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N 2348-907 Ned. 

General Electric Company te Schenectady, New York, 
Verenigde Staten van Amerika. 
Structuur voor gecollimeerde scintillatie detectoren, die 
gebruikt kunnen worden bij tomografie. 

De uitvinding heeft betrekking op scintillatie detector rangschik-
kingen welke gebruikt kunnen worden bij tomografie of andere verwante 
industriële toepassingen. Meer in het bijzonder heeft de uitvinding 
betrekking op een structuur om de kanalisering te vergroten van de 
optische uitgang van een scintillatorlichaam, dat aangeslagen is door 
röntgenstraling naar foto-elektrisch reagerende inrichtingen. 

Een scintillator is een materiaal, dat electro-magnetische straling 
uitzendt in het zichtbare of bijna zichtbare spectrum indien aangeslagen 
door hoog energetische electro-magnetische fotonen, zoals die in de 
röntgen- of gamma-straal gebieden van het spectrum, naar welk gebied 
hierna verwezen wordt als het supra-optische frequentiegebied. Ook 
verwijst de hier gebruikte uitdrukking "licht" niet alleen naar het 
zichtbare gebied van het spectrum, maar ook naar die bijna zichtbare 
gebieden, welke de straling omringen, die wordt uitgezonden door bepaalde 
scintillatoren in de infra-rode- of ultraviolette gebieden. Bij 
typerende tomografische of industriële toepassingen laat men de licht-
uitgang van" scintillator materialen vallen op foto-electrisch reagerende 
materialen ter opwekking van een electrisch uitgangssignaal, dat in 
direct verband staat met de intensiteit van het aanvankelijke röntgen 
of gaminastraal bombardement, dat gemoduleerd is door de supra-optische 
fotonen te laten lopen door het onderzocht wordende lichaam. 

In het algemeen is het gewenst dat de hoeveelheid lichtuitgang 
afkomstig van de scintillatoren zo hoog mogelijk is voor een bepaalde 
hoeveelheid röntgen of gammastralen bombardement. Dit is in het bijzonder 
waar in de medische tomografie-zone, waar het gewenst is dat de energie-
intensiteit van de röntgenstraal zo klein mogelijk is om het gevaar voor 
de patient zo klein mogelijk te maken. Om deze reden dient een zo groot 
mogelijke hoeveelheid van de optische uitgang van de scintillator 
gedirigeerd te worden naar de foto-electrisch reagerende omzetter. 

In het verleden heeft men een kristallen van scintillator materiaal, 
zoals cesium iodide (Csl) voorgesteld en gebruikt in scintillatie 
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detector rangschikkingen. Eén kristallen zijn niet altijd verkrijgbaar, 
of zijn te kostbaar. Aldus heeft men scintillator lichamen voorgesteld, 
die bereid zijn uit poeders van luminescerend materiaal. Echter heeft 
de optische ondoorzichtigheid van deze scintillator lichamen belet, dat 

5 een optimale hoeveelheid licht de foto-electrisch reagerende detectoren 
bereikte. De hoeveelheid van de detecteerbare optische uitgang is 
beperkt tot datgene vat wordt opgewekt door röntgenstralen excitatie in 
of nabij de oppervlakte-gebieden van het scintillator lichaam en ook die 
optische uitgang, die diep binnen het scintillator lichaam wordt 

10 opgewekt, welke uit het lichaam kan ontsnappen zij het op een verzwakt 
niveau. 

Echter recente uitvindingen hebben scintillator lichamen geprodu-
ceerd, van waar uit de lichtontsnapping sterk vergroot is. Bijvoorbeeld 
in de Amerikaanse octrooiaanvrage Nr. RD-102^8 door Cusano et al worden 

15 transparante scintillator lichamen geopenbaard, die worden vervaardigd 
door heet persen en heet smeden. De transparantheid van deze lichamen 
maakt een grotere hoeveelheid optische uitgang mogelijk dan plaatsvindt 
bij ondoorzichtige scintillatie detectoren. Ook in de Amerikaanse 
octrooiaanvrage Nr. RD-9686 ingediend door Cusano et al worden twee 

,20 uitvoeringsvormen van een scintillator structuur geopenbaard van 
gedistribueerd luminescerend materiaal, waarbij het luminescerende 
materiaal wordt verdeeld in hetzij een continue of een gelaagde wijze 
binnen of tussen een transparant matrix materiaal. Ook hier ontsnapt 
de optische uitgang gemakkelijker het scintillator lichaam voor detectie 

25 dan in het geval van een ondoorzichtig scintillatie materiaal. Op 
soortgelijke wijze wordt in de Amerikaanse octrooiaanvrage Nr. RD-9859 
ingediend door Cusano et al een scintillator lichaam van gedistribueerd 
luminescerend materiaal geopenbaard, waarbij het . luminescerende 
materiaal continue wordt gedistribueerd over een geheel transparant 

30 matrix materiaal, dat met zijn brekingsindex is aangepast aan het 
luminescerende materiaal. Zoals daarin besproken vergroot dit eveneens 
nog meer het ontsnappen van optische energie uit het scintillator lichaam, 
waardoor het gemakkelijker wordt gedetecteerd. 

Een ander negatieve eigenschap van eerdere scintillatie detector 
35 rangschikkingen is dat de foto-electrisch reagerende detectoren op 
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typerende wijze gemonteerd zijn aan de achterkant van de rangschikking 
in de directe baan van de röntgen of gammastraleribundel. Dit is ongewenst 
doordat geprolongeerde belichting aan een dergelijk bombardement van 
foto-electrisch reagerende detectie-inrichtingen zoals silicium fotodioden 
resulteert in een achteruitgang in gedrag en rendement. Voorts zullen 
de detectoren zelf een responsie vertonen als gevolg van directe 
röntgenstralen, welke lopen door de randen van scintillatoren of 
deze randen voorbijgaan en een slechte kanaal- tot- kanaalsignaal 
uniformiteit veroorzaken. 

In overeenstemming met een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding 
wordt een gecollimeerde scintillator detectorstructuur verschaft welke 
een reeks volumes of cellen bepaalt, welke cellen de scintillator lichamen 
of materiaal bevatten en van welke cellen de inwendige oppervlakken 
bedekt zijn met hetzij een diffuus of spiegelend reflecterend materiaal, 
zodat optische energie, die daarop terecht komt, terug gedirigeerd wordt 
via doorschijnende of doorzichtige scintillatorlichamen, zoals die 
welke beschreven zijn in de Amerikaanse octrooiaanvrage Nr (BD-102h8, 

RD-9686 en RD-9859), waaruit het tenslotte ontsnapt voor detectie. In 
overeenstemming met een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige 
uitvinding worden reflectieve, lichtkanaliserende wiggen verschaft om 
de kanalisering verder te vergroten van de optische uitgang van een 
scintillator lichaam naar de corresponderende detector. Bij nog een 
andere uitvoeringsvorm worden de foto-electrisch reagerende detectoren 
gemonteerd aan de bovenzijde en bodemzijde van de scintillator detector 
rangschikkingen, buiten de baan van het directe röntgenstralen bombarde-
ment. Voorts maakt het inbouwen van de lichtkanaliserende wiggen een 
verbeterde afstandsconfiguratie mogelijk tussen aangrenzende foto-
electrisch reagerende detectoren. 

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

Fig. 1 geeft een aanzicht in perspectief, welke een eerste uit-
voeringsvorm van de onderhavige uitvinding illustreert, waarin een paar 
foto-electrisch reagerende detectoren samenwerkt met elke scintillatie-
cel; 

Fig. 2 toont een aanzicht in perspectief van een eerste uitvoerings-

79 0 0 1 5 6 



vorm van de onderhavige uitvinding, welke het gebruik illustreert van 
een enkelvoudige foto-electrisch reagerende detector hij elke scintillatie-
cel; 

Fig. 3 geeft een doorsnede en achteraanzicht van een eerste 
uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, dat het gebruik van licht-
kanaliserende wiggen illustreert; 

Fig. U toont een bovenaanzicht van de uitvoeringsvorm weergegeven 
in fig. 3, waarbij een verdere illustratie verkregen wordt van de 
ligging van de lichtkanaliserende wiggen en de foto-electrisch reagerende 
detectoren; 

Fig. 5 toont een zijaanzicht, dat rontgenabsorptie bij een veel-
lagige scintillator structuur illustreert; 

Fig. 6 stelt een zijaanzicht voor, dat het gebruik van een 
enkelvoudig scintillatorlichaam illustreert; 

Fig. 7 geeft een doorsnede en achteraanzicht, waarmede een eerste 
uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding geillustreerd wordt, 
waarbij de gebruikte fot-electrisch reagerende detectoren van een 
modulaire constructie in plaats van een individuele constructie zijn; 

Fig. 8 toont een doorsnede en achteraanzicht, waarmede het 
gebruik van vezeloptieken geillustreerd wordt voor het kanaliseren van 
licht uit het scintillatorlichaam naar de foto-electrisch reagerende 
detectoren; en 

Fig. 9 geeft een doorsnede en zijaanzicht, waarmede een eerste 
uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding geillustreerd wordt, 
waarbij het scintillatorlichaam onder een hoek staat en reflectief 
bedekt is. 

Fig. 1 illustreert een gecollimeerde scintillatordetector 
rangschikking structuur in overeenstemming met een eerste uitvoerings-
vorm van de onderhavige uitvinding. In deze structuur bepalen 
collimatorlichamen 1U, voorwandelement 12 en achterwandelement 16 
een reeks volumes, waarin een variëteit van scintillatorlichamen 10 
kan worden geplaatst. De scintillatorlichamen kunnen elk der in de 
Amerikaanse octrooiaanvragen (RD-102U, RD-9686 en RD-9859) beschreven 
structuren en materialen bevatten. Het voorwandelement 12 bestaat uit 
een materiaal, dat in sterke mate niet-absorberend is voor röntgen of 
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gammastraling. Geschikte materialen voor het voorwandelement 12 omvatten 
aluminium, beryllium, kwarts, kunststoffen of andere materialen met een 
lage Z. Anderzijds bestaan collimatorlichamen 14 uit materialen met hoge 
Z, zoals wolfraam, tantaai of molybdeen. Het voor de achterwandelementen 
16 gebruikte materiaal is niet kritisch, maar er kan desgewenst een 
materiaal voor gekozen worden, dat in sterke mate ondoordringbaar is 
voor röntgen of gammastraling, zodat eventuele resterende, niet-
geabsorbeerde stralingsenergie verhinderd wordt te ontsnappen uit de 
omringende omgeving. Wandelementen en collimatorelementen 12, 14 en 16 
zijn echter gevormd uit een star materiaal. Voor de montage of erna 
worden de inwendige oppervlakken van de wand- en collimatorelementen 
bedekt met een optisch reflectief materiaal, zodat het licht opgewekt 
door de scintillator lichamen geplaatst binnen de begrensde volumes, uit-
eindelijk gedirigeerd wordt naar foto-electrisch reagerende detectoren 
18. De electrische uitgangsdraden 19 van deze detectoren 18 worden 
bevestigd aan een (niet-weergegeven) gegevens verwervingskanaal voor 
analyse door standaard rekenmachinale tomografische middelen. In een 
typerend geval bij dergelijke rekenmachinale tomografische inrichtingen 
wordt een -waaiervormige röntgenbundel 50 gebruikt voor het verschaffen 
van de excitatie voor de scintillator lichamen 10. De resulterende 
lichtuitgang uit de scintillator lichamen 10 wordt gereflecteerd door de 
deklaag 20 opgebracht op de inwendige oppervlakken van de volumes, 
bepaald door de wandelementen 12, 1 1 6 . 

De reflectieve deklaag 20 kan diffuus zijn of spiegelend. Bij 
wijze van voorbeeld wordt een-diffuus reflecterend oppervlak verkregen 
door het inwendige van het wandelement 12, 14, 16 te bedekken met een 
dunne deklaag van bariumsulfaat (BaSO^) of magnesiumoxide (MgO); maar 
indien een spiegelend reflecterend oppervlak wordt gewenst, worden de 
wandelementen 12, 14, 16 bedekt met zilver, hijvoorbeeld door opdampen. 
Andere reflectieve materialen kunnen eveneens worden gehruikt, maar 
indien dergelijke materialen elementen bevatten met een hoog 
atoomnunmer (Z), is het gewenst dat de dikte van een dergelijke deklaag 
aan het voorwandelement 12 zo klein mogelijk gehouden wordt zodat de 
röntgenbundel 50 niet verzwakt wordt alvorens absorptie in de 
scintillator lichamen 10 plaatsvindt. Het reflectieve materiaal wordt 
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opgebracht bijv. door hetzij opdampen danwel neerslaan. 

In de in fig. 1 geïllustreerde structuur zijn foto-electrisch 

reagerende detectoren 18, zoals silicium fotodioden, gemonteerd aan de 

bovenzijde en aan de bodemzijde van elke detectorcel. Deze detectoren 

5 18 worden zorgvuldig uitgericht met collimator lichamen 11, zodat geen 

signaal over-lapping plaatsvindt tussen aangrenzende detectorcellen. 

Wanneer dit niet gedaan wordt kan een ongewenst verlies in het signaal 

oplossend vermogen optreden. 

De plaatsing van de foto-electrisch reagerende detectoren aan de 

10 bovenzijde en bodemzijde van de detectorcellen is superieur aan vroegere 

scintillator detector rangschikking ontwerpen, waarbij de foto-electrisch 

reagerende detector wordt gemonteerd aan de achterzijde van de 

rangschikking in de positie die in de onderhavige uitvinding bezet 

wordt door het achterwandelement 16. De vroegere configuratie maakte 

15 het de foto-electrisch reagerende detectoren 18 mogelijk om rechtstreeks 

in de baan geplaatst te worden van de röntgen of gammastralenbundel, 

waardoor deze onderworpen werd aan mogelijke kwaliteitsachteruitgangs-

effecten veroorzaakt door blootstelling aan de niet door de scintillator 

lichamen 10 geabsorbeerde bundelenergie. De onderhavige plaatsing 

20 van de foto-electrisch reagerende inrichting zoals weergegeven in fig. 1 

vermijd niet alleen deze ongewenste beperking maar verschaft eveneens 

een grotere zone voor de detectie van de optische scintillator 

uitgang. Zoals in fig. 1 is weergegeven kan er niet alleen gezorgd 

worden voor een grotere zone, indien enkel een foto-electrisch reagerende 

25 detector per cel wordt gebruikt, maar is eveneens de plaatsing mogelijk 

van twee van dergelijke detectoren per cel, waardoor in sterke mate het 

opvangen van optische uitgang vergroot wordt. 

Fig. 2 illustreert een alternatieve uitvoeringsvorm van de 

onderhavige uitvinding, waarbij er met elke scintillatorcel slechts een 

30 enkele foto-electrisch reagerende detector samenwerkt. Bij deze 

uitvoeringsvorm wordt een afwisselende inrichting gebruikt, waardoor de 

plaatsing en uitrichting van detectoren 18 minder kritisch gemaakt 

wordt. In de in fig. 2 weergegeven uitvoeringsvorm zijn twee extra 

lichamen vereist, namelijk een bovenste plafondelement 22 en een onderste 

35 vloerelement 23. Deze extra elementen 22, 23 bezitten inwendige 
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oppervlakken, namelijk die oppervlakken, die gekeerd zijn naar de 

scintillator lichamen, die "bedekt zijn met een geschikte reflectieve 

substantie, -waardoor de optische uitgang gedirigeerd wordt naar de 

tegenovergelegen zijde van de structuur voor detectie. Opnieuw wordt 

de reflectieve deklaag 20 opgebracht hetzij door het neerslaan of door 

het opdampen. 

Fig. 3 illustreert een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige 

uitvinding, waarbij lichtkanaliserende wiggen 30 worden toegepast om 

de richting van de lichtuitgang te vergroten op het oppervlak van de 

foto-electrisch reagerende detectoren 18. Deze wiggen 30 zijn gemaakt 

uit elk willekeurig star materiaal, zoals kunststof of aluminium. 

De wiggen zijn eveneens bedekt met een optisch reflectieve substantie 

20. De aanwezigheid van de wiggen voor het kanaliseren van het licht 

dient eveneens om de kritische uitrichtingsproblemen te verzachten, 

die kunnen plaatsvinden bij foto-electrisch reagerende inrichtingen 18. 

Zoals gesuggereerd wordt in fig. 3 is een exacte uitrichting van de 

detectoren 18 bij de randen van de collimatoren 1H net langer vereist 

bij deze constructie. 

Daarenboven toont fig. 3 een absorptieplek 32, waar een röntgen 

of gammastraal foton wordt geabsorbeerd en omgezet in een veelheid van 

optische golflengte fotonen van lagere energie. De baan 3^ van een 

typerend optisch golflengte foton is eveneens weergegeven, welk foton 

gereflecteerd wordt door de deklaag 20 op de collimator li en eveneens 

de deklaag 20 op de licht kanaliserende wig 30 op zijn weg naar de 

detector 18. 

Indien het eveneens gewenst is dat het oplossend vermogen in 

verticale zin toeneemt, wordt de scintillator structuur voorzien van 

een horizontaal wandelement Ho zoals weergegeven in fig. 3. Dit element 

vordt in een typerend geval gemaakt uit hetzelfde materiaal als de 

collimatoren 1ÏJ- en is in een typerend geval bedekt met hetzelfde 

reflectieve materiaal 20 als de collimatoren 1H en de andere wand-

elementen 12, 16 en 22. De in fig. 3 weergegeven ruimte 36 wordt gevuld 

hetzij met lucht, met een vezeloptisch licht bebuizingsmateriaal, of 

ander transparant medium. 

Fig. li is een bovenaanzicht van fig. 3, dat meer in het bijzonder 
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de ligging beschrijft van de licht kanaliserende wiggen 30. De • 

scintillator lichamen, geillustreerd in fig. h, zijn de veellagige 

lichamen van gedistribueerd luminescerend materiaal zoals geopenbaard 

in de Amerikaanse octrooiaanvrage Nr. (RD-9686) van Cusano et al. 

Bovendien illustreert fig. k een structuur, waarbij de collimator 

lichamen 1H zich uitstrekken over een afstand aan de voorzijde van 

elke cel, waardoor de signaaloverspraak verminderd wordt en het 

oplossend vermogen zij aan zij verbeterd wordt. 

Fig. 5 geeft een doorsnede en zijaanzicht, welke een eerste 

uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding illustreert, waarbij een 

veellagige scintillatorstructuur wordt toegepast van gedistribueerd 

luminescerend materiaal. Het scintillator lichaam 10 bevat een aantal 

lagen. Een eerste laag 10a bevat een luminescerend materiaal hetzij in 

poedervormige of kristallijne vorm of zelfs in de vorm van een 

luminescerend materiaalpoeder, dat gesuspendeerd is in een transparante 

matrix. Een tweede laag 10b bevat een relatief optisch transparant 

substraat. Een derde laag 10c bevat transparant laminaat materiaal 

en vormt het hoofdkanaal, waardoor binnen het scintillator lichaam 10 

opgewekt licht onverzwakt aan de detector 18 wordt overgedragen. Hier 

valt een hoog energetisch foton 51 uit de röntgenstralenbundel 50 op een 

absorptieplek 32, waardoor optische golflengtefotonen worden opgewekt. 

Een typerende baan van êên zo'n foton, is weergegeven door de lichtbaan 

34. Ook nu wordt desgewenst een horizontaal collimator lichaam Ho toe-

gevoegd teneinde het oplossend vermogen in verticale zin te vergroten. 

Beide zijden van deze horizontale collimator 40 zijn bedekt met een 

geschikt reflectief materiaal, zoals hierboven beschreven. Het 

scintillator lichaam weergegeven in fig. 5 is meer in bijzonderheden 

beschreven in de aanvrage van Cusano et al, Nr. (RD-9686). 

Fig. 6 toont een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige 

uitvinding, waarbij het scintillatorlichaam 10 gemaakt is uit een een 

kristal of een ander enkelvoudig relatief homogeen scintillatormateriaal. 

Een steunend opvulmateriaal 11 wordt desgewenst eveneens toegevoegd. 

Dit opvulmateriaal 11 behoeft slechts niet-absorberend te zijn voor 

hoogenergetische fotonen en transparant voor de optische uitgang van 

het scintillator lichaam 10. Ook nu weer wordt een typerende lichtbaan 3^ 

weergegeven. 
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Fig. T is soortgelijk aan de structuur weergegeven in fig. 1 met 
uitzondering dat hier de toegepaste fotodetectoren zijn opgesteld in 
modulaire segmenten. Zoals weergegeven worden modulaire fotodetectoren 
k2, die elk een veelheid van individuele detectoren U3 bevatten, 
gefabriceerd met een enkelvoudig gemeenschappelijk contactdraad 19a 
voor alle individuele detectoren in een modulair segment. Bij deze 
modulaire fotodetectorconstructie is elk der individuele detectoren k-3 
op zich voorzien van een enkelvoudige contactdraad 19b. Dit modulaire 
format vermindert daardoor de ruimtebehoeften van de bedrading en 
vergemakkelijkt de fabricage. De modulaire fotodetectoreenheden worden 
gemonteerd op een substraat Ui van een gedrukte schakeling. 

Fig. 8 is soortgelijk aan fig. 3 met uitzondering dat hier de 
optische uitgang van de scintillator, zoals aangeduid door lichtbanen 
3^, wordt gedirigeerd naar fotodetectoren 18 of k-3 door middel van 
vezeloptische materialen. Het bovenste gedeelte van fig. 8 illustreert 
het gebruik van vezeloptische lichtconcentrerende materialen 31a, welke 
de optische uitgang 3^ dirigeren naar individuele fotodetectoren ^3 in 
een modulair segment h2. Het lagere gedeelte van fig. 8 illustreert 
het gebruik van niet-concentrerende, directe vezeloptische banden 31b 
vanaf de scintillator lichamen 10 naar de op het gedrukte schakelings-
paneel M gemonteerde fotodetectoren 18. Zoals men -kan zien verschaffen 
de concentrerende vezeloptische middelen een grotere flexibiliteit 
bij de plaatsing van de fotodetectoren. 

Fig. 9 beschrijft een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige 
uitvinding, waarbij het scintillator lichaam zelf voorzien is van een 
achterste reflectieve deklaag 20, die opgesteld staat onder een hoek 
teneinde de optische uitgang ervan, zoals getypeerd wordt door licht-
banen 3^3 te dirigeren in een voorkeursrichting. In deze uitvoeringsvorm 
kan slechts een enkelvoudige detector 18 worden aangebracht voor elke 
detectorcel. Deze detector wordt geplaatst op die detectorrangschikkings-
wand, die begunstigd wordt door de kanteling van het scintillatorlichaam. 
Het scintillator lichaam zelf wordt ondersteund binnen de cel door het 
transparante medium 11, dat niet-absorberend is voor hoogenergetische 
electromagnetische fotonen. Deze bijzondere structuur is voordelig 
doordat een gehele zijde van dure fotodetectoren wordt vermeden met 
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slechts een minimale vermindering van het totale rendement. 
Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande beschrijving, dat de 

onderhavige uitvinding diverse voordelen verschaft ten opzichte van 
scintillatiedetectoren, waarbij de onderhavige uitvinding niet is 
toegepast. In het bijzonder is er een verbeterde kanalisering van de 
optische uitgang van het scintillatormateriaal naar foto-electrisch 
reagerende detectoren. Er is eveneens de verwijdering van de foto-
electrisch reagerende detector uit de directe bundel van de hoog-
energetische röntgen of gammastralen, waarvan het gevolg is de verwijdering 
van een hoofdbron van detector-achteruitgang. Daarnaast verschaft de 
plaatsing van de foto-electrisch reagerende detectoren boven en beneden 
de röntgenstralenbundel een grotere zone aan de detector voor het 
detecteren van de optische uitgang. Deze grotere zone vergroot het 
totale rendement van het systeem. Tenslotte verschaft de plaatsing van 
de detectoren bij de onderhavige uitvinding tezamen met de opname van het 
horizontale collimator lichaam bo een groter verticaal oplossend vermogen 
indien dit gewenst is. In feite, in de context van het afbeelden van 
rekenmachinale tomografische röntgenstraalbeelden, produceert de hierin 
geopenbaarde gecollimeerde scintillatiedetector met de toevoeging van 
de horizontale collimator bO een voldoende hoeveelheid gegevens om de 
constructie mogelijk te maken van twee beelden var&ichaamsplakjes in 
plaats van juist een enkelvoudig beeld van het lichaamsplakje. 

C O N C L U S I E S 

1. Scintillatiedetector bevattende 
een voorwandelement met een inwendig en uitwendig oppervlak, welk 

voorwandelement in hoofdzaak transparant is voor supra-optische electro-
magnetische straling en waarvan het inwendig oppervlak bedekt is met 
een optisch reflectief materiaal; 

een achterwandelement met een inwendig en een uitwendig oppervlak, 
welk achterwandelement in hoofdzaak evenwijdig is aan het voorwand-
element en waarvan het inwendig oppervlak bedekt is met een optisch 
reflectief materiaal; 

tenminste twee collimator -wandelementen in hoofdzaak loodrecht op 
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het voor- en het achterwandelement georiënteerd, welke collimator 

elementen in hoofdzaak ondoordringbaar zijn voor supra-optische electro-

magnetische stralen, welke collimator- en wandelementen een aantal 

cellen bepalen met open einde en waarbij alle naar het inwendige van de 

cellen gekeerde oppervlakken van de collinatorelementen bedekt zijn met 

een optisch reflectief materiaal; 

tenminste een scintillatieliehaam in elk der cellen; en 

foto-electrisch reagerende detectorelementen, die op unieke wijze 

samenwerken met elke cel. 

2. Scintillatie-detector volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het deklaagmateriaal zilver, barium sulfaat of magnesium oxide is. 

3. Scintillatiedetector volgens conclusie 1 of 2, 

gekenmerkt door een foto-electrisch reagerende detector, die uitgericht 

is met de open einden van elke cel en deze in hoofdzaak bedekt, waardoor 

twee foto-electrisch reagerende detectoren samenwerken met elke cel. 

U. Scintillatiedetector volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt 

door een enkelvoudige foto-electrisch reagerende detector samenwerkend 

met elke cel, welke detector uitgericht is met het open einde van de 

cel en dit in hoofdzaak bedekt, welke detectoren opgesteld zijn in een 

afwisselend patroon en voorts "bevatten: een reflectief boven- en bodem-

wandelement uitgericht met de afwisselende celeinden, die niet bedekt 

sijn door foto-electrisch reagerende detectoren, en deze in hoofdzaak 

bedekken. 

5. Scintillatiedetector volgens éên der voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de foto-electrisch reagerende detectormiddelen 

silicium fotodioden zijn. 

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

de detectoren gevormd zijn uit een modulaire eenheid bevattende een 

aantal silicium fotodioden. 

7. Scintillatiedetector volgens een der voorafgaande conclusies, 

gekenmerkt door een scheidingswandelement, dat in hoofdzaak ondoordring-

baar is voor supra-optische electromagnetische straling, welk scheidings-

wandelement in hoofdzaak loodrecht georiënteerd is op zowel de collimator 

wandelementen als de voor- en achterwandelementen en aan weerszijden ervan 

bedekt is met een optisch reflectief materiaal, en zodanig gelegen is dat 

7 9 0 0 1 5 3 



12 

het hij "benadering de collimatorlichamen en de voor- en achterwand-

elementen in tweeën deelt, waardoor het aantal cellen wordt verdubbeld 

en het oplossend vermogen toeneemt. 

8. Scintillatiedetector volgens êên der voorafgaande conclusies, 

gekenmerkt door tenminste een prismatisch wigelement in elke cel,welke 

wigelementen bedekt zijn met een optisch reflectief materiaal en 

gelegen zijn langs de randen van de cel, die in hoofdzaak loodrecht 

staat op de voor- en achterwandelementen, waardoor de optische uitgang 

van het scintillatorlichaam wordt gekanaliseerd naar een zone, die 

kleiner is dan de cel-opening. 

9« Scintillatiedetector volgens een der voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de detectormiddelen gelegen zijn aan de open einden 

van de cellen, waardoor de detectormiddelen verwijderd worden uit het 

rechtstreekse bombardement van hoogenergetische fotonen. 

10. Scintillatiedetector volgens één der voorafgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de collimator wandelementen zich uitstrekken door 

het voorwandelentent. 

11. Scintillatiedetector volgens één der voorafgaande conclusies, 

gekenmerkt door vezeloptische middelen, die de optische scintillatie-

uitgang dirigeren naar de detectormiddelen. 
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