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N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 
Golflengtegevoelig stralingsonderzoekapparaat. 

De uitvinding heeft betrekking op een stralingsonderzoek-
apparaat voorzien van een stralenbron met een instelmechanisme voor het 
opwekken van straling met ten minste twee onderscheiden golflengte-
spectra en van een stralingsdetektor met een ionisatiekamer welke een 
hoogspanningselektrode, een signaaleléktrode en een ingangsvenster 
bevat. 

Een dergelijk stralingsonderzoekapparaat is bekend uit 
US 3.974.386. Voor vele toepassingen is een duidelijke scheiding tussen 
de beelden, gevormd met behulp van straling met onderscheiden golflengte-
spectra zeer gewenst. Indien, zoals in het genoemde octrooischrift 
beschreven, de onderscheiden gdLflengtespectra worden opgewekt door 
onderscheiden hoogspanningen aan een röntgenbuis toe te voeren, treedt 
in de spectra een beduidende onderlinge overlapping van stralings-
energieen op. Als men tracht deze overlapping te beperken door sterker 
filterern wordt de primair op te wekken stralingsenergie in de bron 
erg hoog hetgeen de levensduur van de bron bekort of een duur en zwaar 
uitgevoerde bron vraagt, of is anderzijds een van de signalen zo klein 
dat slechts sterk door ruis verstoorde beelden kunnen worden gevornü. 

De uitvinding beoogt een stralingsonderzoekapparaat te ver-
schaffen waarmede beter gescheiden meetsignalen kunnen worden verkregen 
zonder dat de bronbelasting daartoe beduidend moet worden opgevoerd. Een 
in de aanhef genoemd stralingsapparaat heeft daartoe volgens de uit-
vinding tot kenmerk, dat de detektor een hulpelektrode bevat welke 
met daarop aangesloten middelen een, in afhankelijkheid van de golf-
lengte van te meten straling discriminerende meting toestaat. 

Doordat in een stralingsonderzoekapparaat volgens de uit-
vinding de detéktorgevoeligheid kan worden aangepast aan een voorkeurs-
straling, kunnen ook met een gebruikelijk bronbelasting duidelijk geschei-
den meetsignalen voor onderscheiden spectra worden verkregen. In het 
bijzonder kan een betere scheiding tussen zachte straling van een eerste, 
zacht golflengte spectrum en harde straling uit een tweede, hard golf-
lengtespetrum van een röntgenbuis worden gerealiseerd. 

In een voorkeursuitvoering is de hulpelektrode nabij het 
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ingangsvenster van de detektor aangebracht en wordt deze elektrode 
bij een zacht golflengtespectrum van de röntgenbuis ingesteld op onge 
veer de hoogspanningselektrode potentiaal, waardoor, nabij het ingangs-
venster in de ionisatiekamer gevormde elektronen naar de signaal-
elektrode worden gedreven en dus een bijdrage tot het meetsignaal 
leveren. Bij een hard golglengtespectrum wordt de hulpelektrode qp een 
potentiaal, nagenoeg gelijk aan die van de signaal elektrode ingesteld, 
waardoor, nabij het ingangsvenster in de ionisatiekamer gevormde 
elektroenen naar de hulpelektrode worden gedreven en derhalve niet tot 
het meetsignaal bijdragen. Qidat nabij het ingangsvenster voornamelijk 
zachte straling tot ionisatie aanleiding geeft, wordt aldus bij een 
zacht spectrum de zachte straling bevoordeeld en bij een hard spectrum 
de zachte straling benadeeld en daarmede de harde straling relatief 
bevoordeeld. 

Als instelmechnisme voor de stralingsbron kan daarbij met 
vrucht gebruik gemaakt worden van een röntgengenerator die order de 
merknaam - Optimus 500 - door aanvraagster op de markt wordt gebracht 
en die een snelle omschakeling tussen bijvoorbeeld twee onderscheiden 
hoogspanningen, mogelijk maakt. Vooral voor detektoren toegepast in 
de zogenaamde röntgenaftastapparaten is het gunstig de hulpelektrode 
aan te brengen op de binnenzijde van een stralingsingangsvenster van 
elk van de detektorcellen en als het ingangsvenster uit elektrisch 
geleidend materiaal bestaat deze daarvan elektrisch te isoleren. 

In een verdere voorkerusuitvoering is de signaalelektrode 
in de lengterichting, waarmede hier de richting samenvallend net de 
voortplantingsrichting van de te meten straling wordt bedoeld, opge-
deeld in twee gedeelten. Door bij deze opdeling de afstand tussen de 
signaalelektrode en het als hulpelektrode fungerende gedeelte daarvan, 
meer of minder groot te maken kan een compromis tussen een betere energie-
scheiding, met enig verlies aan gevoeligheid, of een mindere energie-
scheiding met een hogere gevoeligheid, worden gekozen. 

Een overeenkomstige scheiding kan ook toegepast worden qp 
de hoogspanningselektroden. Deze uitvoeringsvorm heeft het voordeel 
van een eenvoudigere potentiaaltoevoer doordat dan ook alle, als 
hulpelektroden fungerende gedeelten onderling kunnen zijn kortgesloten. 

Een verder voordeel van deze uitvoeringsvorm is, dat door 
geschikte keuze van de toe te voeren potentialen nu ook direct verschil-
signalen kunnen worden gemeten. 

8 0 0 6 2 1 6 



PHN 9899 3 

In het navolgende zullen enkele voorkeursuitvoeringen volgens 
de uitvinding nader worden beschreven aan de hand van de tekening. 

In de tekening toont, 
figuur 1 een zeer schematische weergave van een stralings-

5 onderzoekapparaat volgens de uitvinding in de vorm van een röntgenaftast-
apparaat. 

Figuur 2, 3 en 5 vcorkeursuitvoeringsvormsn van een detektor 
volgens de uitvinding toepasbaar voor een dergelijk röntgenaftast-
apparaat en 

.10 figuur 2 een schema voor een gepulst gebruik van een stralen-
bron met schakelpulsen voor de elektrodepotentialen en daarbij te ver-
krijgen meetpulsen. 

Een röntgenaftastapparaat zoals weergegeven in Figuur 1 
bevat een röntgenbron 1, een hoogspanningsgenerator 2 voor voeding van de 

15 röntgenbron en een redes detéktoren 3. De generator 2 is via een stuur-
inrichting 4 en een schakelbare hcogspanningshron 5, verbonden roet een 
hulpelektrode 7 die hier op een ingangsvenster 8 van de detektor is 
aangebracht. Hoogspanningselektroden 9 van de detektor zijn aangesloten 
op een vaste hoogspanningsbron 10 terwijl signaalelektroden 11 via voor-

20 versterkers 12 zijn aangesloten op een signaalverwerkingsinrichting 13. 
Aan de signaalverwerkingsinrichting 13 is een geheugen 14, een subtractie-
inrichting 15 en een monitor 16 aangesloten. Een op een drager 17 
gelegen objekt 18 wordt door een röntgenbunel 19 doorstraald en met de 
detektor wordt op bekende wijze de locale absorptie van het objekt ge-

25 meten . Door rotatie, hiet van de bron en de detektorreeks gezamenlijk 
en het objekt, worden voldoende meetgegevens, in de vorm van absorptie-
waarden, verkregen om een absorptiebeeld van een doorstraalde schijf van 
het objekt te kunnen reconstrueren. 

De röntgenbron, hier een röntgenbuis, uitgerust voor het 
30 opwekken van röntgenstralen in meerdere, voor de eenvoud van beschrijving 

gaan we verder uit van twee, onderscheiden golflengtespectra te weten: 
Een eerste, zoals reeds eerder ook in het navolgende zacht 

spectrum te noemen, dat door de röntgenbuis wordt uitgezonden bij de 
hoogspanning van bijvoorbeeld 80KV en een tweede, hard spectrum te 

35 noemen dat bij bijvoorbeeld 140 KV door de röntgenbuis wordt uitge-
zonden. Deze beide spectra overlappen elkaar zoals bekend in hoge 
mate en ook het toepassen van filters, waardoor uit het harde spectrum 

8 0 0 6 2 1 6 



PHN 9899 4 

een zachter gedeelte wordt verwijderd, kan deze overlapping niet onge-
daan maken en maakt bovendien een uiterst hoge buisbelasting nood-
zakelijk. Voor schakelen tussen twee spectra is het afwisselend toe-
passen van een filter derhalve weinig geschikt, voor hoge schakelsnel-
heden wordt de mechnische beweging daarbij ook bezwaarlijk. Gezocht 
wordt nu daarnaar, met elk van deze twee spectra een beeld te vonten 
dat voor die straling relevante informatie geeft. Er zal dus getracht 
moeten worden om de storende invloed van harde straling in het zacht-
spectrumbeeld en omgekeerd de storende invloed van zachte straling in 
het hard-spectrumbeeld zo veel mogelijk te reduceren. Het is daarbij 
veelal ook gewenst dat beide beelden, bij voorkeur tegelijk, maar in elk 
geval kort na elkaar binnen onderdelen van een seconde worden gevormd. 

Aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld van een detektor 
volgens de uitvinding zoals weergegeven in Figuur 2 kan gemakkelijk 
worden ingezien hoe de zacht-spectrumbeeldinformatie en de hard-spectrum-
beeldinformatie beter van elkaar worden gescheiden. In de zacht-spectrum-
mode van de röntgenbuis voert de hulpelektrode 7, die hier direct op het 
ingangsvenster, waar daarvan door een isolatielaag 20 elektrisch geiso-
leerd is aangebracht, een potentiaal die althans nagenoeg gelijk is aan 
de potentiaal van de hcogspanningselektroden, bijvoorbeeld een spanning 
van - 0,5 KV ten opzichte van de signaaleleltroden 11. In een aan de 
hulpelektrode aansluitend gebied 21 van de ionisatiekamer 22 opgewekte 
elektronen worden dan naar de signaalelektrode gedreven en dragen der-
halve tot het meetsignaal bij. Het is nu juist de zacht straling die 
vooral in het gebied 21 aanleiding tot ionisatie geeft. Het zachte deel 
van het zachte spectrum wordt derhalve door de maatregel begunstigd. 
De harde straling uit het zachte-spectrum zal ter plaatse relatief 
weinig aanleiding tot ionisatie geven en daarvoor treedt dus geen ver-
sterking op. Omgekeerd wordt bij een hard-spectruiirriode van de röntgen-
buis de hulpelektrode op een potentiaal ingesteld die althans nagenoeg 
gelijk is aan de potentiaal van de signaaleléktroden. Hierdoor zullen 
elektronen die in het gebied 21 door ionisatie aldaar ontstaan, naar de 
hulpeléktrode worden gedreven en derhalve niet tot het meetsignaal bij-
dragen. De zachte straling uit het harde spectrum wordt derhalve bena-
deeld ten gunste van de hardere straling daaruit. De in beide modes ge-
meten signalen zullen door de genomen maatregel dus elk meer relevant 
voor de gezochte straling zijn. 
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Door nabij een uitgangszijde, dus tegenover het ingangs-
venster van de detektor, een overeenkomstige hulpelektrode aan te brengen 
en die in tegenfase met de eerste te schakelen wordt de harde straling 
uit het zachte spectrum daar benadeeld en de harde straling uit het 
harde spectrum daar bevoordeeld waardoor het effect van de maatregel 
wordt versterkt. 

In een detektor als weergegeven in Figuur 3, vormt een hulp-
elektrode 30 een deel van de signaalelektrode. Hierdoor kan een sterkere 
discriminatie worden bereikt, vooral als een spleet 31 tussen de 
signaalelektrode en de hulpelektrode voldoende breed wordt gemaakt. 
Een bredere spleet heeft wel tot gevolg dat toegegeven wordt aan de 
gevoeligheid van de detektor als zodanig. De hulpeléktroden 30 zijn via 
leidingen 32 aangesloten op voorversterkers 33 en de eigenlijke signaal-
elektroden 11 via leidingen 34 op voorversterkers 35. Door een schakel-
mechanisme 34 kan nu worden gerelatiseerd dat bij een zacht spectrum 
de elektroden 31 worden uitgelezen en bij een hard spectrum de elektroden 
11 worden uitgelezen. Het is uit het voorgaande duidelijk, dat zachte 
straling relatief meer ionisatie geeft nabij de elektrode 31 en harde 
straling daar juist relatief minder ionisatie geeft. 

In Figuur 3a is een praktische uitvoering van een detektor 
met een opgedeelde signaalelektrode geschetst. De elektroden zijn hier 
aangebracht op een elektrisch isolerende plaat 36. Voor het voorkomen 
van storende lekstromen is een quardelektrode 37 aangebracht. In een 
a-symmetrische detektoropbouw zoals ook in Figuur 2 is weergegeven zijn 
overeenkomstige elektroden aangebracht aan de achterkant van de 
isolerende plaat 36 die bijvoorbeeld kan worden gevormd door een zoge-
naamde printplaat. Voor een uitvoerige beschrijving van een detektor 
met een dubbel uitgevoerde signaalelektrode als zodanig kan verwezen 
worden naar"Journal of Computer Assisted Tomography", vol. 2, pp.243-252. 

In Figuur. 4 is ter illustratie schematisch weergegeven hoe 
een hoogspanningsgenerator bij het doorvoeren van de veelal dual 
energy meting kan worden bedreven. Ten einde uiteindelijke signalen 
van ongeveer gelijke amplitude te verkrijgen wordt bij de afwisselende 
pulsen van hoge spanning 40 en lage spanning 41 een verschillende puls-
duur aangehouden. De herhalingsfrequentie van de pulsen is bijvoorbeeld 
zo dat bij het meten gedurende één rotatie 1200 pulsen optreden waaruit 
twee rotatiebeelden met elk 600 meetrichtingen kunnen worden gerecon-
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strueerd. Bij reconstruktie wordt dan voor een van de beelden een 
schijnrotatie toegevoegd cm beide beelden weer exact dékkend te maken. 
Met schakelpulsen 44 en 46 voor het schakelmechanisne waarvoor het 
pulspatroon 44 geldt voor de elektroden 30 en het pulspatroon 46 voor 

S de elektroden 11 worden dan meetpulsen 47 voor een laag energie spectrum 
en meetpulsen 48 voor een hoog spectrum verkregen. De energieinhoud 
van beide pulsen is nu, uiteraard geheel los gezien van verschil in 
absorptie, onderling nagenoeg gelijk hetgeen een optimale conditie 
is voor verdere beeldverwerking, in bijzonder voor samenvoeging van 

10 beelden onderling zoals dat bij beeldsubtractie wordt uitgevoerd. 
In figuur 5 is een detektor geschetst waarin de hoogspannings-

• elektroden zijn opgedeeld in twee gedeelten en wel een gedeelte 50 voor 
het meten van inzonderheid zachte straling en een gedeelte 51 voor het 
meten van inzonderheid harde straling. De signaalelektroden, hier weer 

15 in een a-symmetrische opbouw, zijn weer via voorversterkers 12 ver-
bonden met een niet weergegeven signaalverwerkingsinrichting. De hoog-
spanningselektroden 50 die onderling allen kunnen zijn doorverbonden, 
wat een groot voordeel is vergeleken met de uitvoeringsvorm met een 
opgedeelde signaalelektrode, en de eveneens onderling doorverbonden 

20 elektroden 51 zijn hier verbonden met een schakelmechanisme 52. Door 
met de schakelaar 52 de potentiaal van de elektroden in fase met de 
hoogspanningspulsen van de röntgenbron te schakelen tussen bijvoorbeeld 
0' volt en een hoogspanningspotentiaal, kan weer discriminerend worden 
gemeten. Bij het meten met een zacht spectrum voeren de elektroden 50 

25 een hoogspanningselektrode potentiaal waardoor de aldaar opgewekte 
elektronen naar de signaalelektrode worden gedreven en als zodanig tot 
het meetsignaal bijdragen. De door de, tot nabij de elektroden 51 door-
dringende harde straling opgewekte elektronen worden, daar de elek-
troden 51 een signaalelektrodepotentiaal voeren niet naar de signaal-

30 elektrode gedreven en dragen derhalve ook niet tot het meetsignaal bij. 
Bij meting met een hard stralenspectrum voltrekt zich een omgekeerd 
proces. 

In een andere meetmethode worden de elektroden 50 op een sterk 
negatieve potentiaal en de elektroden 51 op een sterk positieve 

35 potentiaal ten opzichte van de signaalelektrode ingesteld ionisatie 
nabij de elektroden 50 levert dan een elektranenstrocm op de signaal-
elektrode op. Ionisatie, door hardere straling, nabij de elektrode 51, 
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levert een ionenstroom naar de signaalelektrode op, die de eerstge-

noemde elektronenstrocm althans gedeeltelijk corpenseert. Het meetsignaal 

is nueenverschilsignaal tussen de elektronenstroom en de ionenstroom 

en derhalve een verschilsignaal van de mate van ionisatie door zachte 

5 straling en door harde straling opgewekt. Deze meting kan zonder on-

poling van de eléktrodepotentialen voor de zachte mode en de harde mode 

afzonderlijk worden uitgevoerd. Om de discriminatie te versterken kan 

evenwel ook hier geschakeld worden waarbij de elektrodepotentialen dan 

onderling worden verwisseld. Bij deze meetmethode is het mogelijk een 

10 zodanige instelling te vinden, dat het negatieve deel van het harde 

stealings spectrum respons kan worden gecompenseerd door de lage 

spectrum respons. Ook kunnen de hoogspanningen van de röntgenbuis zodanig 

worden gekozen, dat, daar waar de respons van het harde stralen spectrum 

een nuldoorgang heeft van negatief naar positief, gelijk is aan de 

15 energiegrens van de respons van het lage energie spectrum. Bij die 

instelling kan een waarde q worden gevonden waarvoor; 

E E 
• C /C 

25 

30 

35 

J IdE + ƒ HdE = 0 

20 

q 
o o 

Hierin is L de zachte spectrum respons, 

H de harde spectrum respons en 

Ec de energiegrens van de respons op het zachte spectrum, 

q is nu de puls-lengte-verhouding van de pulsen voor het zachte spectrum 

en het harde spectrum. 

De gemodificeerde meets ignalen worden nuHm = H + LenLm = Lof 

Hm = L - HenLm = L. De eerste modificatie geldt voor de situatie waarbij 

de elektroden 50 een positieve en de elektroden 51 een negatieve 

potentiaal voeren en de tweede modificatie voor de situatie waarin deze 

potentialen zijn verwisseld. Deze methodiek kan in een volledige golf-

lengte scheiding voor beide modes resulteren. Voor modificatie waarbij 

Hm = H + L is het mogelijk de detektor uit te lezen na de zachte 

straling puls wat een meetsignaal Lm oplevert, dan geen reset voor de 

integrator van de voorversterker toe te passen. Dan volgt de harde 

straling puls die een meetsignaal Hm oplevert. Eerst nu wordt reset toe-

gepast. Cm te voorkomen dat de signaalverwerkingsinrichting negatieve 

signalen zou moeten verwerken kan een signaalinverter worden toegepast. 

Hoewel de uitvinding in het voorgaande is beschreven aan de 
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hand van ionisatiedetektoren kan de uitvinding in principe ook toege-
past worden met detektoren uitgerust met een, dan opgedeeld scintillatie-
kristal. Een bijkomende moeilijkheid daarbij is uiteraard de moeilijkere 
behandeling van optische straling en het systeem moet daar dan ook aan 

5 worden aangepast bijvoorbeeld door inverteren van een gedeelte van het 
signaal verkregen uit een zeker gebied van het kristal. 

Het ter beschikking hebben van doorlichtbeelden, met welk 
type onderzoekapparaat ook gevormd, met onderscheiden golflengte van de 
straling, heeft zonder meer al een sterke diagnostische waarde en legt 

10 veelal ook reeds een direkter verband met de toe te passen therapie. 
De methode volgens de werkwijze kan daarenboven met vrucht worden toege-
past voor het verkrijgen van gemengde beelden opgenomen met verschillende 
stralingshardheid. In het bijzonder kan daarbij gedacht worden aan 
subtractiebeelden, zowel van het biologische object zonder meer als een 

15 object waarin een stralingsabsorberende stof met een golflengte ge-
voelige absorptie is ingebracht. In het bijzonder is de meetmethode toe-
pasbaar in een opstelling voor het maken van overzichtbeelden in de vorm 
van de zogenoemde scanograitmen. 
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CONCLUSIES: 

9 

1. Stralingsonderzoekapparaat voorzien van een stralenbron 

met een instelmechanisme voor het opwekken van straling met ten minste 

twee onderscheiden golflengtespectra en van een stralingsdetektor met 

een ionisatièkamer welke een hoogspanningselektrode,een signaalelektrode 

en een ingangsvenster bevat met het kenmerk, dat de detektor een hulp-

elektrode bevat welke sarren met daarop aangesloten middelen een, in 

afhankelijkheid van de golflengte van te meten straling discriminerende 

meting toestaat. 

2. Stralingsonderzoekapparaat volgens conclusie 1, met het 

kenmerk, dat de hulpelektrode nabij het ingangsvenster van de detektor 

is aangebracht en is aangesloten op een spanningsbron waarvan een uit-

gangsspanning in fase met het instelmechanisme voor de stralenbron 

schakelbaar is tussen ongeveer een hoogspanningselëktrodepotentiaal. 

3. Stralingsonderzoekapparaat volgens conclusie 2, met het 

kenmerk, dat de stralenbron,een röntgenbuis, het instelmechanisme 

daarvoor een pulserend tussen onderscheiden hoogsspanningen te bedrijven 

spanningsgenerator is en de hulpelektrode bij een lagere bronhoogspanning 

op hoogspanningselektrodepotentiaal en bij hogere bronhoogspanning op 

een signaalelektrodepotentiaal instelbaar is. 

4. Stralingsonderzoekapparaat volgens conclusie 2 of 3, met 

het kenmerk, dat de detektor daarvan ook aan de uitgangszijde van de 

ionisatiekamer een hulpelektrode bevat waarvan de potentiaal in tegen-

fase met de eerste hulpelektrode instelbaar is. 

5. Stralingsonderzoekapparaat volgens conclusie 1, met het 

kenmerk, dat de hulpelektrode een deel van de signaalelektrode vormt dat 

van een overig gedeelte daarvan elektrisch is gescheiden en van een 

afzonderlijke toevoerleiding is voorzien. 

6. Stralingsonderzoekapparaat volgens conclusie 1, met het 

kenmerk, dat de hulpeléktrode een gedeelte van de hoogspanningselektrode 

vormt dat van een overig gedeelte daarvan elektrisch is gescheiden en 

van een afzonderlijke toevoerleiding is voorzien. 

7. Stralingsonderzoekapparaat volgens een der voorgaande 

conclusies, met het kenmerk, dat het instelmechanisme voor de stralen-

bron uitgevoerd is voor het aktiveren van de stralenbron met spannings-

pulsen van onderscheiden breedte. 

8. Stralingsapparaat volgens een der voorgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat een detéktorinrichting daarvan een tegenover de 
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bron opgestelde reeks van meerdere detektoren bevat die gezamenlijk met 
de bron ten opzichte van een te meten object beweegbaar zijn opgesteld. 
9. Stralingsonderzoekapparaat volgens een der conclusies 1 tot 
7, met het kenmerk, dat een detektorinrichting daarvan een althans nage-
noeg gesloten ring van detektorelementen bevat. 
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