
Octrooirsad 

[loiAÏerirszagelegging nu 7 7 1 2 4 3 3 

Nederland [19] NL 

[54] Röntgenbeeldversterkerbuls en radiografisch camerastelsel. 

[51] Int,Cl2.: HOIJ31/50, G03B41/16, G03C5/17. 

[71] Aanvrager; Diagnostic Information, Inc. te Sunnyvale, California, Ver, St, v, Am, 

[74] Gem,: Ir, C.M.R. Davidson c.s. 
Öctrooibureau Vriesendorp & Gaade 
Dr. Kuyperstraat 6 
's-Gravenhage. 

[21] Aanvrage Nr. 7712433. 

[22] Ingediend 11 november 1977, 

[32] Voorrang vanaf 12 november 1976, 28 januari 1977. 

[33] Land van voorrang: Ver. St. v. Am. (US). 

[31] Nummers van de voorrangsaanvragen: 741430,763637, 

[23] --

[61] - -

[62] --

[43] Ter inzage gelegd 17 mei 1978. 

De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele 
tekening(en) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 



Diagnostic Information, Ine», SunnWale, California, Verenigde Staten van 
Amerika 

Röntgenbeeldversterkerbuis en radiografisch camerastelsel. 

De uitvinding heeft betrekking op medische röntgen-
apparatuur en in het bijzonder op een röntgenbeeIdversterkerbuis van na-
bijheidssoort voor ttedisc-he röntgendiagncs tiek. 

De gebruikelijke huidige röntgenbeeldverstsrkerbuis 
is van de elektrostatisch gefocusseerde omkeersoort met een honderdvou-
dige in oppervlak verkleinde uitgangsbeeldafmeting. Deze gebruikelijks 
röntgenbeeldversterkerbuis van omkeersoort heeft een convex gebogen in~ 
gangsröntgenscherm met een diameter van 6 tot 9 inch, dat het röntgen-
beeld omzet in een lichtbeeld, dat op zijn beurt wordt omgezet in elek-
tronen, welke dan worden versneld en elektrostatisch gefocucserd op een 
uitgangsbeeldscherm, dat 100 maal kleiner in oppervlak is dan het ingangs-
scherm, typerend 0,6 inch tot 1,0 inch in diameter. Het weergegeven beeld 
op hét uitgangsscherm kan optisch worden vergroot en gekoppeld met andere 
stelsels voor radiografische of fluoroscopische doeleinden. Bijvoorbeeld 
wordt het beeld voor radiografische doeleinden optisch gekoppeld met een 
filmcamera of een fotografische film. Voor fluoroscopische doeleinden 
kan het beeld worden weergegeven hetzij door gebruik van een stelsel van 
spiegels en lenzen voor direkte waarneming of door gebruik van een ge-
sloten televisiecircuit met camera en met een monitor voor waarneming op 
afstand. 

Het conversierendement van zulk een gebruikelijk beelö-
2 versterkerstelsel ligt rond 350,000 tot 700.000 erg/cm -R of ongeveer 

2 
50.000 tot 100.000 cd-sec/m -R, hetgeen ongeveer 5000 tot 10.000 maal het 
conversierendenent van het oude fluoroscopische scherm is. Esn deel van 
deze versterking wordt verkregen als werkelijke elektronische verster-
king, welke ongeveer 50 tot 100 maal is ten opzichte van het oude fluor-
oscopische scherm. Een andere faktor van versterking 100 wordt verkregen 
door de honderdvoudige oppervlakteverkleining van het beeld van het uit-
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gangssehersn 

De beeldkwaliteit van de gebruikelijke beeldver-

sterkerbuis van omkeersoort is redelijk geschikt voor fluoroscopisch ge-

bruik, maar veel te gering voor radiografisch gebruik. De eisen voor ra-

5 diografisch gebruik worden gevormd door het gebruikelijke film-scherm-

stelsel, dat een 20% modulatie-overdraagfunktie-a&nspreken vereist, tus-

sen 2 tot 3 lijnenparen per millimeter. 

Zulke gebruikelijke film-schermstelsels zijn in de 
-1 -1 

handel verkrijgbaar in snelheden van 250 R tot 8000 R . De snelheid 

10 wordt bepaald als de reciproke waarde van de röntgenbelichtlng in rönt-

genwaarden R voor het film-schermstelsel om te resulteren in een netto 

optische dichtheid van 1,0 op de belichtte film. Het ruimtelijke oplos-

sende vermogen van het film-schermstelsel is in het algemeen omgekeerd 

evenredig met de snelheid van het stelsel. Dat wil zeggen dat hoe hoger 

15 het ruimtelijke oplossende vermogen is, hoe geringer de snelheid van het 

stelsel is. 

Hoewel film-schermstelsels gewenste stelselsnelheid 

kwaliteit hebben, hebben zij het nadeel, dat zij vereisen, dat foto's van 

volledige maat worden genomen, welke moeilijk zijn op te slaan en welke 
4 

20 steeds kostbaarder worden ten gevolge van stijgende kosten van de zilver-

halogenide-röntgênfilm. Buitendien kan de film iïiêt Worden getest tijdens 

het belichten voor het controleren van het doseren of de belichtingstijd* 

Een recent artikel van C.B. Johnson in Proceedings 

of the Society of Photo Optical Instrumentation Engineers, volume 35, 

25 pagina's 3 tot 8, (1973) wordt theoretisch ondersteld, dat een röntgen™ 

beeldversterkerbuis van nabijheidssoort kan worden ontworpen met een 

voor röntgenstralen gevoelig omzetscherm aan de ene zijde van een glas-

drager en een fotokathode aan de andere zijde van de glasdrager. Evenwel 

geeft het artikel geen bijzonderheden betreffende de kritische parameters 

30 of wat kan worden gebruikt voor het röntgenomzetscherm. Ook wordt niet 

aangegeven hoe deze beeldversterker kan worden ontworpen om te resulteren 

in een hoog omzetrendement of hoog oplossend vermogen. 

Een nabi jhe ids toe s te1, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een microkanaalplaat (MCP) zowel als het primaire röntgenomzetscherm 

35 en als een elektronenvermenigvuldigingsorgaan, is beschreven door S.Balter 

in Radiology, volume 110, pagina's 673 tot 676 (1974) en door Manley et.al. 



in het Amerikaanse octrooischrift }.394.261. Volgens een artikel van 
J. Adams in Advances in Electronics and Electron Physics, volume 22A 
(Academic Press, 1966} pagina's 139 tot 153, heeft dit soort inrichting 
een zeer laag guantvmidetectierendenent bij de praktische medische diag-
nostische xöntgenenergie van 30 tof; 100 Kev„ De toestelversterking in het 

2 
artikel van Balter werd eerst aangegeven als 20 tot 3 cd-sec/m -R, het-
geen te gering is om bruikbaar te aijn voor een radiografisch of fluoros-
copisch orgaan. Een inrichting met grotere versterking als beschreven in 
hetzelfde artikel van Balter vertoonde buitensporige ruis. Er is een 
reab vraag of een praktische zelfdragende MCP-plaat met uniforme verster-
king kan worden geconstrueerd met gebruikelijke techniek tot maten voor-
bij 5 tot 6 inch diameter, hetgeen niet een afdoende maat is voor het 
vormen van een uitgang, geschikt voor radiografische doeleinden. 

Een andere benadering met nabijheidsontwerp werd 
uitgevoerd door I.C.P. Millar gepubliceerd in IEEE Transactions on 
Electron Devices, volume ED-13, pagina's 1101 tot 1108 (1971) en in hst 
Adcances in Electronics and Electron Physics, volume 33A, pagina's 153 
tot 165 (1972). 

Deze benadering van Millar betreft opnieuw het 
gebruik van een microkanaalplaat (MCP), In deze inrichting wordt de 
MCP echter alleen gebruikt als een elektronenvermenigvüldigingsinrich-
ting en niet als een róntgenomzetscherm. De omzetfaktor voor de buis van 2 
Millar is aangegeven als ongeveer 200.000 cd-sec/m -R, hetgeen groter 
is dan nodig voor fluoroscopische doeleinden, maar veel te groot voor 
radiografische doeleinden. Echter vertoont de uitgangshelderheid van de 
buis van Millar ook sterke afhankelijkheid van de fotokathodestroondicht-

- 1 1 heid. Bij ongeveer een fotokathodestroomdichtheid van 5 x 10 amp/cm 
-3 

of bij de equivalente rontgeningangdosiswaarde van ongeveer 0,6 x 10 
R/sec, begint de uitgangshelderheid van de buis sublineair te worden bij 
het aanspreken met betrekking tot de ingangsröntgendosiswaarde» Het 
sublineair aanspreken wordt slechter bij grotere röntgendosiswaarde. Dit 
ongewenste kenmerk vermindert contra stonder scheid tijdens fluoroscopic en 
is geheel waardeloos bij radiografie. Ook hier is het onbekend of een 
groot formaat van meer dan 6 inch diameter, zelfdragend en met uniforme 
versterking van een MCP kan worden vervaardigd. 

De Milieu: beeldversterkerbuis van nabijheidssoort 

7 7 1 2 4 3 3 



4 

heeft een glazen omhulsel en binnenwaarts concaaf titaniumingangsvenster. 

Het venster is beschreven als Q,;3 ara dik. Materialen zoals titanium, alu-

minium en beryllium veroorzaken cngewenste verstrooiing van de röntgen-

stralen, hetgeen de beeldkwaliteit vermindert» Verder kunnen vanwege de 

betrekkelijk grote poreusheid en lage treksterkte van dergelijke materi-

alen, deze niet worden gemaakt zo dik als wenselijk voor maximale rönt-

gen transmissie-eigenschappen» Nog een ander probleem bij buizen, gemaakt 

met zulke materialen voor het ingilngsvenster en glas voor het buisomhulsel, 

is het verbinden van het venster net het glasomhulsel. De materialen heb-

ben zodanig verschillende thermische uitzettingseigenschappen, behalve 

andere verschillen, dat hun praktische gebruik bij een inrichting van 

groot formaat is uitgesloten. 

Bij al dergelijke röntgenbeeldversterkingsinrichtingen 

is er het verdere probleem van terugwaartse verstrooiing van röntgen-

stralen bij het uitgangsweergeefscherm ten gevolge van röntgenstralen, 

welke zowel buitenwaarts passeren vanuit het uitgangsvenster als binnen 

komen in de buis door het uitgangsvenster. Hierdoor kan het weergegeven 

beeld worden vervormd en kan een gevaar optreden voor de gebruiker van 

de inrichting. 

Bovengenoemde en andere nadelen van bekende röntgen-

beeldversterkerbuizen worden overwonnen door de uitvinding, welke wordt 

gekenmerkt door een essentieel metalen buisomhulsel, een binnenwaarts 

concaaf metalen ingangsvenster in het buisomhulsel, waarbij het ingangs-

venster bij een voorkeursuitvoering is gemaakt van een legering van ijzer, 

chroom en nikkel, een plat -direkt waarneembaar fosforuitgangsweergeef-

scherm, een plat scintéHatie-fotokathodescherm, dat werkt met een hoge 

negatieve spanning ten opzichte van de resterende buiscomponenten zoals 

het buisomhulsel en het uitgangsweergeefscherm. Het scinteUatie-foto-

kathodescherm is opgehangen evenwijdig aan het uitgangsscherm met iso-

latiestaven tussen het ingangsvenster en het uitgangsscherm. De beeldver-

sterkerbuis volgens de uitvinding heeft een lineair aanspreken roet be-

£ï§kkinf £©t iflfaHf@s?@nÈf@nQe@iswaafSgri boven 0*06 !/§§@i 

Bij de voorkeursuitvoeringen is de he1derhei dsver-

sterklng (omzetrendement) gelegen in het gebied van 500 tot 20,000 cd-
2 

sec/m -R, terwijl de spieetafstand tussen het scintellatie-fotokathode-

scherm en het uitgangsscherm ligt van 6 tot 25 mm en de dikte van de 



scintellator ligt tussen 50 en 600 micron, waardoor groot röntgenrende-
ffisnt, grote versterking, grote beeldkwaliteit en geringe veldemissie te-
gelijk wordsu verkregen. 

Een groot-Z-glaa uitgangsvenster vermindert de terug-
waartse strooing van röntgenstralen en beschermt verder de bedieningsper-
soon van de buis tegen de röntgenstralen. Een kraag van ijzer-nikkel-
legering wordt gefrit aan het uitgangsvenster en gelast aan het buisom-
hulsel voor het monteren van het uitgangsvenster in het buisomhulsel. 

Ofschoon de beeldversterkerbuis, gebruikt bij de 
voorkeursuitvoering van de uitvinding, een essentieel plat of vlak in-
gangsröntgenschem heeft, kan dit iets gebogen zijn voor het vergroten 
van de mechanische sterkte van het scherm bij andere uitvoeringsvormen. 
De buis is zeer dun en compact van afmetingen in vergelijking met de ge-
bruikelijke beeldversterker, Mét ingangsoppervlak kan vierkant, rechthoe-
kig of circelvormig zijn bij bij de verschillende uitvoeringen. Zoals 
boven beschreven, is bij een gebruikelijke beeldversterkerbuis van omkeer-
soort het ingangsscherm beperkt tot een cirkelschijfvorm en gebruikelijk 
buitenwaarts gebogen. 

Het hoofdvoordeel van de uitvinding is de afwezig-
heid van drie bronnen van onscherpte, namelijk de e lek tronenop tica, het 
uitgangsfosforscherm en de uitwendige optica. Dit is allemaal het gevolg 
van het grote uitgangsbeeld van volledige afmetingen. Ook afwezig zijn da 
geringe waarden van de dieptescherpte van de elektronische optica en de 
uitwendige optica. Dit is ook weer het gevolg van het grote uitgangs-
beeld van volledige afmetingen. Hetelektrische veld in de ruimte tussen 
de ingangs- en uitgangsschermen van de beeldversterkerbuis volgens de 
uitvinding is zeer groot in vergelijking tot een gebruikelijke buis en 
de veldsterkte in het kathodegebied is ongeveer 100 maal groter dan die 
van een gebruikelijke buis, dus niet gevoelig voor uitwendige magnetische 
velden en defocusseringsproblemen, welke optreden bij het onderhevig zijn 
aan pieken van grote sterkte, zoals korte millisecduur impulsen. 

Aangezien verder het metalen buisomhuleel en alle 
hoofdbuiscomponenten behalve het scintellatie-fotokathodescherm op een 
neutrale potentiaal zijn ten opzichte van het uitgangsweergef scherm, wordt 
toevallige elektronenemissie vermeden, hetgeen resulteert in een helder-
der weergave. 
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6> 
De afwezigheid \*w enige bronnen van onscherpte ver-

oorlooft om bij Se uitvinding de wering van een beeldversterkerbuis te 

verbeteren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld kan veel grotere ver-

sterking en patientdosisvennindering borden verkregen door het gebruik 

5 van een dikker (200 tot 600 micron) ingangsróntgen-lichtorazetscherm, tor-
s' 

wijl nog een aanvaardbaar beeldoplosverrnogen aanwezig is. Een ander voor-

beeld is het vormen van een radiografische camera door het verkrijgen van 

een zeer groot beeldoplosverrnogen bij het uitgangsscherm door het gebruik 

van een 50 tot 100 micron dik scintellatieschera en een smallere (6 tot 

10 10 mm) fotokathode tot weergetfsclisnn splee taf stand. Deze uitgangsweer-

gave kan dan worden gefotografeerd. 

Bij de voor*eursuitvoering van zulk een radiogra-

fische camera volgens de uitvinding focusseert optica van reductiesoort 

de volledige maat uitgangsweergave op een fotografische film, welke klei-

15 ner in diagonale afmeting is dar. het uitgangsweergeefscherm. De filmge-

voeligheid (G) wordt bepaald als de reciproke waarde van invallende 2 
lichtenergie in erg/co , hetgeen nodig is voor het vormen van een netto 

dichtheid van 1,0. In het bijzonder wordt de filmgevoeligheid gekozen in 
2 het gebied van 5 tot 100 cm /erg. De beeldversterkerbuis wordt gekozen 

20 met een omzetrendemeht (C) ifi het gebied van 1000 tot 30.000 erg/cm2-R, 

of indien de uitgangsfosfor groen uitzendt, in het gebièd van 140 tot 
2 

4300 cd-sec/m -R. 0e fraktie-iichtenergie (?) uitgezonden door het uit-

gangsscherm, welke wordt opgevangen door dê optica en welke wordt over-

gedragen naar de fotografische film kan worden benaderd door de betrek-

25 king s 

t 
<P s: 

2 2 
4f (l+o) 

waarbij: 

2Q t = transmissie van het optische stelsel, 

f «= het f getal van het optische stelsel, en 

ra «= vergroting van het beeld of verhouding van beeld 

tot objectafmeting, hetgeen ongeveer is in het 
-1 -3 

gebied van 1 x 10 tot 1 x 10 . 

Bij deze uitvoeringsvorm ligt de totale snelheid van 

de camera (S *• CTG) in het medisch diagnostische gebied van het röntgen— 

spektrum, dat wil zeggen 30 tot 100 Kev, in het gebied van 100 tot 10.000 
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R*1. Bij een voorkeursuitvoeringsvcrna waarbij het omzetrendement (C) ligt 
2 in het gebied van 3000 tot 14000 erg/cm -R, is de stelselsnelheid (S) in 

-1 
het gebied van 500 tot 5000 R . 

De voor röntgenstralen gevoelige fotografische came-
ra volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding is dus ontworpen voor een 
stelselsnelheid, welke optimaal is om maximaal voordeel te trekken van de 
hoeveelheid informatie, geleverd door de invallende röntgenquanta, zodat 
het geregistreerde beeld een gebalanceerde beeldkwaliteit zal hebben voor 
de röntgeninformatie. De beeldkwaliteit van de foto' s, geleverd door het 
stelsel volgens de uitvinding, is even goed als die van de gebruikelijke 
cassette-film-schermstelsels, welke niet bereikbaar is met gebruikelijke 
beeldversterkerstelsels van omkeersoort. Evenwel kan met de camera vol-
gens de uitvinding gebruik worden gemaakt van kleinere dan volledige-
afmetingsfilms zonder verlies van röntgeninformatie. Dit veroorlooft een 
aanzienlijke reductie in vereiste opslagruimte voor de ontwikkelde fil^r. 
Ook kan de camera worden g e w i j z i g d door een bundel splitsingsspiege! voor 
het tegelijk opwekken van een tweede foto van de röntgeninformatie» Een 
tweede optische stelsel, geplaatst buiten de as, kan ook worden gebruikt 
voor het opwekken van de tweede foto. 

Een van de meest belangrijke kenme-rken van het 
camerastelsel volgens de uitvinding is dat de grote brandpuntsafstand, 
meer dan 100 mm optica bij de voorkeursuitvoering, de niet-verkleinde uit-
gangsbeeldafmeting en het optische stelsel met kleine opening het stelsel 
een grotere tolerantie geven voor thermische uitzettingen, afmetingsver» 
anderingen, enz. dan een gebruikelijk beeldversterkerröntgencamerastslsel, 
dat buitengewoon gevoelig is voor dergelijke veranderingen. Buitendien kan 
het optische stelsel worden gevouwen zodat het camerastelsel compacts:-: 
kan worden gemaakt, hetgeen een belangrijke eigenschap is bij een be-
perkte radiologische onderzoekruimte, dan een gebruikelijk stelsel van 
vergelijkbare ingangsformaatafmeting. 

Buitendien is het bij de beeldversterker volgens het 
stelsel van de uitvinding mogelijk rontgenstereofoto's te maken zonder 
beeldvervorming. Dit is primair het gevolg van het feit, dat het ingangs-
röntgenomzetscherm vlak (plat) is in tegenstelling tot het gebruikelijke 
gebogen ingangsscherm van de andere bekende beeldversterkerbuizen. 

Nog een ander voordeel is, dat de ingangsformaataf-

7 7 1 2 4 3 3 



8 

meting voor het gevoelige röntgenoppervlak van het camerastelsel kan 

worden vergroot ronder het opofferen van beeldkwaliteit zoals zou gebeu-

ren bij de gebruikelijke beeldversterkerstelsels van omkeersoort, Ben 

verder voordeel van het stelsel is, dat het gemakkelijk in fototijd kan 

worden ingesteld met een testorgaan, dat direkt het uitgangsbeeld test 

voor het verkrijgen van overeenkomende belichting van elke film. 

In tegenstelling tot de hierboven besproken röntgen» 

beeldversterkers van nabijheidssoort, bereikt de röntgenbeeldversterker-

buis volgens de uitvinding een groot omaetrendement zonder het vereisen 

van extra vermenigvuldigingsoïganeft of niet-lineair aansprekende compo-

nenten, dat wil zeggen een microkanaalplaat tussen het uitgangsfosfor-

scherm en de fotokathode. Als gèvolg daarvan is de röntgenbeeldversterker-

buis volgens de uitvinding mechanisch eenvoudiger, betrouwbaarder en ver-

toont een lineair aanspreken met betrekking tot ingangsröntgendoses boven 

0,06 R/sec, d e dosis gebruikt voor medische diagnostiek. 

Bij de vele voordelen van de uitvinding zijn het 

geringe gewicht, de eenvoud van de buis en zijn compacte afmetingen. Bij-

voorbeeld kan wanneer de buis wordt gebruikt bij direkte waarneming vol-

gens fluoroscopische wijze, de dokter gemakkelijk de patiënt naderen voor 

aanrakingsonderzoek en kan de effekten van dit aanrakingsonderzoek waar-

nemen zonder van de patiënt af te keren, zoals nodig is met de huidige 

stelsels van omkeersoort met een beeldversterker gekoppeld aan een tele-

visieweergave. 

Bij andere uitvoeringen van de uitvinding zoals voor 

gebruik in onderwijsinstituten bijvoorbeeld, kan het wenselijk zijn op 

afstand weergaven te geven van de uitgang van het grote uitgangsweergeef-

scherm van de röntgenbeeldversterkerbuis, welke gemakkelijk wordt gekop-

peld met een gesloten televisiecircuit met een silicium-versterker tref-

plaatbuis (SIT) voor het op afstand waarnemen of voor videoregistratie-

Nog een ander voordeel is, dat de ingangsformaat-

afmeting van het voor röntgenstralen gevoelige oppervlak van het stelsel 

kan worden vergroot zonder het opofferen van beeldkwaliteit, zoals zou 

optreden bij gebruikelijke beeldversterkerstelsels van de omkeersoort. 

Het is daarom een doel van de uitvinding te voorzien 

in een voor röntgenstralen gevoelige beeldversterkerbuis van de nabijheids-

soort met een metalen ingangsvenster, dat de eigen verstrooiing van 
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röntgenstralen en terugwaartse vers'.TOoiingseffakten tot een minimum be-
perkt. 

Een ander doel van de uitvinding is te voorzien in 
een rëntgenbeeldversterkingsbuis met een plat roiitgenosivormingangsscherm 
voor het verminderen van beeldvervorming. 

Verder is nog een doel van de uitvinding te voorzien 
in een röntgenbeeldversterkerbuis van paneelsoort van stevige uiivoering 
voor medische diagnostiek, waarbij het gevaar van verwonding van de pa-
tiënt, resulterend uit implosie van de buis, tot een minimum wordt be-
perkt. 

Het is verder een doel van de uitvinding te voorzien 
in een röntgenbeeldversterkerbuis van paneelsoort met een uitgangsveer™ 
gave van praktisch volledige afmetingen, welke is ingesteld op dat deel 
van de patiënt dat door röntgenstralen wordt bestraald. 

Nog een verder doe-1 van de uitvinding is fee voors.lcn 
een röntgenbeeldversterkerbuis geschikt voor het hebben van hetzij een 
vierkant, rechthoekig of cirkelvormig formaat of ander vrij gevormd ln-
gangsformaat en dat de foraaatafmetirigen üijn fee vergroten tot 17 % 11 

inch. 
Ook is een doel Van de uitvinding te voorzien in sen 

röntgenbeeldversterkerbuis, welke niet gevoelig is voor de effekten van . 
de spanningsdrift, uitwendige magnetische velden en veldemissie. 

Ook is een doel van de uitvinding is te voorzien in 
een röntgen-radiografische camera met een stelselsnelheid en beeldkwali-
teit vergelijkbaar met gebruikelijke film-schermstelsels. 

Een doel van de uitvinding is verder te voorzien in 
een röntgen-radiografische camera waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
direkt waarneembare film van geringere afmeting, met een filmafmeting 
kleiner dan de ingangsröntgenbeeldafmeting. 

Verder is nog een doel van de uitvinding te voorzien 
in een röntgen-radiografische camera met een lange brandpuntsafstand-
op ti ca voor het vergroten van de afmetingsstabiliteitstolerantie van het 
stelsel. 

De uitvinding zal aan de hand van de tekening in het 
volgende nader worden toegelicht. 

Fig. 1 toont schematisch een gebruikelijke röntgen-
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beeldversterkerbuis van omkeersoort. 
Fig. 2 toont schematisch een röntgenbeeldversterker-

buis volgens de uitvinding. 
Fig. 3 toont een vertikale detaildoorsnede van de 

beeldversterkerbuis volgens de uitvinding. 
Fig. 4 toont vergroot een vertikale doorsnede van 

het omcirkelde deel van fig. 3 met een dwarsdoorsnede van een del van de 
beeldversterkerbuis volgens fig. 3. 

Fig. 5 is een vertikale doorsnede volgens de lijn 
5-5 van fig. 3 van de beeldversterkerbuis volgens de uitvinding, 

Fig. 6 toont schematisch de röntgen-radiografische 
camera volgens de uitvinding. 

Fig. 7 toont grafische de ontwerpparameters van de 
röntgen-radiografische camera voor een in de handel beschikbare fotogra-
fische film. 

Men ziet in fig. 1 een gebruikelijke rontgenbeeld-
versterkerbuis van de omkeersoort. Een röntgenbron 10 levert een bundel 
van röntgenstralen 12, welke passeren door het lichaam 14 van de patiënt 
en een schaduwbeeld werpen op het vlak van een camerastelsel 16. Het 
camerastelsel omvat een gebruikelijke beeldversterkervacuumbuis 18 van de 
omkeersoort. De buis 18 heeft een buitenwaarts convex ingangsvenster 20 
en een overeenkomstig convex scintellatieschergi en fotokathodestelsel 22» 
Het doel van dit scintellatiescherm is zoals bekend, het omzetten van het 
röntgenschaduwbeeld in een lichtbeeld, dat op zijn beurt onmiddellijk 
wordt omgezet door de fotokathodelaag in een patroon van elektronen. Dit 
patroon van elektronen wordt elektrostatisch versteld door een stel elek-
troden 24 en een anode 25 nabij het weergeerscherm 28 en wordt gefocus-
seerd door dit stel elektroden 24 en de anode 25 voor het vormen van een 
beeld op het kleine uitgangsscherm 28. De elektroden 24 en de anode 25 
zijn verbonden met een hoogspanningsbron 26, waarvan de andere geleider 
is verbonden met het scintellatie- en fotokathodeschermstelsel 22. Het 
buisomhulsel is gemaakt van isolerend glas. Het beeld op het uitgangs-
weergeefscherm 28 wordt vergroot door een optisch stelsel 30 met korte 
brandpuntsafstand en wordt geprojecteerd op een geschikt registratieme-
dium zoals een film 32. Het beeld kan ook worden geprojecteerd op het ge-
voelige oppervlak van de camera voor gesloten televisiecircuit voor weer-



lij. 

gave op een monitor van de gesloten feten op fluoroscopische wijze. 
De helderheidswrsterking van het beeld door de 

buis 18 is gedeeltelijk het gevolg van de elektronen versnelling en ge-
deeltelijk hst resultaat van elektronische beelöverkleining. Dit is het 
resultaat van het verkleinen van het beeld, opgewekt op het scintellatie-
scherm 22 tot een betrekkelijk klein beeld op het uitgangsweergeefscherm 
28, Het verkleinde beeld op het weergeefscherm 28 is echter te klein voor 
direkte waarneming zonder optische hulpmiddelen. Buitendien is de kwali-
teit van het beeld verminderd zowel door de kwaliteit van de elektronische 
optica als door de kwaliteit van het uitgangsfosforscherm bij de elektro-
nische beeldverkleining, en door de opvolgende vergroting van het uit-
gangsbeeld op de film of op het raonitorschen» van het gesloten televisie-
circuit. 

Een ander nadeel is, dat vanwege het gekromde 
scintellatiescherm 22, er een ruimtelijke vervorming is gevormd in het 
beeld ten gevolge van röntgenstraalprojectie op het gebogen oppervlak <sn 
ten gevolge van de veldvervorming in het buis. Verder is nog een probleem, 
dat vanwege het zwakke veld nabij het kathodegebied en de raulti-elelttrode-
opstelling 24, de buis 18 buitengewoon gevoelig is voor uitwendig magne-
tische velden en spanningsdrift bij de elektroden. Deze beide faktoren 
kunnen vervorming en ontscherpte van het geleverde beeld veroorzaken. 

Nog een verder probleem is, dat vanwege het sterkte 
verkleinde uitgangsbeeld en de optica 30 van kleine brandpuntsafstand, 
elke wijziging in de plaats van de elementen van het optische stelsel aet 
betrekking tot de fotogevoelige laag van de camerabuis of het uitgangs-
scherm 28, zal zorgen dat het beeld buiten het brandpunt komt. Dit kan 
resulteren uit trillingen of uit thermische uitzetting. 

Een ander hoofdnadeel van het gebruikelijke stelsel 
is, dat vanwege het gekromde glazen venster 20, dat nodig is voor het 
weerstaan van de drukken ten gevolge van het vacuum binnen de buis 18 en 
de reeds zeer geringe veldsterkte in het kathodegebied, het stelsel is 
beperkt tot ongeveer 9 inch in ingangsformaat voor optimum werking. Elke 

grotere diameter bij de ingang zal een veel grotere buisspanning vereisen 
en ook een dikker ingangsvenster, waardoor grotere problemen ontstaan 
met betrekking tot ionenvlekken binnen de buis en röntgentransmissie en 
verstrooiing in het ingangsvenster. Zelfs bij buizen van gebruikelijke 
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afmatingen is er natuurlijk het ge/aar voor de patiënt en voor. de radio-

loog, dat de buis kan breken waardoor een implosie optreedt en stukken 

glas worden uitgeworpen. 

Men ziet in het bijzonder in fig, 2 een röntgenbeeld-

5 versterkerbuis met paneelvormige uitvoering en van de nabijheidssoort vol-

gens de uitvinding. De beeldversterkerbais 34 omvat een metalen roestvrij 

stalen vacuumbuisomhulsel 36 typerend van de soort 304 en een metalen 

binnenwaarts concaaf ingangsvenster 38. Het venster 38 is gemaakt van 

speciaal gekozen metaalfolie of legeringsmetaalfolie van de groep van 

10 zijer, chroom en nikkel en bij bepaalds uitvoeringen extra combinaties 

van ijzer of nikkel samen met cobalt of vanadium. Het is van belang om op 

te merken, dat deze onderdelen gewoonlijk niet worden toegepast in de 

techniek als goed röntgenvenstermaterlaai bij de diagnostiek van het 

róntgenspektrum. Door het venster dun te maken tot zelfs 0,1 mm dikte, 

15 bleek men volgens de uitvinding in staat sterke röntgenstransmissie te 

verkrijgen bij deze materialen en tegelijk de gewenste treksterkte te 

verkrijgen. In het bijzonder wordt een folie van 17-7 PH-soort van door 

neerslag gehard chroom-nikkel roestvrij staal gebruikt bij de voorkeurs-

uitvoering. Deze legering is vacuuradicht, heeft een grote treksterkte en 

20 heeft zeer geschikte rontgeneigenschappen zeals grote transmissie voor 

primaire röntgenstralen, geringe eigen verstrooiing en redelijke absor-

ber ing met betrekking tot door de patiënt verstrooide röntgenstralen. 

Het venster 38 is concaaf in de buis als een trommelkop. 

Het gebruik van materialen, welke bekend zijn voor 

25 sterke röntgenstransmissie zoals beryllium, aluminium en titanium bijvoor-

beeld, veroorzaken het ongewenste verstrooien, dat aanwezig is bij sommige 

bekende röntgenbeeldversterkers van nabijheidssoort. 

Een doel van het gebruik van een metalen venster 38 

is, dat dit vrij groot in diameter kan zijn met betrekking tot de bekende 

30 techniek van een convex glazen venster 22, zie fig. 1., zonder de rönt-

genbeeldkwaliteit te beïnvloeden. Bij een uitvoeringsvorm is het venster 
2 0,i dik, 2S m 25 m b © s M M tegtü §ea tiat&k van 1 kg/eis «, iet 

ingaftgsvenster kan Vierkant, rechthoekig of cLrkëlVörmig zijn aangezien het 

materiaal een hoge treksterkte heeft en staat onder spanning in plaats 

35 van onder samendrukking. 

Het röntgenbeeld lopend door het venster 38 treft 
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een vlak scintellatiescherm 40, dat het beeld omzet in een lichtbeeld. 
Dit lichtbeeld wordt in contact getransfeerd rechtstreeks in een onmiddel-
lijk aangrensend vlak fotokathodescherm 42, waardoor het lichtbeeld wordt 
omgezet in een patroon van elektronen. De scintellatie- en fotokathode-
schermen 40 en 42 vormen een volledig stelsel 43, Het elektronenpatroon 
op het negatief geladen scherm 42 wordt versneld naar een positief geladen 
vlak fosforuitgangsweergeefschem 44 door middel van een elektrostatische 
spanning geleverd door een hoogspanningsbron 46, verbonden tussen het 
uitgangsscherm 44 en het fotokathodescherm 42. Ofschoon het weergeefscherm 
44 positief is ten opzichte van het scintellatie-fotokathodeschermstelsel 
43, is het op een neutrale potentiaal ten opzichte van de andere elementen 
van de buis, zoals het metalen omhulsel 36, waardoor vervorming ten gevolge 
van veldemissie wordt verminderd. Geen andere elementen zoals een micro-
kanaalplaat bijvoorbeeld, worden geplaatst utssen het buitenste fosfor-
scherm en het fotokathodescherm zoals bij bekende uitvoeringen. 

Het gebruik van zulke niet-lineaire organen (met be-
trekking tot ingangsröntgendosering) veroorzaakt vervorming in en door hen 
zelf, maar zij vergroten ook de storende veldemissie-effekten, aangezien 
verschillende van de elementen van de microkanaalplaat moeten werken bij 
verschillende elektrostatische potentialen ten opzichte van het uitgangs-
weergeef scherm en daardoor bronnen worden voor toevallige elektronenemis-
sie* 

Opgemerkt wordt, dat praktisch geen focussering 
plaats vindt in de buis 34 in tegenstelling tot bij de bekende buis 18 
van fig. 1. Het scherm 40, de fotokathodelaag 42 en het weergeefschersa 44 
zijn evenwijdig aan elkaar. Ook is de spleetafstand tussen de fotokathode-
42 en het weergeef scherm 44 betrekkelijk lang, in het gebied van 6 tot 25 
mm, waardoor de waarschijnlijkheid van veldemissie wordt verminderd en 
tegelijkertijd de elektrostatische defocussering wordt gehouden op een 
toelaatbaar niveau, dat wil zeggen rond 2,0 tot 5,0 lijnenparen par silli-
meter. 

Verder is de aangelegde spanning over de spleet 
tussen de fotokathodelaag 42 en het weergeefscherm 44 in het gebied van 
10.000 tot 60,000 volt, hetgeen hoger is dan in de buis van Millar, zoals 
in het begin van deze beschrijving is toegelicht. Buitendien vermijdt de 
niet-focusseringsaard van het veld het ionenvlekprobleem, waarvan buizen 
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van omkeersoort last hebben» Bij de voorkeursuitsroeringen van de uitvin-

ding is de afstand tussen het fotokathodescherm 42 en het uitgangsweer-

geefscherm 44 tussen 6 cm (bij 15 k/) en 25 mm (bij 60 kV). Aldus is de 

spanning per eenheid van afstand, cat wil zeggen de veldsterkte, tenminste 

2 kV/mm. Een bovengrens voor de veldsterkte is ongeveer 5 kV/mm. Bij 

bekende inrichtingen was zulk een heg© veldsterkte niet geschikt beschouwd 

voor deze toepassing van een beeldversterkerinrichting, omdat de boven 

besproken veldemissieprobleoen optraden en deze worden vermeden door de 

inrichting volgens de uitvinding doordat alle buiselementen behalve het 

fotokathode-scintellatieschermstelsel, op een neutrale potentiaal zijn 

ten opzichte van het uitgangsweergeefscherm. 

Het scintellatiescherm 40 kan zijn van calciumwol-

framaat (CaW04) of met natrium geaktiveerd cesiumjodide (Csl(Na)) of elke 

andere geschikte soort scintellatiemateriaalo Evenwel wordt de voorkeur 

gegeven aan uit damp neergeslagen mozaïek gegroeide scintellatielagen 

voor de sterk gewenste gladheid en schoonheid. Aangezien zulke materialen 

en hun wijze van aanbrengen bekend zijn uit bijvoorbeeld het Amerikaanse 

octrooischrift 3.825.763, zullen zij niet in detail worden beschreven. 

De totale dikte van het scintellatiescherm 40 wordt 

gekozen op 50 tot 600 micron voor het leveren van een groter rontgertfoto-

gebrtiksmogelijkhêid dan de bekende inrichtingen, waardoor totaal lagere 

patiêntröntgendosisniveau's worden toegelaten zonder noemenswaard verlies 

van kwaliteit in vergelijking met de bekende inrichtingen. Dit is vanwege 

het formaat van de buis en de afwezigheid van verschillende bronnen van 

onscherpte, waardoor een extra marge van scherpte aan het beeld wordt ge-

geven, hetgeen kan worden verwerkt ten beheove van een lager dosisniveau 

voor de pati-ënt met een groter röntgentegenhoUdvermogen bij het sein» 

tellatiescherm 40. 

Overeenkomstig is de fotokathodelaag 44 ook van een 

bekend materiaal, zoals cesium en antiaoon (Cs^Sb) of meervoudige alkali-

metaal (combinaties van cesium, kalium en natrium) en antimoon. 

fiefe fegëli fëwmê ep het £&s£omelh&m 44 is vah dé-

zelfde maat als het ingangsróntgenbeeld. Het uitgangsfosf or scherm 44 kan 

zijn van de bekende zink- cadniumsulfidesoort (ZnCdS (Ag)) of van zink-

sulfidesoort (ZnS(Ag)) of een zeldzame-aardemateriaal, zoals yttriumoxy-

sulfidesoort (\'0_S (Tb)) of elk ander geschikt blauw en/of groen emissie-



fosformteriaal van hoog- rendement» Het naar binnen gekeerde oppervlak 

van het uitgangsscherm is bedekt met een metalen aluminlumfilm 48 op ge-

bruikelijks wijze. De fosforlaag, welke het scherm. 44 vormt, is n-eerge-

slagen op een hoog Z glasuitgangsvenster 50, Met hoge Z wordt bedoeld 

dat het vensterglas een hoge concentratie heeft van barium of lood voor 

het verminderen van terugwaartse röntgenverstrooiing binnen en buiten de 

buis en voor het aêchermen van de radioloog tegen zowel primaire als ver-

strooide straling. 

Ben belangrijke faktor bij het bepalen van de bruik-

baarheid van een röntgenbeeldversterkerstelssl voor medische diagnostiek 

is het omzetrendement van de buis. Het omzetrendement van de beeldver-
2 

sterkerbuis wordt gemeten in termen van uitgangslichtenergie in erg/era 
2. 

per rontgeningangdosering van 1 röntgen (erg/cm -R), hetgeen ook kan wos-
2 

den uitgedrukt in cd-sec/m -R) indien een groen uitzendende uitgangsfos-

for zöals ZnCdS(Ag) soort wordt gebruikt, 

Verschillende 9 inch diameter werkende beeldverster-

kerbuizen van nabijheidssoort zijn geconstrueerd volgens de uitvinding 2 

met een omzetrendement in het gebied van 3500 tot 60.000 erg/cm -R. De 

uitgangsfosforen zijn van de ZnCdS(Ag) soort en aldus kan het omzetrende-

ment ook worden uitgedrukt in fotometrische temen zoals 500 tot 8000 cd-

sec/m -R. Dit is ongeveer equivalent aan een helderheidsversterking van 

50 tot 800 maal die van de oude fluoroscopische schermen bijvoorbeeld. 

Het is belangrijk deze resultaten te vergelijken ast 

die, aangegeven in het bovengenoemde artikel van Millar. Het totale cssst-
- 2 - 1 

rendement van de buis van Millar is 196 tot 200 cdm mR sec of 196«,000 
2 

tot 200,000 cd-sec/m -R, hetgeen wordt verkregen met de MCP, werkend 

bij een versterking van 10.000. Bij het verwijderen van de MCP en si ja 
2 

versterking zou resulteren in een omzetrendement van rond 20 cd-sec/ra -R, 

hetgeen te laag is. Daarom wijst het artikel van Millar weg van ds onder" 

havige uitvinding» 

In fig. 4 worden met een vergrote dwarsdoorsnede de 

détails van hêt sciritéllatiê'- en fefeek&theöëêdiëffigtêlsel 43 en het 

uitgangsweergeefschermstelsel 44 aangegeven. Het schermstelsel 43 omvat 

een scintellatielaag 40 van zeer glad calciumwolframaat of met natrium 

geaktiveerde cesiumjodide,, dat uit damp is neergeslagen op een glad ge-

polijst met nikkel bekleed alumlniumsubstraat of een geanodiseerd aluminium-
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16 
substraat 52, dat is gekeerd naar het ingangsvanster 38, De techniek van 
vacuumneerslag is bekend uit bijvoorbeeld het Amerikaanse octrooischrift 
3,825,7630 Voor direkte waarneming Is de laag 40 tussen 200 tot 600 micron 
dik. Voor radiografische doeleinden kan de laag 40 dunner (50 tot 200 

5 micron) zijn, dat wil zeggen dat het beeld minder helder kan zijn, 
Zoals in het bovenstaand© is gezegd, is het doel van 

het scintellatiescherm 40 het omzetten van het röntgenbeeld in een licht-
beeld. Op het oppervlak van de scintellatielaag 40, welke is afgekeerd van 
het substraat 52, wordt een dunne geleidende transparante elektrodelaag 

10 54 zoals een uit damp neergeslagen metalen folie, bijvoorbeeld van ti-
taan of nikkel, neergeslagen en daarop wordt de fotokathode 42 neerge-
slagen. De fotokathodelaag 42 zet het lichtbeeld uit de scintelJatielaag 40 
om een elektronenpatroon en de vrije elektronen uit de fotokathode 42 
worden versneld door middel van de hoge spanning 46 naar het weergeef-

15 scherm 44 zoals boven beschreven. Het scintellatie-fotokathodescherm 43 

bij deze uitvinding is opgehangen vanaf het buisomhulsel 36 tussen het in-
gangsvenster 38 en het uitgangsscherm 44 door verscheidene isolatiestaven 
58, Een of meer van deze staven kunnen in het midden hol zijn voor het 
doorlaten van een hoofdspanningskabel 60 vanuit de bron 46 voor het leve-

20 ren van het scintellatie-fotokathodescherm 43 op de laag 54 met een nega-
tieve hoge potentiaal. De resterende delen van de versterkingsbuis zoals 
het metalen omhulsels 36, zijn allemaal op aardpotentiaal„ Deze gedachte 
van het tot een minimum terugbrengen van het oppervlaktegebied, dat nega-
tief is ten opzichte van het uitgangsscherm, resulteert in verminderd© 

25 veldemissiesterkte binnen de buis en veroorlooft het gebruik van de buis 
bij hogere spanningen en dus met grotere helderheidsversterking. Ook wordt 
het gevaar van elektrische schokken voor de patiënt of het personeel tot 
een minimum beperkt indien iemand op een of andere wijze in contact sou 
komen met het ui-twendige omhulsel van de buis. 

30 Ter vermindering van ladingen, opgezameld op de iso-
lerende staven 58, zijn deze bekleed met een weinig geleidend materiaal 
zc&s chroomoxyde, dat de opgezamelde lading afvoert door een lekweg te 
vormen van minder dan 20 kV/cm. 

Het dikke glazen substraat 50 van hoog atoomnummer 
35 (Z), waarop het fosforweergeefscherm 44 is neergeslagen, vormt een uit 

wendige eindwand van de vacuumbuisomhui1ing 36. Dit glazen substraat 50 is 
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bevestigd aan het omhulsel 36 door middel van een kraag 54 van een ijzer, 
nikkel, en een chroomlegering, in de handeld bekend als Carpenter no. 456. 
Aangezien de ihermische uitzettingscoëfficiënt van deze legering is aange-
past aan die van het glas en vrijwel aangepast aan die van het buisom-
hulsel 36, kan de kraag 54 worden gefrit aan het glazen substraat 50 en 
gelast aan het buisomhulsel 36, Qp het binnenoppervlak van de glazen wand 
50 is de fosforhag 44 neergeslagen, welke in de rug wordt gesteund door een 
beschermende en voor elektronen doorlatende aluminium dunne film 48 ter 
voorkoming van terugwaarts wérken van het licht en ter verkrijging van een 
uniforme potentiaal. Hij zorgt ook voor het verbeteren van de reflectie 
van de fosforlaag 44 voor hat geven van een grotere lichtuitgangsverster-
king. 

De essentieel geheel metalen constructie van de buis,, 
welke ook stijf is, brengt het gevaar van implosie tot een minimum. De 
kleine vacuumruimte, omsloten door de buis, vertegenwoordigt veel minder 
opgeslagen potentiaalenergie als vergeleken met een gebruikelijke buis, 
waardoor implosiegevaar verder wordt beperkt. Buitendien gedraagt het 
metaal indien door-gestoken, zich verschillend van glas en de lucht lekt 
eenvoudig daaruit zonder breuk of implosie. 

De fotostroom, getrokken door de buis uit de vermogens-
voeding 46, is natuurlijk afhankelijk van het beeldoppervlak van het scin-
tellatie-fotokathodeschermstelsel 43 en het uitgangsweergeefscherm 44„ 
Voor een buis voor direkte waarneming zal de fotostroom 0,4 tot 0,8 x 

—9 2 
10 amp/cm zijn bij een röntgendoseringsniveau van 1 mR/sec. 

Ook andere dunne metaallegeringen bij het roestvrije 
chroomnikkelstaal zijn bekeken als venstermaterialen en er is gelbeken, fiat 
legeringen ook beter zijn dan de bekende röntgenvenstennaterialen zoals 
beryllium en aluminium, maar niet zo goed wat betreft de volledige werking 
als het 17-7 PH roestvrije staal. Deze andere materialen zijn door neer-
slag geharde soort 15-7 Mo en de soort 304 met werkverharding. 

Ook is gebleken dat dunne folie van bovengenoemde lege-
ringsvensters zeer geschikt is voor gebruik als rontgenvgnsters bij hoog-
vacuumorganen zoals röntgenbeeldversterkerbuizen zolang de dikte beneden 
0,25 mm is. Bij 0,125 mm dikte is de rÓntgentransmissie door 17-7 PH folie 
94% voor 120 kV röntgenstralen gefilterd met 23 mm aluminium, 88% voor 
80 kV röntgenstralen gefilterd met 23 mm aluminium, en 80% voor 60 kV 

77 1 24 33 



18 

röntgenstralen gefilterd met 23 mm aluminium. 
In fig. S is de röntgencamera 100 volgens de uitvinding 

aangegeven» De camera 100 bevat da beeldversterkerbuis 34 van nabijheids-
soort als boven beschreven, een optisch stelsel 138 met lange brandpunt-
afstand en een film 140» Zoals boven gezegd vergroot bij de bekende tech-
niek van gebrukelijke radiografische beeldversterkerstelsels het optische 
stelsel niet alleen het kleine uitgangsbeeld, maar alle kleine fouten, 
die aanwezig zijn op het uitgangsscherm, hetgeen resulteert in een noodzaak 
voor een kritischer verva&rdigingsmethode. Bij de uitvinding reduceert de 
optica 138 de maat van het beeld en aldus ook de maat van de fouten, die 
aanwezig zijn in het uitgangsscherm, resulterende in een groter rendement 
minder kostbaar en minder eisende fabricage. Het oorspronkelijk weergegeven 
beeld op het uitgangsscherm is echter veel groter dan bij de gebruikelijke . 
buis, zodat het verkleinde beeld op de film 140 van betere kwaliteit is 
dan bij de gebruikelijke stelsels. 

Het grote uitgangsbeeld gecombineerd met de grote brand-
puntslengte (groter dan 100 mm) van het optische stelsel 138 bij de voor-
keur suitvoering , maakt deze minder gevoelig voorthermische uitzetting dan 
gebruikelijke stelsels. De film 140 wordt vastgehouden in een filmtrans-
port 154, waarmee de film kan worden voortbewogen om beelden in een serie 
te maken. 

Veelal worden de films beter gezien met de emulsiezijde 
gekeerd naar de radioloog. Teneinde de juiste oriëntatie te verkrijgen, 
kan een spiegel 170 (of drie spiegels of elk oneven aantal spiegels) ge-
stippeld getekend in fig, 6, worden geplaatst in de optische baan, resul-
terende in een nieuwe filmhouderstand. De spiegel 170 kan ook zijn gemaakt 
van gedeeltelijk doorlatende spiegel (bundelsplitser) zodat twee films 
kunnen worden gemaakt met een enkele röntgenbelichtlng. 

De totale stelselsnelheid van de camera 100 volgens 
de uitvinding bij medische diagnostiek van het röntgenspektrum, dat wil 

-1 
zeggen bij 30 tot 100 Kav, ligt in hat gebied van 500 tot 5000 R . 
De stelselnslheid wordt bepaald als de reciproke waarde van de röntgen-
dosering invallende op het uitgangsvenster van de röntgenbeeldversterker-
buis 34 in röntgen R vereist voor het leveren van een netto dichtheid 
van 1,0 op de fotografische film 140. De stelselsnelheid kan worden uit-
gedrukt door de volgende vereenvoudigde formule S = C T G, waarbij 
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C « het omzetrendement van de beeldversterker in ter-
2 men van uitgangslichtenergie in erg per cm per 

2 röntgeningangsdosering van 1 röntgen (erg/cm -R), 
hetgeen ook kan worden uitgedrukt in termen van 

2 2 candela-seconde per m -röntgen (cd-sec/m -R). 
T « fraktielicht uitgezonden door het uitgangsscherm 

gecollecteerd door het optische stelsel overge-
dragen naar de fotografische film, hetgeen kan 
worden benaderd door 

T = t 
4 f2 (1+m)2 

waarbij t is = de transmissie van de lens, f ~ 
het f getal van de lens en a = fis vergroting 
van het beeld. 

G » de fotografisch gevoeligheid van de film in het 
spektrale gebied van de emissie van de uitgangs-
fosfor in'jtermen van de reciproke waarde van de 

2 2 
invallende lichtenargie per cm in erg/cm , het-
geen wordt vereist voor het vormen van een nectto 
dichtheid van 1,0, 

rharoci kan dezelfde stelselsnelheid' worden bereikt 
door veel verschillende combinaties van. C, T en G. Fig. 7 toont een voor-
beeld van de onderlinge samenhang van deze stelselparameters. Fig. 7 toont 
het gewenste werkgebied van de uitvinding, het gearceerde gebied, voor een 
commerciële snelle-verwerkbare, enkele-emulsieröntgenfilm, van 
Eastman Kodak Company van de soort 2541 RP/FC film. De sleutelparameter 
van het optische stelsel f//t is afgezet tegen veranderingen in het 
o mzetrendement van de beeldversterkerbuis C voor het verkrijgen van het 
stelselsnelheidgebied van 500 tot 5000 R De beeldversterking van a ~ 
0,6 wordt gekozen ter toelichting. De stelselsnelheid in dit geval kan 
worden benaderd door de formule 

om 2 
CT cm 

S = 1,2 — 
f erg 

Indien een groen emitterende uitgangsfosfor zoals 
ZnCdS(Ag) soort wordt gebruikt, kan het omzetrendement in termen van 
cd-sec/m2-R Cok worden gebruikt. Deze schaal is in fig. 7 als referentie-

7712433 
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aangegeven. 

Hst is van belang om op te merken, dat verschillende 

9 inch diasnater werkende beeldversterkerbuizen van nabijheidssoort vol-

gens de uitvinding zijn geconstrueerd meteen omzetrendement binnen het 
2 

5 gebied van 3000 tot 10.000 erg/cm -R. De uitgangsfosforen zijn van de 

ZnCdS(Ag) soort en aldus kan het omzetrendement ook worden uitgedrukt in 

fotometrische termen zoals 400 tot 1400 cd-sec/m -R. Een prototype van het 

stelsel met deze buizen, een f/2 optisch stelsel met m=0,6 en een Kodak 
RP/FC film, leverde een beeldkwaliteit van aanvaarde film-schermstelsels 

-1 

10 en een stelselsnelheid in het gebied van 1000 tot 3000 R . 

Het is belangrijk om deze resultaten weer te verge-

lijken met die uit het boven besproken artikel van Millar. Het totale 

omzetrendement van de buis van Millar is meer dan 100 maal de optimum eis 

voor radiografie. Aan de andere kant zou het verwijderen van de MCP en 

15 zijn versterking resulteren in een omzetrendement dat te laag is voor 

radiografische doeleinden. Daarom voert het artikel van Millar af van het 

radiografische camerastelsel volgens de uitvinding. 

De ontworpen stelselsnelheid wordt optimaal gemaakt 

voor het maken van maximum voordeel van de hoeveelheid informatie, g@<= 

20 leverd door de invallende röntgenquanta, zodat het geregistreerde beeld 

gebalanceerde beeldkwaliteit en rontgeninformatie zal hebben. Dit ver-

mijdt het probleem van een lage stelselsnelheid, dat wil zeggen minder 

dan cë oude fotofluorografische camera, waar de rontgeninformatie niet 

volledig wordt gebruikt en onnodige patiëntstralingsdoses resulteren.Ook 

25 wordt het probleem vermeden van een onnodig hoge stelselsnelheid zoals in 

het geval van de gebruikelijke omkeersoort van beeldversterkerbuistelsel 

of de Millar, MCP soort nabijheidsbuis, waarbij de film wordt belicht met 

een zeer geringe hoeveelheid van de rontgeninformatie, zodat de geregi-

streerde foto een onvoldoende hoeveelheid informatie bevat met een resul-

30 terend gevlekt of korrelig beeld. 

Volgens fig. 6 kan de bunda1splitsingsspiege1 170 so 

WÖJfdên gemaakt, dit hét grögtstë 3§ëï vafl d© Il@htfoundëi wöfit gericht 

naar een film, terwijl het kleinste deel van de lichtbundel wordt gericht 

naar een tweede film. Deze opstelling heeft vele voordelen voor het ver-

35 krijgen van radiogrammen in het geval dat grote breedte van de röntgen-

intensiteit wordt ondervonden. Bijvoorbeeld zal de röntgenintensiteit na 
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het passeren door een borstkas normaal grote verschillen vertonen tussen 
het longgebied en het gebied achter het hart. In dit geval kan een sterk 
doorgedrongen of overbelichte registratie worden gemaakt van het gebied 
achter het hart op de ene film en het normale longgebied kan worden gere-
gistreerd op de tweede film, waarbij dit alles geschiedt met een enkele 
röntgenbelichting. 

Opgemerkt wordt, dat de uitvinding niet beperkt is 
tot de hier beschreven uitvoeringsvormen. 

C O N C L U S I E S 
1. Röntgenbeeldversterkerbuis met een bulsomhulsel, 

met het kenmerk, dat de buis is voorzien van een metalen ingangsvenster 
in het buisomhulsel, een vlak door halogenide geaktiveerd alkalihalcge-
nide scintellatiescherm nabij het ingangsvenster voor het omvormen van het 
röntgenbeeld in een lichtpatroonbeeld, een vlakke fotokathodelaag even= 
wijdig aan en onmiddellijk nabij het scintellatiescherm voor het uitzencbn 
van fotoelektronen in een patroon overeenkomend met het lichtpatroon, een 
vlak fosforweergeefscherm evenwijdig aan en gespatieerd van de fotoka-
thodelaag waarbij de ruimte daartussen een ononderbroken vacuum is, ter-
wijl het scintellatiescherm, de fotokathodelaag en het weergeefscherm dia-
gonale afmetingen hebben welke tenminste gelijk zijn aan de werkelijke 
afmeting van het röntgenbeeld dat moet worden versterkt, en verbindingen 
voor het aanleggen van een elektrostatische spanning vanuit een uitwen-
dige bron alleen tussen het weergeefscherm en de fotokathodelaag voor het 
versnellen van het patroon van fotoelektronen naar het weergeefscherm 
langs evenwijdige rechte banen voor het. treffen op het uitgangsweergeef-» 
scherm. 

2. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat da 
afstand tussen de fotokathodelaag en het uitgangsweergeefscherm ligt 
tussen 2 mm en 25 ma zodanig dat wanneer een elektrostatische spanning van 
10.000 tot 60,000 volt wordt aangelegd daartussen vanuit een uitwendige 
bron, de buis lineair aanspreekt met betrekking tot de ingangsröntgen-
dosis-waarden boven 0,06 S/see. 

3. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het 
buisingangsvenster is gemaakt van een legering van ijzer, chroom en 
nikkel. 

4. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat een 

77124 33 
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bron van hog© spanning aanwezig is om via d® v®rbindingsorgan©n een void-

spanning aan te leggen tussen de fotokathodelaag en het weergeefscherm 

tussen 2 kV/mm en 5 kV/mm, 

5„ Buis volgens conclusie l, met het kenmerk, dat 
* i»j 4ui iwini m m ui mimi iai m 

het scintellatiescherm is voorzien van een uit damp neergeslagen laag 

van met natrium geaktiveerde cesiumjodide (Csl(Na)), 

6. Buis volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat 

de Csl(Na) laag is tussen 200 en 600 micron dik. 

7. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het scintellatiescherm is vooralen van een uit damp neergeslagen laag van 

calciumwolframaat, (CaWO^). 

8. Buis volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het ingangsvenster is gemaakt uit 17-7 PH soort van door neerslag gehard 

roestvrij chroomnikkelstaal. 

9. Buis volgens conclusie 1 voor gebruik bij een 

radiografische camera, met het kenmerk, dat een optisch registratiemedium 

aanwezig is evenals een optisch lensstelsel met een beeldafmeting met een 

kleinere diameter dan die diagonale afmeting van het uitgangsweergeêf-

scherm, voor het focusseren van het beeld, aangeboden op het uitgangsweer-

geefscherm, op het registratiemedium. 

10. Fotografische röntgencamera volgens conclusie 9, 

met het kenmerk, dat het registratiemedium een fotografische film omvat 

welke kleiner is in diagonale afmeting dan het uitgangsweergeefscherm en 

een gevoeligheid G heeft in termen van de reciproke waarde van de licht-
2 2 

energie per cm (erg/cm ) welke is vereist voor het leveren van een netto 

dichtheid van 1,0 en waarbij de beeldversterkerbuis een omzetrendement 
2 2 

(C) heeft in termen van erg per cm -röntgen (erg/cm -R) en waarbij het 

optische lensstelsel is voorzien van een lens en het fraktielicht (?) uit-

gezonden door het uitgangsscherm» dat wordt gecollecteerd door het optische 

lensstelsel en wordt overgedragen naar de fotografische film wordt be-

paald als 

T = t 
2 2 

4f (1+m) 

waarbij t = de transmissie van de lens, f - het f getal van de lens en 

m a de vergroting van het beeld, waardoor de totale snelheid (S) van de 

camera (S = CTG) in het medische diagnostische gebied van het röntgen-
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- 1 
speJctruia van 30 tot 100 Kev ligt in het gebied van 500 tot 5000 R voor 
de film voor het verkrijgen van een netto dichtheid van 1,0. 

11, Camera volgens conclusie 10, roet het kenmerk, dat 
-

C ligt in het gebied van 3000 tot 14000 erg/cm -R ora een stelselsnelheid 
-1 

CS} te geven in het gebied van 500 tot 5000 R voor de film voor het 
5 verkrijgen van een netto dichtheid van 1,0. 

12. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de 
beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 
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