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N".Y, Philips'Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

Röntgenonderzoekinrichting, 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgenonder-
zoekinrichting met een stralenbron, een röntgenbeeldversterk^r-
buis, een registratieinrichting en een tussen de beeldversterker 
en de registreerinrichting opgesteld bundelbegrenzend diafragma. 

i 

In bekende inrichtingen van deze soort wordt vaak 
» 

een irisdiafragma toegepast waarmede in het bijzonder de tot 
een televisieopneembuis als registreerinrichting toe te lateip. 
lichtstroom wordt geregeld. Ben nadeel van een dergelijk diar 
fragma is de veelal niet lineaire werking.Ook treden bij het 
toepassen van een relatief kleine opening, storende afwijkingen 
in de beeldvorming op. In moderne röntgenonderzoekapparaten j 

j 
worden bovendien steeds hogere eisen gesteld aan de instel-
snelheid van het diafragma. Aan deze verhoogde eisen kan door 
de tot nu toe gebruikte diafragma's steeds moeilijker worden 
voldaan. 

Het doel van de uitvinding is een röntgenonderzoek-
inrichting te verschaffen met een diafragma dat onder behoud 
van een geringe afmeting, gemeten in de richting van de 
stralengang, een snelle lichtstroomregeling toelaat en waarb: 
de genoemde bezwaren niet optreden. Een röntgenonderzóekin-
richting van de in de aanhef genoemde soort heeft daartoe 
volgens de uitvinding tot kenmerk, dat het diafragma is opge-|-
bouwd uit een aantal sectorvormige eletaenten die draaibaar 
zijn om assen die althans nagenoeg dwars op de optische as 
zijn gericht. 

Door uitgaande van een gesloten toestand de sector-
vormige elementen te roteren ontstaat een stervormige door-
laatopening voor de afbeeldende bundel. Door keuze van de 
vorm van onderling aangrenzende uiteinden van de lamellen 

* 

kan de vorm van de doorlaatopening en het verloop daarvan 
als funktie van de rotatie van Üe lamellen worden gekozen. 
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3olc kan de vorm van de lamellen zijn aangepast aan de vorm 
van aangrenzende optische elementen van de beeldvormende 
inrichting. 

Aan de hand van de tekening worden in het onderstaande 
enkele voorkeursuitvoeringen volgens de uitvinding nader be»» 
schreven. I11 de tekening toont, 

Fig. 1 een zeer schematische weergave van een röntgerjL-
onderzoekinrichting volgens de uitvinding en 

Fig. 2 en 3 schetsmatige weergaven van een voorkeurs-
10 uitvoering van een diafragma volgens de uitvinding gezien in 

twee verschillende richtingen. 
Van een röntgenonderzoekinrichting is in fig. 1 een 

röntgenbron 1 met een kathode 2, een anode 3 en een stralen-
venster k aangegeven. Een bundel rUnt{jonn bralori 6 ctuor N tl'uul I 

15 een objekt 7 en werpt een röntgenschaduwbeeld op een röntgen-
beeldversterkerbuis 8. De voor de beeldvorming te gebruiken 
röntgenstralenbundel wordt in de beeldversterkerbuis in een 
ingangsscherm 9 Ingevangen en omgezet in een elektronenbundel 
11 die in een uitgangsscherm 12 wordt omgezet in een stralen-

20 bundel 13 waarvan de golflengte bij voorkeur in of nabij het 
zichtbaar spectrale gebied ligt. Aan het uitgangsvenster 
is hier een optisch systeem gekoppeld dat een eerste lenzen-
stelsel 14. ook wel basisobjektief genoemd, een tweede 
lenzenstelsel 16, ook wel cameralens genoemd, en daartussen 

25 een half-, of althans partieel doorlatende spiegel 17. De 
spiegel 17 verdeelt de lichtbundel 13 in twee deelbundels 
18 en 19. Heb gedeelte 18 wordt toegevoerd aan bijvoorbeeld 
een film of cassette camera 21 voor het vastleggen van beeld-
opnamen. Het gedeelte 19 wordt toegevoerd aan een trefplaat 

30 22 van een televisieopneembuis 23. Een uit de televisieopneet^-
buis gewonnen signaal kan op een monitor voor direkte 
visuele waarneming, worden weergegeven of aan een, bijvoor-
beeld magnetische registratie inrichting 26 voor elektronische 
uitlezing worden toegevoerd. Het in de vorm van een televisie -

35 signaal geregistreerde beeld ka& öak op cje monitor worden 
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weergegeven. 
Tussen de halfdoorlatende spiegel en de televisie-

opneembuis bevindt zich. een diafragma 24 waarmede de licht-
stroom naar de opneembuis tussen relatief* wijde grenzen kan 
worden geregeld. Het is voor de afbeelding .gunstig, dat de 
afmeting van dit diafragma gemeten in de stralenrichting zo 
klein mogelijk gehouden wordt daar anders een extra vignettejrin 
in de beeldvorming optreedt» Veelal wordt een automatisch in-
stelbaar irisdiafragma toegepast dat bij doorlichting voor 
visuele waarneming, waarbij met "een relatief lage röntgen-
bundelenergie wordt gewerkt,op een grote doorlaatopening is 
ingesteld en bij beeldopname, waarbij gedurende korte tijd 
met een relatief hoge röntgenbundelenergie wordt gewerkt, 
automatisch op een kleine doorlaatopening omschakelt en om-
gekeerd. 

Een diafragma 24 is volgens de uitvinding samenge-
steld uit sectorvormige lamellen 31» Elk van deze, bijvoor-
beeld twaalf, lamellen is verbonden met een draaias 32 waar-
mede de lamel kan worden geroteerd. De draaiassen hebben 
hier een gemeenschappenjk punt 33 dat op de optische as 34 
van het afbeeldingssysteem ligt en zijn allen dwars op de 
optische as 34 gericht. In gesloten toestand, deze toestand 
is in fig. 2..weergegeven is het diafragma geheel dicht. Dooi 
onderling overlapping van de lamellen kan deze volkomen 
afsluiting eventueel zekerder worden ingesteld. Anderzijds 
kan door insnijdingen in de lamellen worden gezorgd voor 
een minimale doorlating in gesloten toestand. De lamellen 
kunnen door aandrijving van nokken 35, die het uiteinde van 
star met de lamellen verbonden aandrijfassen 36 vormen, 
worden geopend en gesloten. Een lamel in geopende toestand, 
gezien in een richting dwars op de optische as 3^1 is aange-
geven in fig. 3. De aandrijving kan bijvoorbeeld worden ge-
realiseerd door middel van een ring 37 die middels een schroef-

,* 
draadverbinding 38 met de nokken is verbonden. Voor het in 

he t positie houden van de l&mellén bij deze, rotatie isYgunstig 
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geleiding-snokken 39 toe te passen die eveneens star met de 
lamellen zijn verbonden en waarvan een bol uiteinde 41 door 
een gleuf k2, aangebracht in een ring 43» loopt, In een aan. 
de röntgenonderzoekinrichting aangepaste uitvoering geschied 
de aandrijving van de nokken 35 door middel van een elektro-
motor waardoor, overeenkomstig de bekende uitvoeringen de 
diafragmainstelling gemakkelijk automatisch kan worden door-
gevoerd . 

In geopende stand is het vlak van de lamel evenwijdi 
met de optische as gericht. In een voorkeursuitvoering zijn 
de daarbij naar een aansluitende lens van het systeem toe-
gerichte begrenzingen van de lamellen aangepast aan de vorm, 
in casu de kromtestraal van de lens en dus hol uitgesneden. 
Met een stippellijn k6 is dit in fig. 3 aangegeven. 

In een verdere voorkeursuitvoering is aan de be-
grenzingen van de lamellen een vorm gegeven zoals in fig. 2 
met een stippellijn is aangegeven. De begrenzing van de 
lamel is daarbij zo gekozen dat het afschermen van de licht-
bundel in radiale zones voor de beeldvorming een zo gunstig 
mogelijk verloop heeft. 

CONCLUSIES 
( 

1. Röntgenonderzoekinrichting met een stralenbron, een 
röntgenbeeldvensterbuis, een optisch systeem, een registratie 
inrichting en een tussen de versterkerbuis en de registratie-
inrichting opgesteld bundelbegrenzend diafragma met het ken-
merk dat het diafragma is opgebouwd uit een aantal sector-
vormige lamellen die draaibaar zijn om assen die althans 
nagenoeg dwars op de optische as zijn gericht. 
2. Röntgenonderzoekinrichting volgens conclusie 1, 
met het kenmerk, dat de lamellen een zodanig begrenzing 
hebben, dat regeling van de lichtstroom over de bundeldoor-
snede ongelijkmatig verloopt. 

* 

3. Röntgenonderzoekinrichting volgens«conclusie 1 of 2, 
met het kenmerk dat de vorm van de lamellen aangepast .aan 
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de kromtestraal v&ï een lens die zich aangrenzend aan liet 

diafragma, in het- iotisch. systeem bevindt. 

4. jRöntgenond* izoekinrichting volgens een der voorgaande 

conclusies, met hei'kenmerk dat de instelling van het dia-

fragma automatisch * ordt geregeld. 

5. Bundelbegretzend diafragma zoals toegepast in een 

röntgenonderzoekinri :hting volgens een van de voorgaande 

conclusies. 

Eindhoven 25 séptemlif 1975 * 
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