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Xonics, Inc., te Van Nüys, Californië, Ver.St.v.Amerika. 

Radiografische inrichting en werkwijze voor het verkrijgen van röntgen-

beelden. 

De uitvinding heeft betrekking op een elektronisch 

radiografisch stelsel van de algemene soort volgens de Amerikaanse 

octrooischriften 3.873.833 en 3.965.352 en in het bijzonder op een stelsel, 

waarbij het zichtbare beeld wordt gevormd in de beeldkamer met belichting 

en ontwikkeling in een enkele bewerking. 

Bij het gebruikelijke elektronische radiografische 

stelsel wordt een dielektrisch dragervel geplaatst bij een van de elektro-

de-oppervlakken in een spleet tussen een paar elektroden. Een bron van 

röntgenstralen wordt gericht naar de spleet langs het te bestralen voor-

werp en binnenkomende röntgenfotonen wekken elektronen en positieve ionen 

op in een voor straling ondoorschijnend fluïdum in de spleet voor het 

aantrekken naar de respectieve elektroden. Ladingen worden opgezameld op 

de dielektrische drager voor het leveren van een latent elektrostatisch 

beeld van het voorwerp en dit beeld wordt ontwikkeld tot een zichtbaar 

beeld door standaard xerografische technieken met de dichtheid van de 

neergeslagen tonerdeeltjes als een functie van de sterkte van de elektro-

statische lading. 

Bij deze bekende stelsels wordt het dragervel met 

het elektrostatische beeld bewogen vanaf de beeldkamer naar de ontwikkel-

kamer, waar de tonerdeeltjes worden aangebracht, waarna de toner wordt 

gehecht aan het dragervel door geschikte middelen zoals verhitting, in-

kapselen met hars of aanbrengen van lagen. Deze stelsels vereisen afzonder-

lijke plaatsen voor de beeldkamer en de ontwikkelkamer en een voorziening 

voor het transporteren van de drager met het elektrostatische beeld zonder 

degradatie van het elektrostatische beeld. 

Een doel van de uitvinding is te voorzien in een 

elektronisch radiografisch stelsel, waarbij de röntgenbelichting en het 

ontwikkelen van het zichtbare beeld worden uitgevoerd in de beeldkamer, 
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waarbij het ontwikkelen van een zichtbaar beeld praktisch tegelijk plaats 
vindt met de röntgenbelichting, waardoor geen overdracht nodig is naar een 
afzonderlijke ontwikkelpost voor het vel, dat slechts het elektrostatische 
beeld draagt. 

wijze en inrichting, waarbij een dielektrisch dragervel wordt gedragen in 
een spleet tussen een anode en een kathode met een röntgenabsorbeer- en 
elektronen en positieve ionen emitteervloeistof in de spleet en met een 
aantal elektroforetische deeltjes gedispergeerd in de vloeistof om te dienen 
als de toner. Op het tijdstip dat de rontgenbron wordt gepulseerd, wordt 
een elektrische voedingsbron verbonden over de elektroden voor het vormen 
van een elektrisch veld in de spleet, dat de elektronen en positieve ionen 
beweegt naar tegengestelde elektroden, zodat een elektrostatisch beeld 
wordt gevormd op het dragervel. De elektroforetische deeltjes worden 
selectief aangetrokken naar het dielektrische vel door de elektrostatische 
ladingen, zodat het zichtbare beeld op het vel wordt gevormd. Het vel met 
het zichtbare beeld wordt verwijderd uit de spleet en de tonerdeeltjes 
kunnen ter plaatse worden gefixeerd, zoals door verhitting, inkapselen met 
hars of het aanbrengen van lagen bijvoorbeeld. 

De uitvinding zal aan de hand van de tekening in het 
volgende nader worden toegelicht. 

Fig. 1 is een vertikale doorsnede van een röntgen-
afbeeldingsstelsel met de voorkeursuitvoering van de uitvinding. 

Fig. 2 toont een tijddiagram van een voorkeurswerking 
van het stelsel van fig. 1. 

Volgens een voorkeursuitvoering van de uitvinding 
wordt een afbeeldingsstelsel, speciaal geschikt voor het maken van borstkas-
röntgenfoto's, aangegeven met een rontgenbron 10, gespatieerd van een 
dragerhuis 11 en zo aangebracht, dat de persoon of het object 12, waarvan 
een röntgenbeeld moet worden gemaakt, kan worden geplaatst tussen de 
rontgenbron en het huis, bij voorkeur tegen de plaat 13 van het huis. 

tonervastsmeltpost 19 zijn aangebracht in het huis. Scharnierende deuren 
20 en 21 geven toegang tot het inwendige van het huis. Het dielektrische 
dragervel 25 wordt toegevoerd vanaf de rol 16 door de beeldkamer 17 en de 

De uitvinding is gericht op een radigrafische werk-

Een dragertoevoerrol 16, een beeldkamer 17 en een 



vastsmeltpost 19 door aandrijfrollen en loze rollen naar wens en verlaat 
het huis bij een uitgangsgleuf 26. Het dragervel kan worden voortbewogen 
met de hand of door met een motor aangedreven rollen. Natuurlijk zijn andere 
configuraties van een afbeeldingskamer mogelijk naar wens, zoals ook die 
van de bekende techniek. Terwijl een verhitter-vastsmeltorgaan is getekend 
als een fixeerorgaan, zal het duidelijk zijn, dat andere organen voor het 
fixeren van tonerdeeltjes op het dragervel kunnen worden gebruikt, zoals het 
aanbrengen van een ander vel daarop, het met hars inkapselen van de toner, 
terwij1 het fixeren zowel buiten het huis als daarbinnen kan worden uitge-
voerd. 

doorgang 31, geplaatst binnen een kanaaldeel 32 van het huis 11, bij voor-
keur met thermisch isolatiemateriaal 33 geplaatst om het vat 30. Bij de 
voorkeursuitvoering is een koeleenheid 34 verbonden met het vat 30 om het 
vat 30 en zijn inhoud te handhaven op een temperatuur onder de omgeving. 
Elektroden 37 en 38 zijn gemonteerd in het vat 30 in gespatieerd verband 
voor het vormen van een spleet 39 daartussen. 

en de wand van het vat 30 tussen de röntgenbron en de elektrode 37, en de 
elektrode 37 zelf moeten worden gemaakt van materiaal met geringe röntgen-
absorptie. Geschikte materialen voor de elektroden 37 en 38 zijn aangegeven 
in het Amerikaanse octrooischrift 3.774.029. Een hoogspanningsvoeding 40 
is verbonden over de elektroden 37 en 38 via geleiders 42 en 43. Het drager-
vel 25 wordt op zijn plaats tegen de elektrode 37 gehouden door rollen 44 
en 45. 

het vat 30 en vult de spleet 39. Deze vloeistof is een voor röntgenstralen 
ondoorschijnende elektrisch niet-geleidende vloeistof en omvat bij de 
getekende uitvoering neopentaan met daarin xenon opgelost. Alifatische 
koolwaterstoffen zoals hexaan zijn andere geschikte vloeistoffen. Bij voor-
keur is het huis 11 praktisch luchtdicht gemaakt en gevuld met xenon bij 
atmosferische druk voor het verminderen van de waarschijnlijkheid van ver-
vuiling van het neopentaan oplosmiddel door atmosferische bestanddelen. 
De hoeveelheid gas, welke kan worden opgelost in het oplosmiddel, neemt toe 
bij afname van de temperatuur van het oplosmiddel en er is gebleken, dat 

De beeldkamer 17 heeft een vat 30 met een U-vormige 

De plaat 13 van het huis, het isolatiemateriaal 33 

Een vloeistof 50 is aangebracht in de doorgang 31 van 



de hoeveelheid xenon, welke kan worden opgelost in neopentaan, kan worden 
verdubbeld door de neopentaan te handhaven op -20° C. Alternatief kan het 
stelsel werken bij kamertemperatuur, waardoor de koeleenheid en de thermische 
isolatie overbodig zijn, terwijl de kamer en de spleet met de vloeistof 
daarin bij voorkeur op een grotere dan de omgevingsdruk worden gehouden. 
De hoeveelheid gas, welke kan worden opgelost in het oplosmiddel, neemt 
toe wanneer de deeldruk van het gas in het huis 11 wordt vergroot. Er is 
gebleken, dat de hoeveelheid xenon, welke kan worden opgelost in neopentaan, 
kan worden verdubbeld door het verdubbelen van de xenondruk in het huis 11 
zoals door middel van een drukbron 52 verbonden met het huis via een lei-
ding 53. Zowel verminderde temperatuur als verhoogde druk kunnen worden 
gebruikt voor het vergroten van de xenonconcentratie in de vloeistof. 

Andere geschikte absorbeervloeistof is tetramethyltin 
Sn(CH^)^ dat röntgenstralen effectief zal absorberen zonder de noodzaak 
van opgelost xenon of dergelijke. Aldus is geen koeling of drukbewerking 
nodig. 

Een hoeveelheid van elektroforetische tonerdeeltjes 
55 wordt gedispergeerd in de vloeistof 39. De elektroforetische deeltjes 
kunnen gebruikelijk zijn, zoals organometaalpiginenten of metaaloxyde als 
de basis of kern met een dielektrische bekleding. Bij voorkeur wordt de 
vloeistof 39 met de tonerdeeltjes 55 rondgevoerd door de spleet met een 
vloeistofcirculatiestelsel 56, dat kan zijn voorzien van een pomp en een 
reservoir om verse toevoer van de deeltjesdragende vloeistof in de spleet 
tussen de elektroden te handhaven. 

Een regelketen 60 is verbonden met de elektrodevoe-
dingsbron 40 en met de voedingsbron 61 voor de röntgenbuis 10. Bij voorkeur 
wordt de röntgenbuis gepulseerd door de regelketen voor het leveren van de 
gewenste straling voor het belichten en wordt de voedingsbron voor de spleet 
ingeschakeld op het tijdstip dat de röntgenbuis wordt gepulseerd en kan 
worden gehandhaafd in ingeschakelde toestand gedurende een korte tijd na 
de röntgenimpuls, typerend enige milliseconden. Een typerend tijddiagram 
voor de werking van de regelketen 60 ziet men in fig. 2. 

Het elektronische radigrafische stelsel met de 
elektroforetische tonerdeeltjes in de spleet werkt op een wijze lijkend 
op die van de stelsels van de bovengenoemde octrooischriften. De binnen-
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komende röntgenfotonen worden geabsorbeerd door de vloeistof in de spleet 
en elektronen (negatieve ionen) en positieve ionen worden geleverd. 
Elektronen bewegen naar de anode en de positieve ionen naar de kathode in 
het elektrische veld tussen de elektroden. Met het dielektrische vel bij 
de anode, worden de negatieve ionen opgezameld op het dielektrische vel 
volgens een beeldpatroon, dat overeenkomt met de ruimtelijke dichtheids-
variaties van de geabsorbeerde röntgenstralen. De positieve ionen worden 
aangetrokken naar de kathode. 

De voedingsbronnen voor elektroden en röntgenbuis 
worden uitgeschakeld en de beeldkamer heeft een latent elektrostatisch 
beeld van negatieve polariteit op het dielektrische vel. Dit latente elek-
trostatische beeld vormt een beeld-elektrisch-veld over de met vloeistof 
gevulde spleet, waarbij positief geladen tonerdeeltjes worden aangetrokken 
naar het dielektrische vel voor het vormen van een zichtbaar radiografisch 
beeld. Het vel wordt dan verwijderd en het tonerbeeld wordt gefixeerd zo-
danig dat het een permanent radiogram vormt. Omgekeerd kan de dielektrische 
drager worden geplaatst op de kathode met de positieve ionen opgezameld 
daarop en met de mogelijkheid de negatief geladen tonerdeeltjes aan te 
trekken voor het zichtbaar maken. 

Andere verschijnselen kunnen ook optreden. Ionen, 
welke lopen naar een elektrode, kunnen een aanvankelijk neutraal toner-
deeltje treffen en zich daaraan hechten, met het resulterende geladen 
tonerdeeltje zich bewegend door het elektrische veld naar een elektrode 
en neergeslagen op het dragervel. Dit is niet een rendabele of bijzonder 
wenselijke werkingswijze, omdat een grote hoeveelheid toner wordt vereist 
in de vloeistof voor het verzekeren van botsingen tussen ionen en toner, 
en de toner moet worden gekozen van een soort, waaraan ladingen gemakkelijk 
worden gehecht. 

Ook kunnen toherdeeltjes werken als róntgenabsorbeer-
organen, waardoor geschikt geladen tonerdeeltjes worden gevormd, welke 
bewegen naar de elektroden en worden afgezet op het dragervel dat een 
zichtbaar beeld vormt. Dit is een andere onrendabele en thans ongewenste 
werkingswijze. Een grote hoeveelheid toner wordt vereist, de toner moet 
zwaar zijn om een goed röntgenabsorbeerorgaan te zijn en dus is het moeilijk 
in suspensie te houden, terwijl een relatief hoge röntgendosis nodig is 
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voor het vormen van een beeld. 
Gebieden, welke sterk worden belicht door röntgen-

fotonen, worden sterk ontwikkeld door de toner en verschijnen donker in 
vergelijking met de gebieden op het dielektrische vel, waar minder röntgen-
belichting is geweest. Bij alle uitvoeringsvormen volgens de uitvinding 
zijn de tonerdeeltjes bij voorkeur betrekkelijk klein, typerend van micron-
afmeting. Ook moet de absorbeervloeistof in de spleet elektrisch niet-gelei 
dend zijn en een specifieke elektrische weerstand hebben, welke groter is 

13 
dan 10 ohm.cm in gebruik. Een lagere specifieke weerstand voor de vloei-
stof voert tot het ontladen van het door röntgenstralen gevormde elektro-
statische beeld, waardoor het maken van een zichtbaar beeld zeer moeilijk 
is. De vloeistof moet voor röntgenstralen ondoorschijnend zijn of voor 
stralen ondoorschijnend, dat wil zeggen dat de vloeistof binnenkomende 
röntgenfotonen moet absorberen en elektronen en positieve ionen moet vormen 
Ook moeten de absorberende atomen van de vloeistof een atoomnummer van 
tenminste 17 en bij voorkeur van tenminste 35 hebben.Gewezen kan worden 
op het bovengenoemde Amerikaanse octrooischrift 3.965.352 voor verdere 
informatie betreffende de absorbeervloeistof. 

C O N C L U S I E S 
1. Radiografisch stelsel voor werking met een bron 

van röntgenstralen, met het kenmerk, dat een paar elektroden aanwezig is 
als een anode en een kathode, eerste organen voor het dragen van deze 
elektroden in gespatieerd verband met een kleine spleet daartussen, organen 
voor het plaatsen van een dielektrisch vel in de spleet op een van de 
elektroden, waarbij het vel verwijderbaar is uit de spleet, een röntgen-e 
absorbeermiddel en elektronen en positieve ionen emittermiddel in de spleet 
tussen de anode en de kathode, waarbij het emitteermiddel bestaat uit een 
voor röntgenstralen ondoorschijnende elektrische niet-geleidende vloeistof 
met atomen met een atoomnummer van tenminste 17, en tweede organen voor het 
verbinden van een elektrische voedingsbron over de elektroden voor het 
aantrekken van elektronen naar de anode en positieve ionen naar de kathode, 
waarbij een aantal elektroforetische deeltjes in de vloeistof aanwezig is 
en organen aanwezig zijn voor het pulseren van de rontgenbron en het tege-
lijk bedienen van de tweede organen voor het leveren van een elektrisch 
veld in de vloeistof tussen de elektroden voor het aantrekken van de 
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elektronen en positieve ionen naar de anode respectievelijk kathode welke 
opvolgend geladen deeltjes aantrekken naar het dielektrische veld voor het 
vormen van een zichtbaar beeld op het vel. 

2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
organen aanwezig zijn voor het circuleren van de vloeistof met de elektro-
foretische deeltjes door de spleet. 

3. Stelsel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
organen aanwezig zijn voor het fixeren van de elektroforetische deeltjes 
op het dielektrische vel. 

4. Stelsel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 
organen aanwezig zijn voor het bewegen van het vel vanuit de spleet naar 
de fixeerorganen. 

5. Werkwijze voor het vormen van een zichtbaar beeld 
op een dielektrisch vel, met het kenmerk, dat het dielektrische vel wordt 
geplaatst tegen een elektrode in een spleet tussen een anode en een kathode 
geplaatst nabij een af te beelden voorwerp, het voeren van röntgenstralen 
door het voorwerp en een van de elektroden, het absorberen van binnenval-
lende röntgenstralen in de spleet door het handhaven in de spleet van een 
voor röntgenstralen ondoorschijnende elektrisch niet-geleidende vloeistof 
met atomen met een atoomnummer van tenminste 17 en elektroforetische 
deeltjes waardoor elektronen en positieve ionen in de vloeistof worden 
opgewekt, het aantrekken van elektronen of negatief geladen ionen naar de 
anode en positief geladen ionen naar de kathode door het aanleggen van 
een spanning over de elektroden op het tijdstip dat de röntgenstralen 
worden geabsorbeerd, welke ionen daarna de elektroforetische deeltjes op 
het dielektrische vel aantrekken voor het vormen van een zichtbaar beeld, 
en het verwijderen van het dielektrische vel met de neergeslagen elektro-
foretische deeltjes vanuit de spleet. 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat de elektroforetische deeltjes worden gefixeerd op het dielektrische 
vel. 

7. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat de vloeistof met de elektroforetische deeltjes wordt gecirculeerd 
door de spleet. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, 
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dat het dielektrische vel met de elektroforetische deeltjes daarop wordt 
verhit om de deeltjes te hechten aan het vel. 

9. Werkwijze volgens conclusie 5, roet het kenmerk, 
dat eerst elektronen en positieve ionen worden bewogen naar de respectieve 
elektroden met een aangelegde spanning welke een elektrostatisch ladings-
beeld vormt op het dielektrische vel waarna elektroforetische deeltjes 
worden bewogen naar het dielektrische vel zonder een aangelegde spanning 
voor het vormen van een zichtbaar beeld. 

10. Werkwijze en inrichting in hoofdzaak zoals beschre-
ven in de beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 
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