 

Het is een verder doel van de uitvinding een rSntgenbeeld-versterker-
buis van de paneelsoort te verschaffen, voorzien van een direkt waar te 
nemen uitgangsweergeving, die in lijn ligt met het gedeelte van de patiënt, 
dat door de röntgenstralen wordt bestraald. 

Het is nog een verder doel van de uitvinding een rontgenbeeld-
versterkerbuis te verschaffen, die een vierkant, rechthoekig of cirkelvormig 
of een anderszins vrij gevormd ingangsfo^rmaat kan hebben. 

Het is nog een verder doel van de uitvinding een rontgenbeeld-
versterkerbuis te verschaffen, die niet gevoelig is voor de gevolgen van 
spanningsdriften, uitwendige magnetische velden en velduitstraling. 

Be uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de tekening, 

77 1 4 4 8 f 
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waarin: 
fig. 1 schematisch een gebruikelijk beeldversterker- röntgenfluoro-

scopie stelsel toont van de omkeersoort, 
fig. 2 schematisch de rontgenbeeld-versterkerbuis volgens de 

5 uitvinding toont, 
fig. 3 een doorsnede is van de beeldversterkerbuis van de uitvinding, 
fig. 4 in doorsnede een detail toont van de beeldversterkerbuis, 

weergegeven in figuur 3» 
fig. 5 een doorsnede is volgens de lijn V-V in figuur 3» 

10 fig. 6 schematisch de rontgenbeeld-versterkerbuis van de uitvinding 
toont bij toepassing daarvan in een radiografische camera, en 

fig. 7 de schematisch de rSntgenbeeld-versterkerbuis van de 
uitvinding toont bij toepassing daarvan in een gesloten TV-kringloop-
stelsel met monitor. 

15 Meer in het bijzonder onder verwijzing naar figuur 1 is een 
gebruikelijk fluoroscopisch stelsel, waarbij een rSntgenbeeld-versterker-
buis wordt gebruikt van de omkeersoort, weergegeven. Een rontgenbron 10 
wekt een bundel röntgenstralen 12 op, die door het lichaam 14 van de 
patiënt gaat, en een schaduwbeeld werpt op het eindvlak van het fluoro-

20 scopisch stelsel 16. Dit stelsel bevat een gebruikelijke beeldversterker, 
vacuumbuis 18 van de omkeersoort. De buis 18 heeft een naar buiten convex 
ingangsvenster 20 en een overeenkomstig convex scintillatorscherm en 
fotokathodesamenstel 22. Het doel van dit scintillatorscherm, zoals voor 
deskundigen algemeen bekend is, is het omzetten van het röntgenschaduw-

25 beeld in een lichtbeeld, dat op zijn beurt ogenblikkellijk wordt omgezet 
door de fotokathodelaag in een electronenpatroon. Dit electronenpatroon 
wordt electrostatisch versneld door een stel electroden 24 en een anode 25 
nabij het weergeefscherm 28, en wordt door dit stel electroden 24 en 
anoden 25 gefocusceerd voor het vormen van een beeld op het kleine 

30 uitgangsscherm 28. De electroden 24 en de anoden 25 zijn verbonden met een 
hoge spanningsbron 26, waarvan de andere leiding is verbonden met het 
scintillator en fotokathodeschermsamenstel 22. Het buislichaam is gemaakt 
van isolerend glas. Het beeld bij het uitgangsweergeefscherm 28 wordt 
vergroot door een optisch stelsel 30 met een korte brandpuntslengte, en 

35 geprojecteerd op het gevoelige oppervlak van de camerabuis 32 van een 

77 1 4 4 8 1 
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gesloten W-kringloop. Het videosignaal van de camerabuis wordt verwerkt 

en versterkt door een regelketen 27, waarbij het beeld wordt weergegeven 

op een monitorscherm 29. 

De versterking van de helderheid van het beeld door de buis 18 is 

gedeeltelijk het gevolg van de electronenversnelling en gedeeltelijk van 

het resultaat van de electronische beeldverkleining. Dit is het gevolg 

van het verkleinen van het beeld, opgewekt op het scintillatorseherm 22 

tot een betrekkelijk klein beeld bij het uitgangsweergeefscherm 28. Het 

verkleinde beeld op het weergeefscherm 28 is echter te klein om het direkt 

waarnemen mogelijk te maken zonder optische hulpmiddelen. Bovendien is 

de kwaliteit van het beeld verminderd door zowel de kwaliteit van de 

electronenoptica als de kwaliteit van het fluoroscerende xiitgangsscherm 

bij het electronisch beeld verkleinen, en door het daaropvolgend vergroten 

van het uitgangsbeeld op het monitorscherm door het gesloten TV-kringloop-

stelsel. Een andere moeilijkheid is, dat de gesloten TT-kringloop van de 

vergrotende soort is, zodat het uitgangsbeeld samen met fouten op het 

uitgangsscherm wordt vergroot op het TV-monitorscherm. 

Er bestaan vele andere nadelen bij een dergelijk gebruikelijk 

rontgen-fluoroscopisch stelsel. Eén van de nadelen is, dat als gevolg van 

de bijkomende ingewikkeldheid van het gesloten TV-kringloopstelsel, de 

betrouwbaarheid van het stelsel nadelig wordt beïnvloed. Een ander nadeel 

is de grote afmeting en het zware gewicht van het stelsel, hetgeen 

gemakkelijk toegang tot de patient voor hartkloppingen voorkomt, en ook 

beweging of meedraaien van de uitrusting moeilijk maakt. Sommige uitrustingen 

hebben motorische drijfkenmerken, hetgeen echter de betrouwbaarheid van 

het stelsel Terder nadelig beïnvloedt. 

Ifog een ander nadeel is, dat als gevolg van het gebogen scintillator-

seherm 22 er een ruimtelijke vervorming plaatsvindt in het beeld als 

gevolg van de röntgenproj ectie op het gebogen oppervlak en als gevolg van 

de veldgedaante in de buis. Een andere moeilijkheid is, dat als gevolg 

van het zwakke veld nabij het kathodegebied en de veelvoudige electrode-

opstelling 24, de buis 18 uiterst gevoelig is voor uitwendige magnetische 

velden en spanningsdriften tussen de electroden. Deze beide faktoren 

kunnen vervorming en onscherp zijn veroorzaken in het gemaakte beeld. 

ïïög een andere moeilijkheid is, dat als gevolg van het sterk 
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verkleinde uitgangsbeeld en de optica 30 met de korte brandpuntslengte, 
elke verandering in de plaatsing van de elementen van het optische stelsel 
met betrekking tot de fotogevoelige laag van de camerabuis 32 of het 
uitgangsscherm 28, het beeld onscherp maakt. Dit kan het gevolg zijn van 

5 trillingen of van thermische uitzetting. 
Een ander belangrijk nadeel van het gebruikelijke stelsel is, dat 

als gevolg van het geboegen glazen venster 20, hetgeen nodig is om de 
drukken te weerstaan als gevolg van het vacuum in de buis 18, en de reeks 
zeer kleine veldsterkte in het kathodegebied, het stelsel is beperkt tot 

10 ongeveer een ingangsformaat van 23 cm voor een optimum werking. Elke in 
diameter grotere ingang maakt een veel hogere buisspanning nodig en een 
dikker ingangsvenster, hetgeen toenemende moeilijkheden zou veroorzaken 
als gevolg van ionenvlekken in de buis en röntgendoorlating en verstrooi-
ing in het ingangsvenster. Er bestaat natuurlijk ook het gevaar voor de 

15 patiënt en de radioloog dat de buis zou kunnen breken, waardoor een 
implosie wordt veroorzaakt en glassplinters worden uitgestoten. 

Meer in het bijzonder onder verwijzing naar figuur 2 is een 
paneelvormige rontgenbeeld-versterkerbuis van de nabijheidssoort volgens 
de uitvinding weergegeven. De versterkerbuis 34 omvat een vacuumbuis-

20 omhulling % van een metaal, gewoonlijk 304 roestvrij staal, en een 
metalen, naar binnen concaaf ingangsvenster 28. Het venster 28 is gemaakt 
van een in het bijzonder gekozen metalen foelie of metalen legeringfoelie 
in de familie van ijzer, chroom en nikkel, en bij sommige uitvoerings-
vormen, aanvullende samenvoegingen van ijzer of nikkel samen met cobalt 

25 of vanadium. Het is van belang op te merken, dat deze elementen op dit 
gebied gewoonlijk niet worden onderkend als goed röntgen-vens termateriaal 
in het diagnostische gebied van het rontgenspectrum. Door het dun uitvoeren 
van het venster, tot 0,1 mm in dikte, blijken hoge röntgendoorlatingen 
bereikbaar met deze materialen, en tegelijkertijd het verkrijgen van de 

30 gewenste treksterkte. In het bijzonder wordt bij de voorkeursuitvoerings-
vorm een foelie gebruikt, gemaakt van door neerslag gehard, 1 7 - 7 PH, 
roestvrij, chroom-nikkelstaal. Deze legering is vacuumdicht, heeft een 
grote treksterkte en zeer aantrekkelijke rontgeneigenschappen, te weten 
een grote doorlating voor primaire röntgenstralen, weinig zelfverstrooi-

35 ing en een redelijk absorptie met betrekking tot de door een patiënt 

77 1 448 1 
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verstrooide röntgenstralen. Het venster 28 is concaaf naar het inwendige 

van de buis» zoals een trommelvel. 

Het gebruik van materialen, die bekend sijn voor een hoge röntgen-

straal doorlating, zoals beryl, aluminium en titaan bijvoorbeeld, ver-

oorzaakt het ongewenste verstrooien dat aanwezig is bij sommige bekende 

röntgenbeeld-versterkingsinrichtingen van de nabijheidssoort. 

Een doel van het aanwezig zijn van een metalen venster 38 is, dat 

dit in diameter betrekkelijk groot kan zijn met betrekking tot het bekende 

convexe, glazen venster 22, zoals weergegeven in figuur 1, zonder de 

röntgenbeeldkwaliteit te beïnvloeden. Bij een uitvoeringsvorm meet het 

venster 25 cm bij 25 cm met een dikte van 0,1 mm, welk venster een druk 
2 

weerstaat van meer dan 7 kg/cm . Het ingangsvenster kan vierkant, recht-

hoekig of cirkelvormig zijn, omdat het bestaat uit een materiaal met een 

grote treksterkte en onder spanning staat, inplaats van onder druk. 

Het röntgenbeeld, dat door het venster 38 gaat, botst op een plat 

scintillatorscherm 40, dat het beeld omzet in een lichtbeeld. Dit licht-

beeld wordt door aanraking direkt overgebracht naar een direkt aangrenzend, 

plat, fotokathodescherm 42, dat het lichtbeeld omzet in een electronen-

patroon. De scintillator- en fotokathodeschermen 40 en 42 omvatten een 

volledig samenstel 43. Set electronenpatroon op het negatief geladen scherm 

42 wordt versneld naar een positief geladen, plat, fluoriserend, uitgangs-

weergeefscherm 44 door middel van een electrostatische potentiaal, 

geleverd door een hoge spanningsbron 46, verbonden tussen het uitgangs-

scherm 44 en het fotokathodescherm 42. Hoewel het weergeefseherm 44 

positief is met betrekking tot het scintillator- fotokathodescherrasamen-

stel 43» bevindt het zich op een neutrale potentiaal met betrekking tot 

de overige elementen van de buis met inbegrip van de metalen omhulling 36 

om zodoende vervorming als gevolg van velduitstraling te verminderen. 

Tussen het fluoriserende uitgangsscherm en het fotokathodescherm is geen 

microkanalenplaat geplaatst, zoals bij bepaalde bekende uitvoeringsvormen. 

Het gebruik van een dergelijke niet rechtlijnige inrichting (met betrekking 

tot de ingangs-rontgendosering) veroorzaakt op zichzelf vervorming, maar 

vergroot ook de nadelige velduitstralings werkingen, omdat sommige van de 

elementen van de microkanalenplaat werkzaam moeten zijn op verschillende 

electrostatische potentialen met betrekking tot het uitgangsweergeefscherm 
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en zodoende bronnen worden voor parasitaire electronenuitstraling. 

Opgemerkt moet worden, dat nagenoeg geen foouscering plaatsvindt 

in de buis 34 in tegenstelling tot de bekende buis 18 in figuur 1, Het 

scherm 40, de fotokathodelaag 42 en het weergeefscherm 44 zijn alle 

5 evenwijdig aan elkaar. De spleetafstand tussen de fotokathode 42 en het 

weergeefscherm 44 is bovendien betrekkelijk lang, in het bereik van 8 tot 

25 om, waardoor de mogelijkheid van velduitstraling wordt verminderd en 

tegelijkertijd het electrostatische ontfocussing tot een aanvaardbare 

hoogte wordt gehouden, dat wil zeggen rond 2,0 tot 3*0 lijnparen per mm. 

10 Dit is altijd nog beter dan het gebruikelijke 1,5 lijnparen per mm beperkend 

oplossend vermogen van het gebruikelijke fluoroscopische W-stelsel. 

Verder ligt de over de spleet tussen de fotokathodelaag 42 en het 

weergeefscherm 44 aangebrachte spanning in het bereik van 20.000 tot 

60.000 volt (20 tot 60 Kv), hetgeen hoger is dan bij de buis volgens 

15 Miller, zoals hiervoor beschreven. Bovendien voorkomt de niet focuscerende 

aard van het veld het vraagstuk van ionenvlekken, waarmee omkeerbuizen 

worden geplaagd. Bij de voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding ligt 

de afstand tussen het fotokathodescherm 42 en het uitgangsweergeefscherm 

44 tussen 8 mm (bij 20 kv) en 25 mm (bij 60 kv). De spanning per eenheid 

20 van afstand, dat wil zeggen de veldsterkte, is dus althans 2 Kv/mm. Een 

bovenste grens voor de veldsterkte is ongeveer 500 Kv/mm. Bij bekende 

inrichtingen werd een dergelijke hoge veldsterkte niet mogelijk beschouwd 

voor deze toepassing van een beeldversterkerinrichting als gevolg van de 

hiervoor besproken velduitstralings moeilijkheden, die "bij de inrichting 

25 volgens de aanvrage zijn opgeheven, doordat alle buiselementen behalve 

het fotokathode- scintillatorschermsamenstel, zich op een enutrale poten-

tiaal bevinden met betrekking tot het uitgangs-weergeefscherm. 

Het scintillatorscherm 40 kan calcium-wolframaat (CaWO^) zijn of met 

natrium geactiveerd cesium—jodide ((Csl(ïïa)) of een willekeurige andere 

30 soort geschikt scintillator materiaal, Opgedampte scintillatorlagen met 

een mozaïekgroei verdienen echter de voorkeur voor de zeer gewenste glad-

heid en zuiverheid. Omdat dergelijke materialen en hun werkwijzen voor het 

aanbrengen voor deskundigen algemeen bekend zijn, zie bijvoorbeeld het 

Amerikaanse octrooischrift 3*825.763» worden zij niet gedetailleerder 

35 beschreven. 

77 1 4 4 8 1 
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De totale dikte van het scintillatorscherm 40 wordt gekozen op 
althans 200 micron ten einde een groter vermogen te geven voor het nuttig 
gebruiken van röntgenfoto's dan "bekende inrichtingen, waardoor in het 
algemeen lagere röntgen-doseerhoogten kunnen worden gegeven aan een patiënt 
zonder waarneembaar verlies aan kwaliteit in vergelijking met bekende 
inrichtingen. Dit komt, omdat het formaat van de buis en de door de grote 
veldsterkte verschafte grote versterking een extra marge van scherpte geven 
aan het beeld, dat kan worden ingeleverd ten behoeve van lagere doserings-
hoogten voor de patiënt bij een groter röntgenstraal tegenhoudvermogen 
bij het scintillatorscherm 40. 

Ook de fotokathodelaag 44 bestaat uit een voor deskundigen algemeen 
bekend materiaal, zoals cesium en antimoon (Cs^Sb) of veelvoudig alkali-
metaal (samenvoegingen van cesium, kalium en natrium) en antimoon. 

Het op het fluoriserende scherm 44 verschafte beeld heeft dezelfde 
afmeting als het ingangs-röntgenbeeld. Het fluoriserende uitgangsscherm 44 

kan bestaan uit het algemeen bekende zink-cadmium sulfide ((ZnööS (Ag)) of 
zink-sulfide ((ZnS(Ag)) of een zeldzame aardemateriaal, zoals yttrium-
oxysulfide ((Y202S(Tb)) of een willekeurig ander geschikt materiaal met 
een grote doelmatigheid dat blauw e#of groen uitstraalt.Het naar binnen 
gerichte oppervlak van het uitgangsscherm is op de standaard wijze bekleed 
met een foelie 48 van. aluminium metaal. De fluoriserende laag, die het 
scherm 44 vormt, is afgezet op een uitgangsvenster 50 van hoog Z-glas. 
Ket hoog Z-glas wordt bedoeld, dat het venster glas een hoge concentratie 
heeft van barium of lood voor het verminderen van het in en buiten de buis 
terugstrooien van röntgenstralen en het afschermen van de radioloog tegen 
zowel primaire als verstrooide straling. In tegenstelling tot bekende 
röntgenbeeld-versterkerbuizen, waarvan de dikte van het fluoriserende 
uitgangsscherm beperkt is door overwegingen van oplossend vermogen en 

2 
buisspanning tot een dikte van ongeveer 1,0 mm/cm , is het scherm 44 van 

2 
de uitvinding veel dikker, te weten in de orde van 2 tot 4 mg/cm • Omdat 
de weergeving bij de uitvinding op ware grootte is, is het oplossend 
vermogen veel minder een moeilijkheid, waarbij de hogere buisspanning een 
electronen snelheid vanaf de fotokathode verschaft, die doeltreffender 
wordt tegengehouden door het dikkere scherm. Dit vergroot ook de lieht-
uitgang van de weergeving ten einde een grotere versterking van de 

77 1 44 3 1 
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helderheid te geven. 
Een belangrijke faktor bij het bepalen van de bruikbaarheid van een 

röntgenbeeld-versterkerstelsel voor fluoroscopische doeleinden is de 
omzettingsdoelmatigheid van de buis. De omzettingsdoelmatigheid van de 
beeldversterkerbuis wordt gemeten in uitgangs lichtenergie in erg/cm per 
rSntgen-ingangsdosering van IE, hetgeen ook kan worden uitgedrukt in 
kaarsec./m -R, indien een groen uitstralend, fluoriserend uitgangsscherm 
wordt gebruikt, zoals 

ZnCdS(Ag). 
Verschillende werkende beeldversterkingsbuizen van de nabijheids-

soort met een diameter van 23 cm, zijn overeenkomstig de uitvinding 
vervaardigd met een 20 mm spleetafstand en een 250 micron Csl(Na) 

scintil-
latorscherm, waarbij een omzettingsdoelmatigheid is bereikt in het bereik 
van 35.000 tot 60.000 erg/cm -R. De uitgangsschermen zijn van de ZnCdS(Ag) 
soort, zodat de omzettingsdoelmatigheid ook kan worden uitgedrukt in 
fotometrische termen als 5000 tot 8000 kaarssec./m -R. Dit is ongeveer 
gelijk aan een versterking van de helderheid van 500 tot 800 maal ten 
opzichte van die van de oude fluoroscopische schermen. 

Het is belangrijk deze resultaten te vergelijken met die, zoals 
vermeld in het eerder aangehaalde tijdschriftartikel van Miller. De totale 
omzettingsdoelmatigheid van de buis van Miller is tot 200 kaars/m ra/R 
sec, of 196.OOO tot 200.000 kaarssec/m -R, hetgeen wordt verkregen met de 
MOP werkzaam op een versterking van 10.000. Het verwijderen van de CMP en 
zijn versterking zou'are sul teren in een omzettingsdoelmatigheid rond 

2 
20 kaarssec/m -R, hetgeen te laag is voor fluoroscopie doeleinden. Het 
artikel van Miller leidt dus in feite de aandacht af van de onderhavige 
uitvinding. 

Meer in het bijzonder onder verwijzing naar figuur 4 zijn in 
doorsnede de details van het scintillator en fotokathodeschermsamenstel 43 
en het uitgangs-weergeefsamenstel 44 weergegeven. Het schermsamenstel 43 
omvat een scintillatorlaag 40 van zeer glad calcium-wolframaat of met 
natrium geactiveerde cesium-jodide, opgedampt op een glad gepolijste, met 
nikkel beklede, aluminium onderlaag of een geanodiseerde aluminium onder-
laag 52, die is gericht naar het ingangsvenster 38. De werkwijzen voor 
het opdampen zijn voor deskundigen bekend, zie bijvoorbeeld het 
Amerikaanse octrooischrift 3.825.763. Voor het direkt waarnemen is de 77 1 4 4 8 1 
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laag 40 tussen 400 en 600 micron dik. 

Zoals gezegd, "bestaat het doel van het scintillatorscherm 40 uit 

het omzetten van het rontgenbeeld in een lichtbeeld.Op het oppervlak van 

de scintillatorlaag 40» welke oppervlak is weggericht van de onderlaag 52, 

is een dunne, geleidende, doorlatende electrodelaag 54 aangebracht, zoals 

een opgedampte metalen foelie, dat wil zeggen titaan of nikkel, waar 

bovenop de fotokathode 42 is afgezet. De fotokathodelaag 42 zet het licht-

beeld van scintillatorlaag 40 om in een electronen patroonbeeld, waarbij 

de vrije electronen van de fotokathode 42 worden versneld door middel 

van de hoge spannings potentiaal 46 naar het weergeefscherm 44 , zoals 

hiervoor vermeld. Het scintillator-fotokathodescherm 45 is volgens de 

uitvinding opgehangen aan de buisomhulling 56 tussen het ingangsvenster 58 

en het uitgangsscherm 44 door een' aantal isolerende stijlen 58. Eén of 

meer van deze stijlen kunnen in het midden hol zijn ten einde een geïso-

leerde hoge spanningskabel 60 vanaf de bron 46 naar binnen te kunnen steken 

voor het met een negatieve hoge potentiaal voorzien van het scintillator-

fotokathodescherm 45 bij de laag 54. 2e overige onderdelen van de 

versterkerbuis met inbegrip van de metalen omhulling 36,zijn alle werkzaam 

op aarde-potentiaal. Dit ontwerp van het tot een minimum beperken van het 

oppervlaktegebied, dat negatief is met betrekking tot het uitgangsscherm 

resulteert in een verminderde velduitstraling in de buis, en maakt het 

de buis mogelijk werkzaam te zijn bij hogere spanningen en dus grotere 

versterking van de helderheid. Het beperkt tevens het gevaar van een 

eleetrische schok voor de patiënt of de werkers tot een minimum, indien 

iemand op een of andere wijze in aanraking zou komen met de uitwendige 

omhulling van de buis. 

Om ladingen te verminderen, die zich hebben opgehoopt op de 

isolerende stijlen 58, zijn deze bekleed met een enigszins geleidend 

materiaal, zoals chroom-oxide, dat de opgehoopte lading doet afvloeien 

door het verschaffen van een lekbaan van meer dan 20 Ev/cm. 

De dikke onderlaag 50 van glas met een hoog atoomgetal ( z ) , op welke 

onderlaag het fluoriserende weergeef scherm 44 is afgezet, vormt een 

buiteneindwand van de vacuumbuis-omhulling 36. Deze glazen onderlaag 50 

is bevestigd aan de buisomhulling 36 door middel van een kraag 54, 

gemaakt van ijzer, nikkel, chroomlegering. Omdat de thermische uitzettings-

7714481 
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coefficient van deze legering past "bij die van het glas en nagenoeg 

overeenkomt met die van de buisomhulling 36t kan de kraag 54 zijn gefrit 

aan de glazen onderlaag 50, en gelast aan de buisomhulling 3 6 . Op het 

binnenoppervlak van de glazen wand 50 is de fluoriserende laag 44 afgezet, 

5 die wordt gesteund door een beschermende en voor electronen doorlatende, 

dunne aluminium foelie 48 voor het voorkomen van het terugvoeren van licht 

en het verschaffen van een regelmatige potentiaal. Deze foelie heeft ook 

de neiging de terugkaatsing van de fluoriserende laag 44 te vergroten voor 

het verschaffen van een hogere versterking van de lichtuitgang, 

10 De in beginsel volledig metalen en stevige constructie van de buis 

bestaat het gevaar van implosie tot een minimum. De kleine vacuumruimte, 

omsloten door de buis, vormt een veel kleinere hoeveelheid opgeslagen 

potentiële energie in vergelijking met een gebruikelijke buis, hetgeen 

het implosie gevaar verder verkleint, Yerder gedraagt het metaal, indien 

15 daarin een lek ontstaat, anders dan glas, waarbij de lucht eenvoudig naar 

binnen lekt zonder bleken of imploderen. 

De door de buis van de energietoevoer 46 afgenomen fotostroom is 

natuurlijk afhankelijk van het beeldoppervlak gebied van het scintillator-

fotokathodeschermsamenstel 43 en het uitgangs-weergeefscherm 44» "Voor een 

20 buis gebruikt voor het direkt waarnemen, ligt de fotostroom tussen 0,4 en 
—9 2 

0,8 x 10 ampère/cm bij een r5ntgen-doseerhoogte van 1 mK/sec, 

Meer in het bijzonder onder verwijzing naar figuur 6 kan de 

rontgenbeeld-versterkerbuis 34 van. de uitvinding bij bepaalde uitvoerings-

vormen ook worden gebruikt als een radiografische camera foor het 

25 focusceren van het uitgangs-weergeefbeeld op het scherm 44 met een lens 62 

op een geschikte radiografische film 64. Biji nog een andere uitvoerings-

vorm, zoals weergegeven in figuur 7, kan de uitgangsweergeving worden 

gefocuseerd door een lens 66 op de fotogevoelige laag van een televisie-

camerabuis 32' in een gesloten kringloop van de soort, zoals hiervoor 

30 beschreven onder verwijzing naar figuur 1. Door het gebruik van geschikte 

prisma's of half-terugkaatsende spiegels kunnen natuurlijk het fluorosco-

peren met een direkt beeld, de radiografie en het weergeven op de monitor 

van een gesloten TY-kringloop, alle gelijktijdig plaatsvinden. 

Het zal duidelijk zijn dat veranderingen en verbeteringen kunnen 

35 worden aangebracht zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. 
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CONCLUSIES 
1. Direkt waarneembare, rontgengevoelige, beeldversterkerbuis, 

gekenmerkt door een metalen buisomhulling, open aan beide einden, door 
een naar binnen concaaf, metalen ingangsvenster aan één einde van de 
omhulling, door een plat, direkt waarneembaar, fluoriserend uitgangs-
weergeefscherm, gemonteerd aan het andere einde van de omhulling, door een 
plat, scintillator-fotokathodescherm, door electrische isolatoren voor 
het ophangen van het scintillator-fotokathodescherm in de omhulling en 
in een vlak evenwijdig aan en op afstand van het uitgangsweergeefscherm, 
en door een electrische energieketen voor het plaatsen van een hoge, 
negatief geladen, electrostatische potentiaal op het scintillator-foto-
kathodescherm, welke potentiaal is genomen met betrekking tot het 
uitgangsweergeefscherm, waarbij alle andere buiselementen met inbegrip 
van de omhulling, zich op een neutrale potentiaal bevinden met betrekking 
tot elkaar. 

2. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de afstand tussen 
het scintillator-fotokathodescherm en het uitgangsweergeefscherm althans 
8 mm is, waarbij de potentiaal daartussen althans 20 Kv is, en de 
verhouding van de potentiaal tot de afstand niet groter is dan 5 Kv/mm. 

3. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de isolatoren 
bestaan uit isolerende draagstangen, voorzien van een half-isolerende 
bekleding daar overheen voor het afvloeien van op de stangen opgehoopte 
lading. 

4. Fluoroscopische inrichting, voorzien van een direkt waarneembare, 
rontgengevoelige, beeldversterkerbuis, gekenmerkt door een holle, metalen 
omhulling, voorzien van twee open einden, door een metalen, naar binnen 
concaaf, ingangsvenster, dat is gemonteerd voor het afdichten van één 
open einde van de omhulling, door een direkt waarneembaar, plat, 
fluoriserend, uitgangsweergeefscherm, dat is gemonteerd voor het afdichten 
van het andere open einde van de omhulling, door een scintillator, foto-
kathodeschenasamenstel, dat een plat, uit alkali-halogenide bestaand 
scintillatorscherm bevat en een plat fotokathode scherm evenwijdig en 
direkt grenzende aan het scintillatorscherm, door isolatoren voor het 
ophangen van het scintillator-fotokathodeschermsamenstel in de buisomhul-
ling in een vlak evenwijdig aan het uitgangsweergeefscherm, en door een 



20 

electrische energieketen, die een hoge spanningsbron bevat buiten de 
omhulling voor het plaatsen van een hoge negatieve potentiaal op het 
scintillator-fotokathodeschexmsamenstel met betrekking tot het uitgangs-
weergeefscherm, dat zich op een neutrale potentiaal bevindt met betrekking 

5 tot alle overige buiselementen in en met inbegrip van de omhulling. 
5. Buis in hoofdzaak zoals in de beschrijving beschreven en in 

de tekening weergegeven. 
6. Inrichting in hoofdzaak zoals in de beschrijving beschreven 

en in de tekening weergegeven. 
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