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H.V. Optische Industrie "De Oude Delft" 
DELFT. 

Röntgenscherminrichting. 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgenscherminrichting, 

omvattende een lichtdoorlatende drager waarop scintillatiemateriaal is 

aangebracht, dat onder invloed van invallende röntgenstraling licht kan 

genereren. Meer in het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een 

röntgenscherminrichting die speciaal geschikt is om röntgenschaduwbeel-

den, waarvan de informatie-inhoud slechts in êén richting varieert, om 

te zetten in lichtbeelden. De laatstgenoemde röntgenschaduwbeelden zul-

len in het volgende worden aangeduid met ééndimensionale röntgenbeelden, 

ofschoon dergelijke beelden in de praktijk nimmer ééndimensionaal in de 

mathematische zin zijn. 

Bij het ontwerpen en veryaardigen van een röntgenscherm, dat 

röntgenschaduwbeelden omzet in lichtbeelden, ook wel röntgenscintillator 

genoemd, dient altijd een compromis gezocht te worden tussen enerzijds 

de absorptie-eigenschappen voor röntgenstraling en anderzijds de absorp-

tie-eigenschappen voor licht. Teneinde een röntgenscherm te verkrijgen, 

dat zoveel mogelijk röntgenstraling absorbeert dient het scherm van een 

dikke laag scintillatiemateriaal te zijn voorzien. Een bezwaar van een 

dikke laag scintillatiemateriaal is, dat in deze dikke laag tevens een 

groot deel van het door de scintillatie opgewekte licht verloren gaat, 

zodat de lichtsterkte van het verkregen lichtbeeld gering is. 

Door laterale lichtverstrooiing in het schermmateriaal zal het licht-

beeld bovendien onscherp worden. Hoe dikker de laag, hoe meer laterale 

verstrooiing en hoe slechter de modulatie-overdracht. Teneinde een zo 

goed mogelijk lichtbeeld te verkrijgen dient het röntgenscherm derhalve 

zo dun mogelijk te zijn. 

De uitvinding beoogt nu een zodanig scherm beschikbaar te stel-

len, dat aan beide tegengestelde eisen gelijktijdig kan worden voldaan. 

Hiertoe wordt volgens de uitvinding een röntgenscherminrichting van de 

beschreven soort daardoor gekenmerkt, dat het röntgenscherm een aantal 
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secties omvat, -waarvan het oppervlak ten opzichte van de invallende 
röntgenstraling onder een scherpe hoek staat. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met 
verwijzing naar de bijgevoegde tekening van enkele uitvoeringsvoorbeel-
den . ' 

Fig. 1 illustreert schematisch de uitvindingsgedachte; 
fig. 2 toont in doorsnede een uitvoeringsvoorbeeld van een rönt-

genscintillator volgens de uitvinding; 
fig. 3 en fig. 4 tonen varianten van de röntgenscintillator van 

fig. 2; 
fig. 5 toont in doorsnede een ander uitvoeringsvoorbeeld van een 

röntgenscintillator volgens de uitvinding; en 
fig. 6 toont een variant van fig. 5. 
Fig. 1 toont een röntgenscherm of röntgenscintillator omvattend 

een lichtdoorlatende drager 1, waarop zich een laag scintillatiemateri-
aal 2 bevindt. De laag 2 is een korrelige laag met een gemiddelde dikte 
d. Voor röntgenstraling, die invalt volgens de pijlen 3 staat derhalve 
een absorberende laag met een dikte d ter beschikking. Afhankelijk van 
de energie van de invallende straling en van de plaats van inval dringt 
deze straling in meerdere of mindere mate de laag 2 binnen alvorens te 
worden geabsorbeerd en te worden omgezet in licht. Naarmate de röntgen-
straling dieper in de laag 2 doordringt wordt een helderder lichtbeeld 
verkregen aan de zijde van de drager van het scherm, doordat minder 
licht wordt geabsorbeerd. De kans is dan echter ook groter, dat een deel 
van de röntgenstraling het scherm passeert zonder te zijn geabsorbeerd, 
hetgeen ongewenst is. 

Het is mogelijk de dikte van het scherm voor röntgenstralen 
schijnbaar te vergroten door de röntgenstraling schuin op het scherm te 
laten invallen; bijvoorbeeld zoals aangegeven met de pijlen b. Daar de 
werkelijke dikte van het scherm gelijk blijft, blijft ook de mate van 
lichtabsorptie gelijk. In beginsel is het derhalve mogelijk een röntgen-
scherm te verkrijgen, dat dik is voor de invallende röntgenstraling en 
dat dun is voor licht, door eenvoudig het scherm onder een scherpe 
hoek te plaatsen ten opzichte van de invallende röntgenstraling. Deze 
eenvoudige oplossing heeft echter het praktische bezwaar, dat een beeld 
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wordt verkregen, dat in éên richting, in de figuur in de x-richting, 

vervormd is, doordat het beeld in deze richting wordt uitgerekt. 

Dit bezwaar speelt geen rol indien de in het röntgenschaduwbeeld 

vervatte informatie niet varieert in de x-richting. Een dergelijke situ-

atie doet zich bijvoorbeeld voor bij het construeren van een tomogram, 

waarbij uit een aantal profielen met behulp van terugprojectie (back-

projection) een beeld van een doorsnede van een lichaam wordt gevormd. 

Deze techniek is nader beschreven in het Duitse Offenlegungsschrift 

2017^1 en in de Nederlandse ter inzage gelegde Octrooiaanvrage 760525̂ -. 

Een profiel is in dit verband een in theorie lijnvormig doch in de prak-

tijk strookvormig röntgenschaduwbeeld, waarvan de intensiteit slechts 

in een richting, de richting van de lijn of strook, varieert. 

Bij het construeren van een tomogram uit een aantal profielen is 

het geen enkel bezwaar als de strookvormige profielen door de wijze van 

projectie in de breedte worden uitgerekt, daar zulks bij het construeren 

van het tomogram toch al noodzakelijk is. Indien derhalve in de situatie 

van fig. 1 het profiel zich loodrecht op het vlak van tekening uitstrekt 

en schuin op het scherm wordt geprojecteerd, bijvoorbeeld in de richting 

van de pijlen wordt weliswaar - vergeleken met een gebruikelijk lood-

rechte projectie zoals aangegeven door de pijlen 3 - de breedte van 

het profiel groter, doch treedt geen vervorming op in de lengterichting 

van het profiel. 

Fig. 2 toont in doorsnede een voorbeeld van een praktische uit-

voeringsvorm van een röntgenscintillator welke geschikt is voor tomogra-

fie en welke de in het bovenstaande beschreven beginselen belichaamt. 

De richting van de op een V-vormig röntgenscherm invallende röntgenstra-

ling is aangegeven met een pijl 10. Het V-vormige röntgenscherm strekt 

zich loodrecht op het vlak van tekening uit en bestaat uit twee vlakken 

11 en 12. Indien wordt aangenomen, dat de invallende röntgenstraling 

een of meer profielen representeert, dan varieert ook de informatie-in-

houd van de profielen slechts loodrecht op het vlak van tekening. De 

openingshoek van het V-vormige scherm en de breedte van de profielen 

kunnen zodanig zijn gekozen, dat beide vlakken 11 en 12 gezamenlijk de 

bij een enkel profiel behorende röntgenstraling opvangen. Bij voorkeur 

is echter de dimensionering van de röntgenscintillator zodanig gekozen, 
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dat op elk vlak 11, 12 één of meer profielen worden afgebeeld. Deze ver-
schillende profielen "behoren dan in de praktijk bij verschillende te 
vormen tomogrammen. 

Fig. 2 toont de situatie dat op het sehermdeel 11 een eerste pro-
fiel P1 en op het sehermdeel 12 een tweede profiel P2 wordt geprojec-
teerd. De profielen P1 en P2 hebben een breedte b1, die wordt bepaald 
door de dikte van de röntgenbundel. De röntgenscintillatorvlakken 11 en 
12 zetten de profielen P1 en P2 om in lichtbeelden P11 en P2' met een 
grotere breedte b2. 

Veelal, doch niet altijd, is het in verband met de verdere ver-
werking van de profielen gewenst de, thans de vorm van lichtbeelden 
hebbende profielen PI' en P2' op eenzelfde plat vlak te projecteren. 
Hiertoe is de röntgenscintillatorinrichting voorzien van spiegelende 
vlakken 13 en 14. In de afgebeelde uitvoeringsvorm zijn deze vlakken 
plat, doch de vlakken 13 en 14 kunnen desgewenst ook in het vlak van 
tekening een kromming vertonen, bijvoorbeeld wanneer men de profielen 
P1' en P2' anamorfotisch wenst af te beelden. 
De spiegelende vlakken 13 en 14 maken een hoek met elkaar en met de 
schermdelen 11 en 12. De hoeken zijn zodanig gekozen, dat de gespiegel-
de beelden P1" en P2" zich in één vlak bevinden. Op bekende wijze kunnen 
P^" en Pg" met een afbeeldend optisch stelsel worden afgebeeld op het 
ingangsvenster van een televisiecamerabuis. 

Bij voorkeur zijn de schermen 11 en 12 en de spiegels 13 en 1U 
gevormd op oppervlakken van een prismavormig stuk glas dat een doorsne-
de heeft als aangegeven in fig. 2 en dat voorts wordt begrensd door een 
ondervlak of uitgangsvlak 15- Het uitgangsvlak kan desgewenst cilin-
drisch zijn teneinde, eventueel in combinatie met andere cilinderoptische 
elementen, een anamorfotische lichtsterke afbeelding te verkrijgen. 
Eén en ander is weergegeven ini.'fig. 3.en fig. h. 

Fig. 5 toont een andere uitvoeringsvorm van een röntgenscintil-
lator volgens de uitvinding. Deze uitvoeringsvorm is in het bijzonder 
geschikt om gelijktijdig lichtbeelden te vormen van een groot aantal 
naast elkaar gelegen röntgenschaduwbeelden, "bijvoorbeeld een aantal bij 
verschillende te vormen tomogrammen behorende profielen. 

De afgebeelde röntgenscintillator omvat een aantal schuin ten op-
zichte van de door de pijl 10 aangegeven richting van. de invallende 
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röntgenstraling geplaatste schermdelen 50 t/m 57, die zich loodrecht op 

het vlak van tekening uitstrekken. Bij deze uitvoeringsvorm worden de 

door de schermdelen in lichtbeelden omgezette profielen niet middels 

spiegels weer in een plat vlak afgebeeld, doch met behulp van geschikt 

gevormde optische vezelelementen 60 t/m 67. Deze. vezelelementen hebben 

in doorsnede de vorm van een rechthoekige driehoek, waarvan de schuine 

zijde tegen een schermdeel ligt. Alle profielen worden afgebeeld in een 

uitgangsvlak 68 dat zowel vlak als gekromd kan zijn. Het behoeft geen 

betoog, dat twee tegen elkaar liggende elementen bijv. 60, 61 ook éên 

geheel kunnen vormen of dat zelfs alle elementen kunnen worden gevormd 

uit een enkele vezelplaat, op de wijze als aangegeven in fig. 6. De in 

fig. 5 geschetste uitvoeringsvorm kan evenals de in fig. 6 en 7 geschet-

ste uitvoeringsvorm worden gecombineerd met een of meer anamorfotische 

lenzen, op soortgelijke wijze als aangegeven in fig.3 sn fig. Elk 

schermdeel kan een lichtbeeld vormen van éên of meer profielen of zelfs 

van een gedeelte van een profiel. , 

Fig. 6 toont in dwarsdoorsnede een variant van de uitvoerings-

vorm van fig. 5- Deze uitvoeringsvorm bevat een aantal evenwijdige 

schermdelen 70 t/m 74, waarvan de van de invalszijde der röntgenstraling 

afgekeerde zijden aansluiten op de schuine zijden van in doorsnede de 

vorm van een rechthoekige driehoek hebbende uitsteeksels van een vezel-

plaat 75- Alle profielen worden afgebeeld in een uitgangsvlak 76 van de 

vezelplaat, dat een gebogen of vlak oppervlak kan zijn. 

Fig. 7 toont een variant van de röntgenscintillator van fig. 6. 

Een soortgelijke variatie kan worden toegepast op de uitvoeringsvorm van 

fig. 5. 

Opgemerkt wordt, dat in het bovenstaande slechts enkele uitvoe-

ringsvormen van de uitvindingsgedachte zijn beschreven. Diverse modifi-

caties van de beschreven uitvoeringsvormen liggen voor de hand. Zo kun-

nen bijvoorbeeld bij de uitvoeringsvormen van de fign 2 t/m 4 de naar 

binnen gerichte schermdelen ook naar buiten zijn gericht, zodat het 

scherm omgekeerd V-vormig is. Deze modificatie en soortgelijke voor de 

hand liggende modificaties worden geacht binnen het kader van de uit-

vinding te vallen. 

Voorts wordt opgemerkt, dat in het bovenstaande de uitvinding is 

78 1 2 0 1 5 



6 

"beschreven met verwijzing naar toepassing van de uitvindingsgedachte 
"bij een tomografie-inrichting. De uitvinding is echter ook van toepas-
sing in andere gevallen waarbij eendimensionale röntgenschaduwbeelden 
verwerkt dienen te worden en zelfs in gevallen waarhij sprake is van 

5 tweedimensionale röntgenschaduwbeelden indien een zekere vervorming van 
het beeld niet storend is of eenvoudig kan worden opgeheven bij de ver-
dere verwerking van de beelden. 
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C O N C L U S I E S 

1. Röntgenscherminrichting omvattende een lichtdoorlatende drager 
waarop scintillatiemateriaal is aangebracht, dat onder invloed van in-
vallende röntgenstraling licht kan genereren, met het kenmerk, dat het 
röntgenscherm een aantal secties omvat, waarvan het oppervlak ten op-
zichte van de invallende röntgenstraling onder een scherpe hoek staat. 
2. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het röntgenscherm is voorzien van middelen, die de door de onder 
een hoek ten opzichte van de invallende röntgenstraling staande secties 
gevormde lichtbeelden naar één enkel vlak kunnen overbrengen. 
3. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 2, gekenmerkt door 
twee vlakke secties, die elk in doorsnede één der benen van een V-vorm 
vormen, waarvan de binnenzijde het scintillatiemateriaal draagt; en door 
twee buiten de V-vorm gelegen spiegelende vlakken, die elk een scherpe 
hoek insluiten met één der benen van de V-vorm teneinde de door de sëc-
ties gevormde lichtbeelden door spiegeling in één vlak te brengen. 
U. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 3^ gekenmerkt door 
een prismatisch glaslichaam, waarvan de zijvlakken zijn voorzien van 
een -inwendig spiegelende laag, terwijl in het bovenvlak, van het pris-
matisch lichaam een V-vormige groef is gevormd, op de wanden waarvan 
scintillatiemateriaal is aangebracht. 
5. Röntgenscherminrichting volgens conclusie b, met het kenmerk, 
dat het ondervlak gekromd is teneinde de door de spiegelende lagen weer-
kaatste beelden anamorfotisch af te beelden. 
6. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 2, gekenmerkt door 
een drager bestaande uit vlakke optische vezelplaat, waarvan de optische 
vezels dwars ten opzichte van het boven- en ondervlak verlopen, waarbij 
in het bovenvlak een aantal naast elkaar liggende en zijdelings op el-
kaar aansluitende gelijkvormige groeven zijn gevormd, waarvan de wanden 
telkens evenwijdig zijn met de corresponderende wanden van de naastlig-
gende groeven en bedekt zijn met scintillatiemateriaal. 
7. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, 
dat de gelijkvormige groeven elk één wand hebben, die evenwijdig is met 
de richting van de optische vezels. 
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8. Röntgenscherminrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, 

dat de groeven in dwarsdoorsnede V-vormig zijn en dat beide wanden van 

elke groef zijn bedekt met scintillatiemateriaal. 

9» Röntgenscherminrichting volgens êên der conclusies 6 t/m 8 ge-

kenmerkt doordat de drager aan de van de zijde met de groeven afgekeerde 

zijde anamorfotische lensmiddelen bevat. 

10. Röntgeninrichting voor het vormen en afbeelden van röntgenscha-

duwbeelden gekenmerkt door een röntgenscherminrichting volgens één der 

conclusies 1 t/m 9-

11. Tomografie-inrichting voor het vormen van een tomogram uit pro-

fielen, gekenmerkt door een röntgenscherminrichting volgens één der 

conclusies 1 t/m 9 waarbij de onder een hoek staande secties evenwijdig 

zijn aan de lengterichting van de profielen. 
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