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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego oraz urządze-

nie do diagnostyki obrazowej mające zastosowanie w urządzeniach diagnostyki medycznej oraz ska-

nerach RTG do kontroli bagażu lotniczego. 

W amerykańskim zgłoszeniu patentowym US 4368386A zostało ujawnione urządzenie do kon-

wersji obrazu zawierające grubą płytkę z materiału fotoprzewodzącego, którym jest tlenek bizmutu lub 

mieszanina tlenku bizmutu i tlenku krzemu lub germanu, wykazującego bardzo dużą rezystywność 

przy braku promieniowania oraz duże fotoprzewodnictwo. Warstwa ta absorbuje promieniowanie joni-

zujące, np. promieniowanie X. Urządzenie posiada ponadto warstwę ciekłokrystaliczną posiadającą 

fazę nematyczną, w której odwzorowywany jest obraz, oraz elektrody zasilające. Wprowadzenie od-

powiednich domieszek do urządzenia pozwala na odczytywanie informacji za pośrednictwem światła 

białego, gdyż absorbcja tego promieniowania jest znacząco zmniejszona przez warstwę materiału 

fotoprzewodzącego. 

Publikacja naukowa P. Rieppo, B. Bahadur, J. Rowlands, „Amorphous selenium liquid crystal  

light valve for x-ray imaging," Proc. SPIE 2432, Medical Imaging 1995: Physics of Medical Imaging, 

228 (May 8, 1995), ujawnia urządzenie wzmacniające obraz promieniowania X, który zawiera warstwę 

absorbującą promieniowanie rentgenowskie, warstwę tworzącą obraz oraz stopień wzmacniacza. 

Urządzenie jest oparte na fotoprzewodzącym detektorze promieniowania X, który tworzy obraz. Foto-

przewodzący detektor zawiera skręcone nematyczne komórki ciekłokrystaliczne osadzone na war-

stwie amorficznego selenu. Urządzenie zawiera również polaryzator, który zmienia intensywność 

światła transmitowanego przez całą strukturę. Kamera CCD rejestruje obraz optyczny i przekazuje do 

procesora gdzie jest on poddany obróbce cyfrowej, a następnie wyświetlany. Cały system, oprócz 

warstwy rejestrującej obraz zawierającej komórki ciekłokrystaliczne z warstwą selenu, wymaga użycia 

dodatkowo źródła światła i kamery CCD do rejestracji. Fakt ten determinuje brak kompaktowości 

urządzenia i zwiększa jego koszt produkcji, jak i eksploatacji. 

Z kolei opis patentowy US 7687792 prezentuje cyfrowy system do diagnostyki rentgenowskiej. 

Urządzenie jest zbudowane z fotoprzewodzącego detektora oraz modulatora elektrooptycznego. Fo-

toprzewodzący detektor absorbuje promieniowanie X, które wcześniej przeszło przez badany obiekt, 

tworząc naświetlony obraz obiektu przechowywany w modulatorze elektrooptycznym. W realizacji 

wynalazku z przytoczonego patentu, warstwę fotoprzewodzącego detektora stanowi amorficzny selen, 

który sąsiaduje z warstwą modulatora elektrooptycznego zawierającą ciekłe kryształy. Utworzony  

w ten sposób obraz rentgenowski jest stabilny przez kilka minut i może być zdigitalizowany za pomocą 

techniki skanowania lub przy użyciu kamery CCD. Przytoczone urządzenie rejestruje obrazy statycz-

ne, nie pozwalając na podgląd na żywo. Co więcej rejestracja kolejnego obrazu wymaga użycia sy-

gnału wymazującego w postaci światła widzialnego z konkretnego zakresu. 

Z kolei opis patentowy US 5847499 prezentuje urządzenie generujące obrazy rentgenowskie 

zawierające źródło promieniowania rentgenowskiego, detektor promieniowania X, składający się  

z warstwy fotoprzewodzącej amorficznego selenu grubości z zakresu 50–500 pm oraz modulatora 

elektrooptycznego w postaci komórki ciekłokrystalicznej. Urządzenie ponadto zawiera źródło światła 

nieaktynicznego (nie naświetlającego warstwy fotoprzewodzącej), celem stworzenia optycznej repre-

zentacji naświetlonego obrazu rentgenowskiego, przetwornik obrazu zbierający obraz rzutowany za 

pomocą nieaktynicznego światła, oraz procesor połączony z przetwornikiem obrazu w celu przecho-

wywania i obróbki obrazów. Przytoczone urządzenie zawiera dodatkowe elementy, takie jak drugie 

źródło promieniowania, przetwornik obrazu, czy procesor, co czyni go skomplikowanym w budowie, 

przez co drogim w produkcji i eksploatacji. 

Z opisu patentowego US 5929449 znany jest cienkowarstwowy, płaski panel detekcyjny w po-

staci matrycy pikseli, służący jako urządzenie obrazujące czasu rzeczywistego oraz dozymetr do dia-

gnostyki promieniowania rentgenowskiego lub gamma. Obejmuje on szereg fotodiod wykonanych  

z uwodornionego amorficznego krzemu umieszczonych na podłożu szklanym. Zasadniczym elemen-

tem wspomnianego urządzenia jest warstwa konwertująca promieniowanie rentgenowskie lub gamma 

na pole elektryczne, stanowiąca warstwę selenu o grubości rzędu 300–500 m. Wygenerowane  

w warstwie konwertującej pole elektryczne powoduje następnie przełączanie tranzystora TFT z odpo-

wiedniego piksela, tworząc tym samym dwuwymiarowy obraz. Zastosowanie warstwy selenu o grubo-

ści dochodzącej do 0,5 mm stanowi wyzwanie technologiczne, a dodatkowo zmniejsza transparent-
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ność całego urządzenia ograniczając tym samym czułość detekcji. Co więcej proces nanoszenia tak 

grubej warstwy selenu może powodować powstawanie rekrystalitów w generowanie prądu ciemnego. 

Problemem technicznym stawianym przed niniejszym wynalazkiem jest zaproponowanie takiej 

konstrukcji konwertera promieniowania jonizującego oraz urządzenia do obrazowania rentgenowskie-

go, która będzie wykorzystywała mniejszą liczbę elementów składowych, będzie pozwalała na obra-

zowanie w czasie rzeczywistym i odczyt nieuzbrojonym okiem, w trybie transmisyjnym oraz odbicio-

wym, będzie transparentna dla światła widzialnego, a ponadto zwiększy czułość detekcji promienio-

wania X i ograniczy ilość energii promieniowania rentgenowskiego koniecznej do skutecznego obra-

zowania, zmniejszając tym samym negatywny wpływ tegoż promieniowania na pacjenta. Nieoczeki-

wanie wspomniane problemy techniczne rozwiązał prezentowany wynalazek. 

Pierwszym przedmiotem wynalazku jest kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego 

zawierający pierwszy stopień konwersji przekształcający promieniowanie jonizujące na promieniowa-

nie elektromagnetyczne niejonizujące, drugi stopień konwersji przekształcający promieniowanie elek-

tromagnetyczne niejonizujące na ładunek elektryczny oraz trzeci stopień konwersji przekształcający 

wygenerowany ładunek elektryczny na zmianę potencjału sterującego komórką ciekłokrystaliczną, 

charakteryzujący się tym, że pierwszy stopień konwersji stanowi warstwa radioluminescencyjna, ko-

rzystnie warstwa Lu2O3:Eu, drugi stopień konwersji stanowi warstwa materiału fotoprzewodzącego, 

korzystnie warstwa amorficznego selenu lub poli(3-heksylotiofenu), przy czym spektrum emisji pro-

mieniowania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego stopnia konwersji pokrywa się ze 

spektrum absorpcji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego drugiego stopnia konwer-

sji. Korzystnie spektrum emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego 

stopnia konwersji obejmuje promieniowanie widzialne. Równie korzystnie grubość warstwy radiolumi-

nescencyjnej pierwszego stopnia konwersji zawiera się w przedziale 100–200 m. W kolejnej korzyst-

nej realizacji wynalazku grubość warstwy materiału fotoprzewodzącego drugiego stopnia konwersji 

zawiera się w przedziale 100–200 nm. 

Drugim przedmiotem wynalazku jest urządzenie do diagnostyki obrazowej wykorzystujące pro-

mieniowanie jonizujące, posiadające hybrydową konstrukcję, zawierającą górną warstwę transparent-

ną wykonaną z polimeru, następnie warstwę górnej elektrody, a kolejno pierwszy stopień konwersji 

przekształcający promieniowanie jonizujące na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, 

drugi stopień konwersji przekształcający promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące na ładu-

nek elektryczny oraz trzeci stopień konwersji przekształcający wygenerowany ładunek elektryczny na 

zmianę potencjału sterującego komórką ciekłokrystaliczną, następnie warstwę poliimidu, warstwę 

dolnej elektrody oraz dolną warstwę transparentną wykonaną z polimeru lub szkła, charakteryzujące 

się tym, że pierwszy stopień konwersji stanowi warstwa radioluminescencyjna, korzystnie warstwa 

Lu2O3:Eu, drugi stopień konwersji stanowi warstwa materiału fotoprzewodzącego, korzystnie warstwa 

amorficznego selenu lub poli(3-heksylotiofenu), przy czym spektrum emisji promieniowania elektro-

magnetycznego niejonizującego pierwszego stopnia konwersji pokrywa się ze spektrum absorpcji 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego drugiego stopnia konwersji. Korzystnie spek-

trum emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego stopnia konwersji 

obejmuje promieniowanie widzialne. Równie korzystnie grubość warstwy radioluminescencyjnej 

pierwszego stopnia konwersji zawiera się w przedziale 100–200 m. W kolejnej korzystnej realizacji 

wynalazku grubość warstwy materiału fotoprzewodzącego drugiego stopnia konwersji zawiera się  

w przedziale 100–200 nm. W następnej korzystnej realizacji wynalazku warstwa górnej elektrody oraz 

warstwa dolnej elektrody wykonana jest z tlenku indowo-cynowego (ITO). 

Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego według wynalazku oraz urządzenie do dia-

gnostyki obrazowej wykorzystujące kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego charakteryzują 

się prostą budową, ograniczającą liczbę wykorzystywanych elementów składowych, przy czym pozwa-

lają na obrazowanie w czasie rzeczywistym i odczyt rezultatu nieuzbrojonym okiem, w trybie transm i-

syjnym oraz odbiciowym, są transparentne dla światła widzialnego, a dzięki wykorzystaniu konwersji 

pośredniej zmniejszeniu uległa grubość warstw pierwszego i drugiego stopnia konwersji co korzystnie 

wpłynęło na czułość detekcji promieniowania jonizującego i zmniejszyło ilość energii promieniowania 

jonizującego koniecznej do skutecznego obrazowania, przyczyniając się do ograniczenia negatywne-

go wpływu wspomnianego promieniowania na pacjenta. 

Przykładowe realizacje wynalazku przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia 

schemat kaskadowego konwertera promieniowania jonizującego według wynalazku, fig. 2 przedstawia 

schemat urządzenia do diagnostyki obrazowej według wynalazku, natomiast fig. 3 przedstawia wykres 
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zmiany intensywności transmitowanego światła przez konwerter promieniowania jonizującego w wyni-

ku zaistnienia kaskadowej konwersji. 

P r z y k ł a d  1 

Na figurze 1 przedstawiono schematyczną reprezentację kaskadowego konwertera promienio-

wania jonizującego stanowiącego pierwszy przykład realizacji wynalazku. Kaskadowy konwerter pro-

mieniowania składa się z trzech stopni konwersji, stanowiących osobne warstwy przylegające do sie-

bie. Pierwszy  stopień konwersji 1 służy do przekształcania promieniowania jonizującego na promie-

niowanie elektromagnetyczne niejonizujące. W tym przykładzie realizacji pierwszy stopień konwersji 1 

stanowi warstwa radioluminescencyjna wykonana z materiału Lu2O3:Eu o grubości 100 m. Promie-

niowanie jonizujące w postaci promieniowania rentgenowskiego o energii od 5 keV do 350 keV pada-

jące na pierwszy stopień konwersji 1 ulega absorpcji, w wyniku czego generowane jest promieniowa-

nie elektromagnetyczne niejonizujące o długości fali 610 nm. Wygenerowane w pierwszym stopniu 

konwersji 1 promieniowanie elektromagnetyczne pada następnie na drugi stopień konwersji 2, który 

przyjmuje postać warstwy fotoprzewodzącej - amorficznego selenu, o grubości 150 nm. Promieniowa-

nie elektromagnetyczne z pierwszego stopnia konwersji 1 zostaje zaabsorbowane przez warstwę 

amorficznego selenu, w wyniku czego generowane są pary elektron-dziura wpływające na zmianę 

pola elektrycznego przykładanego do Konwertera. Wygenerowane w drugim stopniu konwersji 2 pole 

elektryczne jest przykładane do trzeciego stopnia konwersji 3, który reprezentuje ekran kaskadowego 

konwertera promieniowania jonizującego, przyjmujący postać komórki ciekłokrystalicznej typu skręco-

ny nematyk (TN). Przyłożenie napięcia elektrycznego do komórki ciekłokrystalicznej powoduje lokalne 

skręcenie kryształów co powoduje zmianę transmisji przez komórkę ciekłokrystaliczną, z całkowicie 

transparentnej do całkowicie nieprzepuszczającej promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu 

widzialnego. Przedstawiony w niniejszym przykładzie wykonania wynalazku kaskadowy konwerter 

promieniowania jonizującego, dzięki wykorzystaniu wielostopniowej konwersji, charakteryzuje się 

zwiększoną rozdzielczością w stosunku do stosowanych obecnie rozwiązań jedynie z warstwą a-Se. 

Co więcej, wykorzystanie dwóch cienkich warstw w pierwszym stopniu konwersji 1 oraz drugim stop-

niu konwersji 2 nie wpłynęło na obniżenie transmitancji całego układu. Wykorzystanie tylko trzech 

warstw z kolei determinuje konieczność wykorzystania technologii wytwarzania o niższych wymaga-

niach, dzięki czemu redukcji ulega czas i koszt wytworzenia takowego konwertera. Ponadto konwerter 

według przedstawionego przykładu wykonania wymaga mniejszej ilości energii promieniowania rent-

genowskiego do skutecznego obrazowania. Powyższe zalety potwierdzają wyniki badań zilustrowane 

na Fig. 3, na której przedstawiono wykres zmiany intensywności transmitowanego światła przez kon-

werter promieniowania jonizującego w wyniku zaistnienia kaskadowej konwersji. Trójpoziomowa kon-

wersja promieniowania jonizującego powoduje zmianę napięcia progowego z U1 na U2 co powoduje 

zaciemnienie danej komórki ciekłokrystalicznej w wyniku skręcenia ciekłych kryształów. 

P r z y k ł a d  2 

Na figurze 2 przedstawiono schematyczną reprezentację urządzenia do diagnostyki obrazowej 

wykorzystującego promieniowanie jonizujące, stanowiącego drugi przykład realizacji wynalazku. 

Urządzenie do diagnostyki obrazowej posiada hybrydową konstrukcję, tj. niesymetryczną i charaktery-

zuje się budową warstwową. Pierwsza warstwa to górna warstwa transparentna 4 wykonana z polime-

ru PVK (poliwinylkarbazol) o grubości 100 m. Polimer ten jest transparentny dla promieniowania 

rentgenowskiego. Pod górną warstwą transparentną 4 znajduje się warstwa górnej elektrody 5, wyko-

nanej z tlenku indowo-cynowego (ITO) o grubości z przedziału 50–100 nm, który jest powszechnie 

znany w dziedzinie techniki. Następnie znajduje się trójwarstwowy kaskadowy konwerter promienio-

wania jonizującego, analogiczny do przedstawionego w pierwszym przykładzie wynalazku. Kaskado-

wy konwerter promieniowania składa się z trzech stopni konwersji, stanowiących osobne warstwy 

przylegające do siebie. Pierwszy stopień konwersji 1 służy do przekształcania promieniowania jonizu-

jącego na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące. W tym przykładzie realizacji pierwszy 

stopień konwersji 1 stanowi warstwa radioluminescencyjna wykonana z materiału Lu2O3:Eu o grubości 

100 nm. Promieniowanie jonizujące w postaci promieniowania rentgenowskiego padające na pierwszy 

stopień konwersji 1 ulega absorpcji w warstwie, w wyniku czego generowane jest promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące o długości fali 610 nm. Wygenerowane w pierwszym stopniu kon-

wersji 1 promieniowanie elektromagnetyczne pada następnie na drugi stopień konwersji 2, który 

przyjmuje postać warstwy fotoprzewodzącej – poli(3-heksylotiofenu), o grubości 200 nm. Promienio-

wanie elektromagnetyczne z pierwszego stopnia konwersji 1 zostaje zaabsorbowane przez warstwę 

poli(3-heksylotiofenu), w wyniku czego generowane są pary elektron-dziura stanowiące pole elek-
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tryczne. Następną warstwą jest trzeci stopień konwersji 3, który reprezentuje ekran kaskadowego 

konwertera promieniowania jonizującego, przyjmujący postać komórki ciekłokrystalicznej typu skręco-

ny nematyk (TN). Poniżej znajduje się warstwa poliimidu o grubości z przedziału 50–100 nm mająca 

za zadanie zorientowanie wyjściowej warstwy zawierającej komórki ciekłokrystaliczne. Kolejna war-

stwa to warstwa dolnej elektrody również wykonana z tlenku indowo-cynowego (ITO) o grubości  

z zakresu 50–100 nm. Ostatnią warstwą jest dolna warstwa transparentna wykonana ze szkła, będąca 

mechanicznym zabezpieczeniem. Tak utworzona heterostruktura zostaje powielona i wytworzona  

w formie dwuwymiarowej matrycy, co pozwala na obrazowanie rentgenowskie obiektów. Wygenero-

wane w drugim stopniu konwersji 2 pary elektron-dziura ulegają separacji w wyniku przyłożenia napię-

cia stałego pomiędzy warstwę górnej elektrody 5 a warstwę dolnej elektrody 7, co powoduje zwięk-

szenie napięcia sterowania. W wyniku tego ciekłe kryształy w trzecim stopniu konwersji 3 ulegają 

skręceniu i pojedyncza komórka zaciemnia się. Przedstawione w niniejszym przykładzie wykonania 

urządzenie do diagnostyki obrazowej charakteryzuje się prostą budową i nieskomplikowanym proce-

sem wytwarzania. Zastosowanie polimeru oraz elektrod na bazie ITO umożliwiło, oprócz możliwości 

sterowania zmianą orientacji komórki ciekłokrystalicznej, zminimalizowanie pochłaniania promienio-

wania jonizującego na tych warstwach. Grubości warstw z pierwszego stopnia konwersji 1 oraz dru-

giego stopnia konwersji 2 wpływają na zwiększenie czułości urządzenia diagnostycznego. Ponadto 

urządzenie według przedstawionego przykładu wykonania wymaga mniejszej ilości energii promie-

niowania rentgenowskiego do skutecznego obrazowania. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego zawierający pierwszy stopień konwersji 

(1) przekształcający promieniowanie jonizujące na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, 

drugi stopień konwersji (2) przekształcający promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące na 

ładunek elektryczny oraz trzeci stopień konwersji (3) przekształcający wygenerowany ładunek elek-

tryczny na zmianę potencjału sterującego komórką ciekłokrystaliczną, znamienny tym, że pierwszy 

stopień konwersji (1) stanowi warstwa radioluminescencyjna, korzystnie warstwa Lu2O3:Eu, drugi sto-

pień konwersji (2) stanowi warstwa materiału fotoprzewodzącego, korzystnie warstwa amorficznego 

selenu lub poli(3-heksylotiofenu), przy czym spektrum emisji promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego pierwszego stopnia konwersji (1) pokrywa się ze spektrum absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego drugiego stopnia konwersji (2). 

2. Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego według zastrz. 1, znamienny tym, że 

spektrum emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego stopnia konwersji 

(1) obejmuje promieniowanie widzialne. 

3. Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego według zastrz. 1 albo 2, znamienny 

tym, że grubość warstwy radioluminescencyjnej pierwszego stopnia konwersji (1) zawiera się w prze-

dziale 100–200 m. 

4. Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 3, 

znamienny tym, że grubość warstwy materiału fotoprzewodzącego drugiego stopnia (2) zawiera się  

w przedziale 100–200 nm. 

5. Urządzenie do diagnostyki obrazowej wykorzystujące promieniowanie jonizujące, posiadają-

ce hybrydową konstrukcję, zawierającą górną warstwę transparentną (4) wykonaną z polimeru, na-

stępnie warstwę górnej elektrody (5), a kolejno pierwszy stopień konwersji (1) przekształcający pro-

mieniowanie jonizujące na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, drugi stopień konwersji 

(2) przekształcający promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące na ładunek elektryczny oraz 

trzeci stopień konwersji (3) przekształcający wygenerowany ładunek elektryczny na zmianę potencjału 

sterującego komórką ciekłokrystaliczną, następnie warstwę poliimidu (6), warstwę dolnej elektrody (7) 

oraz dolną warstwę transparentną (8) wykonaną z polimeru lub szkła, znamienne tym, że pierwszy 

stopień konwersji (1) stanowi warstwa radioluminescencyjna, korzystnie warstwa Lu2O3:Eu, drugi sto-

pień konwersji (2) stanowi warstwa materiału fotoprzewodzącego, korzystnie warstwa amorficznego 

selenu lub poli(3-heksylotiofenu), przy czym spektrum emisji promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego pierwszego stopnia konwersji (1) pokrywa się ze spektrum absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego drugiego stopnia konwersji (2). 
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6. Urządzenie do diagnostyki obrazowej według zastrz. 5, znamienne tym, że spektrum emisji 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego pierwszego stopnia konwersji (1) obejmuje 

promieniowanie widzialne. 

7. Urządzenie do diagnostyki obrazowej według zastrz. 5 albo 6, znamienne tym, że grubość 

warstwy radioluminescencyjnej pierwszego stopnia konwersji (1) zawiera się w przedziale 100–200 m. 

8. Urządzenie do diagnostyki obrazowej według któregokolwiek z zastrz. od 5 do 7, znamienne 

tym, że grubość warstwy materiału fotoprzewodzącego drugiego stopnia konwersji (2) zawiera się  

w przedziale 100–200 nm.  

9. Urządzenie do diagnostyki obrazowej według któregokolwiek z zastrz. od 5 do 8, znamienne 

tym, że warstwa górnej elektrody (5) oraz warstwa dolnej elektrody (7) wykonana jest z tlenku indowo- 

-cynowego (ITO). 
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