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Den foreliggende oppfinnelse vedrører et apparat for å 

omdanne usynlig stråling, f.eks. røntgenstråler, gamma-

stråler, ladede partikler eller nøytrale partikler til 

synlig lys, omfattende midler for å omdanne innkomne usyn-

lig stråling til synlig lys, midler for forsterkning av 

synlig lys, og midler for lyskobling av nevnte midler for 

omforming av den innkomne stråling og nevnte midler for 

forsterkning av synlig lys. Nærmere bestemt vedrører opp-

finnelsen en forbedret billedanordning for å omforme rønt-

genstråler og gammastråler som har lav intensitet, til 

synlige lysbilder som kan betraktas i en klinisk eller 

tilsvarende omgivelse. 

En av de store bekymringer i bruken av røntgenstråler og gamma-

stråler for medisinsk diagnose, er den biologiske skade som 

frembringes av høy-intensitet-fluksen som kreves for å oppnå et 

godt bilde ved medisinsk radiologi. Endog utenfor medisinske 

anvendelser, f.eks. industrielle og overvåknings-anvendelser, 

skaper krav til høye doser omgivelses- og helseproblemer. 

Operasjonskrav til høy dose er den begrensende•faktor ved an-

vendelse av datamaskin-assistert tomografi-(CAT)-avsøker og 

bruken av fluoroskoper. Ved dentale anvendelser, hvor røntgen-

eksponeringer er mest rutine, blir følsomme organer slik som 

skjoldbrukskjertelen og hypofysen, ofte tilfeldig og unødvendig 

utsatt for store strålingsdoser fra de nuværende anvendte såkalte 

"exta-orale" røntgenmaskiner som ikke er område-selektive. Nylige 

forsøk mot å unngå høydose-kravene består hovedsakelig i de 

følgende anordninger og forsøk. 

Forskjellige intensiverende skjermer, filmer og kombinasjoner av 

disse er blitt anvendt for å redusere høydose-kravene. Fosfor-

skjermer av sjeldne jordmetaller, slik som terbium, aktivert 

gadolinium og lantanoksysulfid har høye absorpsjonsvirknings-

grader i området av 601 ved de typiske medisinske røntgen-

energier fra 20 til 60 KeV. De har også høye virkningsgrader ved 

den påfølgende omforming av den absorberte røntgenenergi til 

stort antall av synlige lysfotoner. Passende kobling av skjermer 
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med filmer som har høy følsomhet i båndet for utsendt synlig 

lys, kan anvendes til å redusere den nødvendige eksponeringstid 

med en faktor på ca. 50 sammenlignet med den direkte røntgen-

eksponering av film. For fluoroskopiske granskninger blir 

imidlertid skjermen anvendt alene uten film. I slike tilfeller 

kan endog øyne som har tilpasset seg mørket, ha vanskelighet 

med å skille billed-detaljer ved normale røntgendoser. 

Denne faktor sammen med den ønskede lange eksponeringsperiode, 

gjør strålingsdosen uakseptabelt høy. 

Bildeforsterkere har også spilt en rolle i søkingen etter å 

redusere nødvendige strålingsdoser. Røntgenbilde-forsterkning 

begynte med et diodetype-forsterkerrør. I et slikt rør blir 

kinetiske energier i størrelsesorden av et titall av KeV gitt 

til fotoelektroner som genereres enten direkte ved røntgenstråler 

eller via røntgensynlig fotokatode-omforming før de støter mot 

en utgangsfosfor-skjerm. Samtidig blir elektronbildet redusert 

flere ganger før det ankommer på utgangsskjermen. Reduksjonen 

i størrelse i tandem med høye fotoelektron-kinetiske energier 

resulterer i et forsterket røntgenbilde. I disse rør, etter 

den opprinnelige fotoelektrongenerering, forblir antallet 

elektroner i elektronbildet konstant og multipliseres ikke. 

De elektriske og elektro-optiske krav til systemer som anvender 

disse rør, gjør systemene store, kompliserte og tungvinte. 

Nylig er mikro-kanalplate (MCP) multiplikatorer blitt anvendt 

direkte som en fotokatode for innfallende røntgenstråler sammen 

med en utgangsfosforskjerm. Ulempen ved denne fremgangsmåte er 

at den lave sannsynlighet for fotoelektronproduksjon i MCP-

materialet ved medisinsk røntgenenergier og den lave sannsynlig-

het for at de fotoelektroner som frembringes dypt i materialet 

fremkommer og multipliseres, resulterer i en kvantvirkningsgrad 

som er høyst noen få prosent. Med slik lav virkningsgrad tapes 

det en stor informasjonsmengde som ikke kan hentes ved senere 

trinn. Videre bevirker røntgenstråler som gjennomtrenger mer enn 

en kanal før deteksjon, billedforringelse og tap av oppløsning. 

I et andre nylig forsøk som anvender en MCP-multiplikator, av-

settes synlig-lys fotokatodemateriale direkte på baks iden av en 

røntgenfosfor. MCP-multiplikatoren følger fotokatoden med dens 
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utgangsfosfor. Innkommende røntgenstråler blir først oraformet 

til synlig lys, det synlige lyset omformes til fotoelektroner, 

elektronene forsterkes av MCP-multiplikatoren og omformes til 

synlig lys igjen ved hjelp av utgangsfosfor-skjermen. Denne 

andre løsning som anvender en MCP-multiplikator har en meget 

høyere kvantvirkningsgrad enn tidligere nevnte løsning. Den 

høyere virkningsgraden kan direkte henføres til anvendelse av 

røntgenfosforen som er meget virkningsfull. Imidlertid oppviser 

denne andre løsning et naturlig problem. Nærheten av røntgen-

fosforen og den meget følsomme synlig-lys fotokatoden, som kre-

ves i den samme vakuumkolbe for å bevare oppløsning, bevirker 

kontaminering av fotokatodematerialet og begrenser i alvorlig 

grad den brukbare levetid for forsterkeren. Viktigere er det 

med begge de foregående løsninger som anvender en MCP-multipli-

kator, at røntgenstrålene først må gå inn i vakuumkolben i for-

sterkeren før de detekteres og forsterkes. Derfor må røntgen-

strålene passere gjennom et vindusmateriale som avtetter vakuum-

kammeret. For å hindre betydelig tap i kvantvirkningsgrad må 

dette vindusmaterialet være meget tynt, slik at det er meget 

transparent for innfallende røntgenstråler. På den annen side 

må det også være tykt nok til å motstå et trykkdifferensiale 

på minst én atmosfære. Disse to grunnleggende motstående krav 

resulterer i konstruksjonkompromisser slik som et buet vindu 

med en tykkelse av noen få hundre mikrometer som vil, endog ved 

slike minimale:tykkelser, resultere i tapet av fra 20% til 30% 

av de innfallende røntgenstråler. Selvom slike tynne vinduer 

kan være tilstrekkelig for laboratorieforsøk, er de dog vanlig-

vis for skrøplige for operasjonsformål. 

Ifølge den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebragt en 

røntgenstråle-og gammastråle-bildeanordning som er i stand til 

å avbilde en hvilken som helst struktur som er anbragt mellom 

en lavintensitetsrøntgenstråle- eller gammastrålekilde og 

anordningen eller romdistribusjoner av selve kilden. Bildeanordningen 

innbefatter apparatur som er i stand til å omforme ladede eller 

nøytrale partikler, såvel som røntgenstråler eller gammastråler 

til synlig lys og deretter i alt vesentlig forsterke det synlige 

lyset til et nivå som er hensiktsmessig for betraktning i en 

klinisk eller annen tilsvarende operasjonsmessig omgivelse. Om-

formeren tjener som frontende av anordningen og består av et lag 
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av luminiserende materiale som er i stand til å omforme 

røntgenstråler eller gammastråler til synlig lys. Omforme-

ren er lyskoblet til en synlig lysforsterker som kan inn-

befatte en mikro-kanalplate-forsterker. Stråling til syn-

lig lys - synlig-lys-forsterker kombinasjonen kan ytterli-

gere kombineres med sin egen strålingskilde eller kan an-

vendes med en uavhengig strålingskilde. Hovedtrekkene ved 

apparatet ifølge oppfinnelsen fremgår av karakteristikken 

i patentkrav 1. 

Oppfinnelsen skal nå nærmere beskrives under henvisning til 

vedlagte tegninger. 

Fig. 1 viser et blokkdiagram ifølge den foreliggende oppfinnelse 

som viser det grunnleggende systembegrep som oppfinnelsen er 

basert på. 

Fig. 2 viser et blokkskjematisk riss som angir funksjonselementene 

ifølge foreliggende oppfinnelse. 

Fig. 3 viser et tverrsnittriss langs hovedaksen i en utførelses-

f orm. 

Fig. 4 viser et blokkdiagram av en krafttilførselsenhet for 

den foreliggende oppfinnelse. 

Fig. 5 viser et sideriss av den foreliggende oppfinnelse med 

bildeforsterkeren mekanisk koblet til sin egen kilde. 

Like henvisningstall i tegningene identifiserer like deler i 

disse. Fig. 1 viser det grunnleggende røntgen- og gammastråle-

til synlig-lys forsterkersystem som illustrerer det under-

liggende begrep sorti lavintensitets røntgenstråle- og gammastråle 

billedanordningen er basert på. Systemet kan betraktes å være 

hovedsakelig sammensatt av en omformer for å omforme røntgen-

stråler og gammastråler til synlig lys, hvilket i sin tur 

driver en forsterker for synlig lys. En versjon kan være ganske 

enkelt en fosfor-skjerm av sjeldent jordmetall, som virker som 

en omformer og er blokkert for lys fra omgivelsen, i kontakt 

med den fremre platen av et eksisterende nattsyn, synlig-lys 

billedforsterkerrør uten dets optik. Denne versjon kan benevnes 
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som et LIXI-skop (Low Intesity X-ray Image Scope). 

Fig. 2 viser hovedfunksjonselementene i den totale kombinasjon 

av en utførelsesform 20 av oppfinnelsen. En skjerm 21 for 

synlig lys virker til å blokkere omgivende synlig lys mens den 

tilveiebringer praktisk talt ingen skjerming for røntgen/gamma-

stråler. Røntgenstrålene eller gammastrålene som treffer 

skjermen 21 passerer gjennom og treffer fosfor-laget eller 

.scintilasjonsmaterialet 22 som i sin tur genererer synlig lys. 

Elementene 21 og 22 danner derfor en røntgenstråle eller 

gammastråle til synlig-lys omformer. En inngangsfiber-optisk 

plate 23 hindrer sidespredning av det innkommende lys fra 

elementet 22 og sender lyset til en fotokatode 24. Fotokatoden 

omformer lyset som sendes til denne,til elektroner som, i sin 

tur, forsterkes ved hjelp av MCP-forsterkeren 25. Elektron-

utmatningen fra forsterkeren blir deretter omformet tilbake til 

synlig lys ved hjelp av en utgangsfosfor 26. Lyset som 

genereres av utgangsfosforen,sendes til betrakteren ved hjelp 

av en utgangsfiberoptisk plate 27 som anvendes for å hindre side-

spredning av lyset. 

Fig. 3 viser et detaljert tverrsnittdiagram av utførelses-

formene 20 i fig. 2, tatt langs dens hovedakse. Elementene 23-

2 7 befinner seg i et hus 28 som kan være rundt og dannet av et 

hvilket som helst passende keramisk, glass eller annet 

isolerende materiale som er hensiktsmessig for elektrisk iso-

lering og vakuum-isolasjon. Den innkommende stråling treffer 

lysskjermen 21: Denne skjerm kan være en tynn aluminiums-

eller magnesiumfolie eller tilsvarende lav-Z ugjennomsiktig 

materiale som er hensiktsmessig for å blokkere for omgivende 

synlig lys mens det er meget transparent for røntgenstråler 

og gammastråler. Alternativt kan lysskjermen være et stort 

plastbånd eller et nålehull-fritt papir. Den må fullstendig 

dekke elementet 22. 

Elementet 22 omformer hver absorberte innkommende strålings-

partikkel til et stort antall synlige lysfotoner. Sålenge som 

enhver stråling absorberes av omformeren, er det derfor liten 

sannsynlighet for at informasjon går tapt. Fosforer av sjeldne 

jordmetaller slik som terbium,aktivert 90% gadolinium og 10% 
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lantan-oksysulfid kan anvendes for røntgenomforming med høy 

virkningsgrad. 

For gammastråle-omforming kan scintillator materialer anvendes, 

slik som natrium-jodid (Nal) eller cesium jodid (Csl) med 

eller uten urenhet-aktivering slik som tallium (Tl) eller 

natrium (Na). I tillfellet med fosforen, kan den avsettes 

direkte på fiberoptik-frontplaten 23 eller avsettes på en 

separat fiber-optisk plate som så kobles til frontplaten 23, mens 

i tilfellet for scintillatormaterialet kan dette være i form av 

tynne skiver som er optisk koblet med inngangsfiberoptik-front-

platen 23. For dosimetri-studier, hvor den innfallende 

stråling kan være elektro-magnetisk (dvs. røntgenstråle eller 

gammastråle), ladede eller nøytrale partikler, kan plastiske 

scintillatorer anvendes som omformere på grunn av deres vev-

ekvivalente egenskaper. Det bør bemerkes at skjermen 21 kan 

forsynes med "aluminiserende" element 22, hvilket i sin tur må 

dekke inngangs-fiber optik frontplaten 23. Det synlige lys-

bildet fra elementet 22 ledes inn i høyvakuumkammeret 29 ved 

hjelp av inngangsfiberoptik-frontplaten 23 som omfattes av 

fibre med diameter lik 5 pm. Fiberstørrelsen bør være liten nok 

slik at systemoppløsningsforringelsen blir minimal. Plate-

tykkelsen er ikke kritisk, men evnen til å anvende en tykk 

plate uten å påvirke operasjonskarakteristikkene gir den evne som 

en kraftig anordning har. Tap i oppløsning er typisk minimal 

på grunn av tett kobling mellom inngangsfiber-optik-frontplaten 

og omformeren. 

På baksiden, dvs. vakuumsiden, av inngangsfiber-optik-front-

platen 23 er det avsatt en synlig-lys fotokatode 24, hvis 

materiale f.eks. S-20 velges til ganske nær å tilpasses utgangs-

bølgelengden for elementet 22. Hver innfallende strålings-

partikkel omformes derfor til et stort antall fotoelektroner 

ved hjelp av fotokatoden. Fotoelektronene akselereres med ca. 

200 V over et 0.2 mm gap 30 til inngangen i mikro-kanal-plate 

(MCP) forsterkeren 25 som er konstruert, i dette tilfellet, med 

kanaler med innside-diameter lik 12 jam og et lengde-/diameter-

forhold på ca. 40. På grunn av den tette nærhet mellom foto-

katoden 24 og inngangssiden av mikrokanal-plateforsterkeren 25 
4 

og det høye elektriske feltet (10 V/cm) som erfares av elek-
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tronene, gjøres oppløsningstapet igjen minimalt. 

For å oppnå operasjon med liten støy og å hindre kontaminering 

av fotokatoden, blir det store overflatearealet av MCP-for-

sterkeren 25 med sine millioner av kanaier grundig utgasset 

forut for avtetting av intensivererdelen i et høyvakuum på ca. 
-9 

10 torr. Etter at intensivereren er avtettet anvendes den 

kun som en hel enhet. 

MCP-forsterkeren 25 opereres med 700 til 1000 V i den umettede 
3 

modus med en gjennomsnittlig elektronforsterkning på ca. 10 . 

Man vil forstå at når det opereres i umettet modus med enkelt 

elektron-innmatninger har MCP-forsterkeren med rette kanaier 

en forsterkningsdistribusjon som er praktisk talt eksponentiell 

i form. Denne form for forsterkningsdistribusjon bidrar til støy-

faktoren i det resulterende bildet. Hvor imidlertid innmatningen 

består av et stort antall elektroner, slik tilfellet er med 

LIXI-skop operasjon, har forsterkningsdistribusjonen tendens til 

å toppe mot en gjennomsnittsverdi, hvilket således forbedrer 

kvaliteten av bildet. Fordi hver røntgenstråle eller gamma-

stråle videre genererer et stort antall fotoelektroner, er 

sannsynligheten for informasjonstap praktisk talt lik null etter 

den første absorpsjon i omformeren. 

Istedenfor en vanlig MCP-forsterker, kan MCP-forsterkeren 25 

være en dobbelt MCP-forsterker i en vinkel utformning ("chevron") 

eller en enkelt MCP-forsterker med store lengde-/diameterforhold 

med bueformede kanaier, hvor begge øker elektronforsterkningene 
6 7 

til mellom 10 og 10 med sterkt toppede forsterkningsdistribu-

sjoner uten jonetilbakekobling. Videre kan MCP-forsterkeren 

eller forsterkerene som anvendes ha økede diametre eller ha 

kanaier med koniske innganger for å redusere de inaktive arealer 

som for nærværende bevirkes av tykkelsen av kanalveggene. 

Utgangselektronene fra MCP-forsterkeren 25 akselereres av et 

ca. 5 til 6 KV potensiale over et 1.3 mm gap 31 eller en felt-
4 

styrke på ca. 4,6 x 10 V/cm og støter mot en aluminisert fos-

forskjerm 26, f.eks. P-20, som er avsatt som et lag på utgangs-

fiberoptik-frontplaten 27. Den aluminiserte fosforen hindrer 

synlig-lys tilbakekobling til fotokatoden 24. Utgangsfosforen 
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kan være en hvilken som helst fosfor som utsender synlig lys 

med bølgelengde og avtagningskarakteristikker som er tilpasset 

den spesielle anvendelse som ønskes, f.eks. stillestående eller 

bevegelig filmregistrering, direkte betraktning med eller uten 

bevegelse eller bruk med billedanordninger. Utgangsfiberoptik-

frontplaten 27 tjener igjen som et lysrør og opprettholder 

billedoppløsningen. Det skal bemerkes at både inngangs- og ut-

gangsf iberoptik-platene, henholdsvis 23 og 27, også tjener som 

vakuumtetninger. I tillegg bringer utgangsplaten 27 det ende-

lige forsterkede bildet til et plan som er i ett med den bakre 

overflaten av intensivereren, som således gjør det mulig lett 

å koble anordningen til en hvilken som helst form av billed-

registreringsanordning slik som fotoapparater, ladningskoblede 

anordninger (CCD), TV-registreringer og lignende. 

Det bør også bemerkes at selvom inngangs- og utgangsfiberoptik-

frontplatene foretrekkes, er de ikke essensielle for operasjonen. 

Tynt plant glass kan også anvendes bortsett fra at det er langt 

mer skjørt. 

Huset 28 er som vist sylindrisk med alle elementene også stort 

sett sylindriske. De fiberoptiske frontplater 23 og 27 tjener 

også som tidligere nevnt som tetningsorganer for huset som 

inneholder fotokatoden 24, mikrokanalplateforsterkeren 25 og 

fosforskjermen 26 i høyvakuum. Omformeren, bestående av lys-

skjermen 21 og fosfor- eller scintillatormaterialet 22 dekker 

strålings-inngangsenden av huset. Omformeren er imidlertid 

beliggende utenfor huset 28 som inneholder det evakuerte området 

29. Pinnene 32, 33, 34 og 35 rager ut fra huset 28 for å til-

veiebringe krafttilførselsforbindelser til LIXI-skopet. Typisk 

er fotokatoden 24 på -200V, inngangen til mikrokanalplate-

forsterkeren 25 jordet, utgangen av mikrokanalplateforsterkeren 

25 mellom 700 og 1000V og fosforskjerm 26 mellom 5 KV og 6 KV. 

Fig. 4 viser et blokkdiagram av en krafttilførselenhet 40 som 

kan anvendes med LIXI-skopet. Det finnes to drivkjeder bestående 

av regulatorene 41, 42, Hartley Oscillatorer 43, 44, opp-

transformatorer 45, 4 6 og multiplikatorer 47, 48. Krafttil-

førselsenheten 40 kan kraftforsynes med en 2.0 til 3.0 V kilde 

49 som kan gjøres fullstendig bærbar. Potensiometeret 50 er 
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plassert i serie med utgangsfosfor-skjermen. Ettersom det 

finnes et meget lite strømforløp blir spenningen på skjermen 

hovedsakelig konstant. Imidlertid blir variasjonene i spennings-

fall over potensiometeret måtet tilbake til Hartley Oscillatoren 

43 for å endre MCP-forsterker-utmatningen. Operasjonsmessig, 

når utgangsfosfor-skjermen blir altfor lys, blir fallet over 

potensiometeret 50 relativt stort. Dette fall mates tilbake 

via den automatiske lysstyrke-styringskrets 51 til Hartley 

Oscillatoren 43 for å redusere dens utgangsnivå. Dette resul-

terer i senkning av MCP-forsterker-utgangsspenningen som redu-

serer dens forsterkning. Ved å senke MCP-forsterker-forsterk-

ningen blir fosfor dimmet og skjermen derved beskyttet mot å 

brenne. Krafttilførselsenheten kan innleires i silikongummi 

eller et tilsvarende beskyttende materiale plassert rundt LIXI-

skopet. 

Seiv om LIXI-skopet kan anvendes med sine tilhørende fordeler 

med en vanlig strålingskilde som er redusert til et meget lavt 

intensitetsnivå, kan det også med fordel anvendes med sin egen 

lille strålingskilde. Denne kilde kan være uavhengig av LIXI-

skopet, eller alternativt mekanisk koblet til LIXI-skopet. 

Fig, 5 viser siderisset av en utførelsesform 60 av et LIXI-skop 

61 mekanisk koblet til en strålingskilde 62. Som vist er 

strålingskilden et radioaktivt isotop, men den kunne være en 

strålingsgenerator. Strålingskilden 62 befinner seg i en 

tung metallsylinder 63 med åpen ende, hvis hovedakse er vist 

som horisontal, hvilken sylinder er dekket av en dreibar 

sylindrisk tung metallstrålingsskjerm 64 hvis hovedakse er vist 

som vertikal. Et håndtak 65 er tilveiebragt, hvilket kan inne-

holde et batteri, en på/av bryter og en forsterkningskontroll 

for LIXI-skopet. Strålingskilden opprettholdes i en fast posi-

sjon med hensyn til LIXI-skopet ved hjelp av en stiv støttearm 

66. Et på/av tommelknott-styreorgan 67 er tilveiebragt for å 

styre posisjonen av strålingsskjermen 64 via drivenheten 68. 

Ved "pa" posisjonen av styreorganet 67, er skjermen 64 plassert 

slik at åpningen 69 er direkte på linje med LIXI-skopet og 

hele systemet er operativt. I "av" posisjonen er skjermen 64 

dreiet til en posisjon hvorved åpningen 69 er dreiet bort fra 

den åpne enden av sylinderen 63 og hele utgangsstrålingen er 
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blokkert. Denne utformning er derfor sikker for håndtering 

ettersom strålingen er uskjermet kun når det er nødvendig og 

strålingskilden alltid er innrettet med LIXI-skopet når den 

er uskjermet. 

På grunn av den høye kvantforsterkning i LIXI-skopet og den 

ledsagende reduksjon i pasientdose, er det blitt mulig ved visse 

anvendelser slik som dental-fluoroskopi og radiografi å erstatte 
125 

den vanlige røntgenmaskin med radioaktive kilder slik som I 

(ti; = 60 dager), Cd109(t^ = 1.3 år) eller Sn119m(t^ = 250 dager). 

Disse er eksempler på kilder som utsender røntgenstråler i 

energiområdet som kreves for medisinske og dentale anvendelser. 

Slike kilder, som er fullt ut anvendbare med LIXI-skopet, er 

tilgjengelige kommersielt med aktiviteter i området 10 - 100 mC 

med punkt-kildegeometri som generelt vist i fig. 5 som elementet 

62. 

Man vil bemerke at flere kjente modifikasjoner kan foretas 

på LIXI-skopet som tidligere beskrevet for ytterligere å forbedre 

dets yteevne, f.eks. bildekvaliteten. Modifikasjonene kan inn-

befatte (1) å anvende en høyoppløsningsomformer for spesielle 

anvendelser slik som mammografi, (2) å anvende fotokatoder som 

har deres følsomhet toppet til å tilpasses bølgelengden for høy-

oppløsningsomformerne, (3) å tilveiebringe utgangsfosforer med 

forskjellige avtagningstider og bølgelengder for spesielle an-

vendelser og (4) å tilveiebringe forskjellige radioaktive kilder 

for bruk med varierende anvendelser og som kan tilpasses en 

spesiell LIXI-skop-utformning. 

LIXI-skopet, som beskrevet ovenfor, har derfor mange nye trekk 

og fordeler som ikke finnes i den kjente teknikk. Omformerene 

som anvendes har høye kvantvirkningsgrader, f.eks. i energi-

området for medisinske røntgenstråler. Slike høye virkningsgrader 

og følgelig høyt informasjonsinnhold bevares fordi strålingen 

treffer direkte på omformeren uten interferens av et vindu. 

Samtidig blir høy kvantforsterkning i intensivereren også 

fullt anvendt. 

LIXI-skopet kan lett utføres i en kraftig utformning som er 

hensiktsmessig for felt og klinisk bruk. Dette gjøres mulig 
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fordi omformeren er utenfor intensivereren og fremdeles kan 

intensivereren opereres under et høyt vakuum uten skjøre vinduer. 

Ved videre å ha omformeren utenfor intensivereren, blir proble-

met med kontaminering av fotokatoden av omformermaterialet 

eliminert. I tillegg muliggjør det å ha omformeren utenfor 

intensivereren lett endring av omformere for forskjellige an-

vendelser. 

Bruken av inngangs- og utgangsfiber-optikplater eliminerer 

tynne og skjøre glassvinduer uten noe tap i oppløsning. De 

flate inngangs- og utgangsoverflatene av LIXI-skopet tillater 

maksimal, og under visse anvendelser direkte kontakt med både 

pasienten og hvilke som helst billedregistrerende anordninger. 

Det er klart at utgangsbildet fra LIXI-skopet kan ytterligere 

intensiveres ved ytterligere intensiverere, forstørret eller 

redusert i størrelse slik det ansees nødvendig. LIXI-skopet 

med sin egen lille radioaktive kilde tillater bærbar fluoro-

skopi og radiografi i lommestørrelse med adgang til tidligere 

ansett vanskelige områder. Videre kan LIXI-skopet med sin 

egen lavdose-strålingskilde opereres på en måte som begrenser 

unødvendig strålingseksponering på andre følsomme deler av 

legemet som ikke er av diagnostisk interesse. På grunn av at 

LIXI-skopet oppviser en slik høy forsterkning og derfor tillater 

bruk av kilder med uhyre lav intensitet, kan langvarig fluoro-

skopi, slik som med rotkanal-arbeide, opprettholdes uten å 

overskride sikkerhetsdosegrenser. Kontinuerlig, på stedet, 

og øyeblikkelig synlig observering kan således opprettholdes for 

å observere kirurgisk fremgang. 
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P a t e n t k r a v 

1. Apparat for å omdanne usynlig stråling, f.eks. rønt-

genstråler, gammastråler, ladede partikler eller nøytrale 

partikler til synlig lys, omfattende midler (21, 22) for å 

omdanne innkomne usynlig stråling til synlig lys, midler 

(25) for forsterkning av synlig lys, og midler (24) for 

lyskobling av nevnte midler (21, 22) for omforming av den 

innkomne stråling og nevnte midler (25) for forsterkning 

av synlig lys, k a r a k t e r i s e r t v e d at 

nevnte apparat er mekanisk koblet til en strålingskilde 

(62), og at nevnte middel (25) for forsterkning av det 

synlige lys, omfattende en mikrokanal-plate-forsterker 

(25), er plassert i et evakuert område (29), og nevnte 

midler (21, 22) for å omforme den innkomne stråling er 

plassert utenfor nevnte evakuerte område (29). 

2. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at strålingskilden (62) er en radioaktiv 

kilde. 

3. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at strålingskilden (62) er en strålings-

generator. 

4. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at strålingskilden (62) er innrettet til 

å bestråle nevnte midler (21, 22) for omforming av den 

innkomne stråling. 

5. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for omforming 

av den innkomne stråling er mekanisk koblet til nevnte 

middel (25) for forsterkning av synlig lys, 

6. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for omforming 

av den innkomne stråling er fosfor, fortrinnsvis av typen 

sjelden jordart. 
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7. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for omforming 

av den innkomne stråling er et scintillatormaterial^. 

8. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for omforming 

av den innkomne stråling er fosfor som er terbium aktivert 

90% gadolinium og 10% lantanoksysulfid. 

9. Apparat som angitt i krav 7, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte scintillatormateriale er fra 

gruppen som består av natriumjodid og cesiumjodid. 

10. Apparat som angitt i krav 9, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte natriumjodid og cesiumjodid er 

urenhet-aktivert. 

11. Apparat som angitt i krav 7, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte scintillatormateriale er plast. 

12. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for omforming 

av innkomne stråling omfatter en skjerm (21) for synlig 

lys, hvilken er gjennomsiktig for røntgen- og gammastrål-

ing . 

13. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for å omforme 

innkommende stråling er lyskoblet til nevnte midler (25) 

for lysforsterkning via fiberoptiske midler (23). 

14. Apparat som angitt i krav 13, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for å omforme 

innkommende stråling omfatter en fosforlag-avsetning på 

nevnte fiberoptiske midler (23). 

15. Apparat som angitt i krav 13, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for å omforme 

innkommende stråling er mekanisk koblet til nevnte middel 
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(25) for forsterkning av synlig lys på en mekanisk ombytt-

bar måte. 

16. Apparat som angitt i krav 15, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte middel (21, 22) for å omforme 

innkommende stråling er et luminiserende lag (22) avsatt 

på en fiberoptisk plate (23) uavhengig av nevnte middel 

(25) for forsterkning av synlig lys. 

17. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte mikrokanal-plate-forsterker 

(25) er to forsterkere i en vinkelutforming ("chevron"). 

18. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte mikrokanal-plate-forsterker 

(25) har bueformede kanaier. 

19. Apparat som angitt i krav 1, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at nevnte mikrokanal-plate-forsterker 

har kanaier med koniske innganger. 
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