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EMI Limited te Hayes, Midc.esex, Groot-Brittannië, 

Röntgentoestel. 

r 
De uitvinding ' ïeeft betrekking op een röntgentoestel en in ! 

het bijzonder, hoewel niet litsluitend op een röntgentoestel voor gebruik 

bij tomografie metkehulp va: een rekentuig. 

Met een rekenti, .g werkende tomografische apparatuur dient j 

5 voor het leveren van een weergave van een eigenschap van een lichaam 

ten opzichte van doordringende straling op vele plaatsen verdeeld over 

een doorsnede door hetlichac.n. Voorbeelden van zulke apparatuur zijn 

beschreven in de Nederlandse, octrooiaanvrage 6912896. Voor het verkrij- • 

gen van de gewenste weergave wordt de doordringende straling (gewoonlijk 

10 röntgenstraling) door de cbor snede door het lichaam geprojekteerd langs 

vele smalle bundelbanen waarvan sommige het lichaam doorsnijden en de 

hoeveelheid straling die langs elke baan uit het lichaam treedt wordt 

gedetecteerd. Dit maakt het mogelijk de lijnintegraal te bepalen van de 

absorptie die de straling heeft ondergaan bij het doorlopen van elke 

15 bundelbaan en deze lijnintegraal-absorptiewaarden, aangeduid als rand-

waarden, worden bewerkt voor hst berekenen van de absorptiecoëfficiënt ; 

voor de toegepaste doordringende straling öp elk van vele plaatsen ver-

deeld over de bedoelde doorsnede. 

2ulke apparatuur is nuttig gebleken voor het onderzoeken 

20 van levende menselijke lichamen voor medisch-diagnostische doeleinden. 

Als bepaalde delen van het mens±Ljk lichaam, zoals de borstkas, moeten 

worden onderzocht, kunnen bewegingen van het lichaam fouten in de rand- • 

waarden veroorzaken, waardoor onnauwkeurigheden in de weergave optreden. 

De uitvinding beoogt een röntgentoestel te verschaffen dat 

25 bij toepassing in een met een rekentuig werkende tomografische apparatuur 

het mogelijk maakt de vereiste randwaarden snel te verkrijgen, waardoor 

de invloed van de bewegingen wordt verminderd. 

De uitvinding verschaft een röntgentoestel met een lang-

werpige röntgenstralen emitterende trefelektrode die is gekromd om een 

30 hartlijn en een aanmerkelijke hoek om die hartlijn beslaat, een bron 

van tenminste één elektronenbundel, een orgaan voor het op een gebied 
» 

van de trefelektrode doen vallen van de bundel tenein4e de trefelektrode . 

röntgenstraling te doen emitteren in de algemene richting van de hartlijn 
< 

en een orgaan dat tenminste één bundel doet uitgaan van bronplaatsen 
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verdeeld over de Iers I j van de trei'elektrode, teneinde de röntgenstraling! 

in de algemene richt.ï \ te doen eim tteren door verschillende gebieden j 
i 

langs de lengte van 6 tref elektrode. ! 
| 

De uitvir : ng wordt 1.eronder nader toegelicht aan de hand j 

5 van de tekening, die fc i rekking heiaft op enige uitvoeringsvoorbeelden j 
i 

van een toestel volgen: 3euLtvindi.ig» j 

Figuur 1 een bovenaanzicht van een deel van een toestel 

volgens een uitvoering!- \ sorbeeld van de uitvinding. 

Figuur 2 i; een doorsnede langs de lijn lï-II uit figuur 1, 

10 Figuur 3 is: ̂en doorsnede door een ander toestel soortgelijk 4» 

aan het toestel als afgehald in de figuren 1 en 2. j 

Figuur 4 is >an zijaanzicht, gedeeltelijk in doorsnede, j 

door een met een rekentui j werkend tomografisch aftasttoestel volgens 

figuur 3, ; 

15 Figuur 5 is in doorsnede door een inrichting soortgelijk | 

aan de inrichting volgens1 figuren 1 en 2, doch gebruik makend van een j 
doorlatende anode. 1 i 

Figuren 6 t/f,10 zijn doorsneden door verdere uitvoerings- j 
:

 ' . 1 

voorbeelden van een inric i;ing volgens de uitvinding. I 
f 

20 Figuur 11 is een blokschema van een kiescircuit ten gebruika' 

met het toestel uit figuur 10. : 
i 

In de figuren 1 en 2 bevat een ringvormige röntgenbuis 1 i 

een langwerpige anode 2 d.,ids gekromd om een hartlijn 3. Röntgenstraling ! 

geëmitteerd door de anode 2 wordt geprojekteerd in de algemene richting ! 

25 van de hartlijn 3 in een vlik gedefinieerd door een afgeknot kegelvo.rmige ! 

collimator 4 die is bevesvigd aan een ring 5 die deel uitmaakt van het ; 

huis van de buis 1. De ri :g 5 is voorzien van een loden bekleding 6 op 

zijn binnenoppexvlak tene..nde straling te absorberen die door de anode 

2 wordt geëmitteerd in anclere stralingen dan die gedefinieerd door de 

30 collimator 4, Uefc huis van de buis ï kan hegt&m uit drie dalen die san 

elkaar zijn gelast of op andere wijze hermetisch aan elkaar zijn beves-

tigd, welke drie delen bestaan uit een ringvormige trog 7, de ring 5 en 

een schijf 8. De ring 5 is bij 9 hermetisch bevestigd aan de trog 7 en 

bij 10 hermetisch bevestigd aan de schijf 8 en de trog is bij 11 

35 hermetisch bevestigd aan dé schijf 8. * 

De röntgenstraling emitterende trefelektrode, 2 omvat een 

deel van wolfram dat is ingelaten in een ringvormige koperen anode 12 

7 6 1 1 3 9 1 



die is bevestit1. aan desahijf 8. 1: nnen de buis 1 bevindt zich een j 

spoor gevormd c > -r een rail 13 op va binnenzijde van de trog 7 en een 

ringvormige rai 14 ondersteund dooi' zuilen 15 die zich ui strekken vanaf j 

de basis van de I rog 7. Een kathode 16 die b.v. is vervaardigd van gewalst! 

wolfram wordt on 1 rsteund door een wagentje 17 dat is voorzien van drie , 

wielen waarvan ei twee zichtbaar : Ljn bij 18 en 19, die kunnen lopen over 

het spoor gevormd toor de r:.. 13 en de rail 14. De wielen kunnen desge-i 

wenst onder inwerk', ig van ve< -kracht tegen de ril en de rail rusten. 

Aan het wagentje 1' hangt eer rotor-opnemer 20 die samenwerkt met een 

statorwikkeling 21 mi ten htel huis van de buis 1, teneinde het wagentje ! 

op bekende wijze doo.\ elektrciagnetische i-nduktie langs het spoor te j 

bewegen. De wielen 11 en 19 k ..nnen worden gebruikt voor het opnemen van ? 

de noodzakelijke elekt.ciscb-. voedingen voor het verwarmen van de kathode 

16 via de rail 14 respektie,ilijk de ril 13. De ril kan natuurlijk zijn ; 

bedekt met een elektrisch g>>:d geleidend materiaal zoals koper. Een [ 

elektrische leiding 22 steen; door het huis bij 23 en staat elektrisch 

in verbinding met de rail 1< De leiding 22 is bij 23 hermetisch afge-

dicht ten opzichte van het 1 iis. Een niet afgebeelde soortgelijke ver-

binding kan tot stand warder ebracht met de geleidende deklaag op de 

ril 13 en de aldus tót stand gebrrchte verbindingen kunnen via respek-

tiêve elektrisch geleidende aansluitingen 24 en 25 de noodzakelijke 

gloelstroom toevoegen aan (3e kathc le 16 en tevens zijn potentiaal ten 

opzichte van de anode 2, 12 instejLen. Het wagentje 17 is vervaardigd 

van een elektrisch isolerend matei .Laai (b.v« een geglazuurde keramiek), 

afgezien van de verbindingen 24 en 75. ] 

Op het wagentje 17 bevindt zich een staander 28 die een 

collimatorvin 27 draagt. Een andere staander en collimatorvln zijn 

verborgen achter de onderdelen 26 en 27 en de vinnen liggen aan hun 

randen 28 op geringe afstand van de anode en trefelektrode dicht bijeen ; 

en lopen uiteen in de richting van de ring 5, zodat zij een waaiervormige 

stralingsbundel met een openingshoek van (b.v.) 15°in het vlak gede-

finieerd door de collimatorring 4 definiëren, Bij voorkeur is de afstand 

etn imthofe 37 m ós nwiïe %% aspmrkelijk geti-wet Ate 

tussen de rand van de vin 28 en anode 2, 12, zodat elektrischs velden 

die de elektronenbundel 29 richten op de trefelektrode «niet worden 

verstoord door de aanwezigheid van de vin 27 of de staander 26. 

De straling die wordt geëmitteerd door een bepaald gebied ' 

7 6 1 1 3 9 1 



van de trefelektrode 2 a : de "kathode 16 zich daaronder bevindt en door j 

toedoen van een geschikt daktrisch veld dat wordt opgewekt tussen de j 

anode en de kathode een eAs.' tronenbundel 29 met een aanmerkelijke inten-j 
2 1 

siteit {b.v. 1 A/cm ) rich - op dat gebied, beweegt zich tussen de j 
• f 

collimatorvinnen zoals 27 f. i de collimatorring 4 naar een detectorstelsel 

dat boven de schijf 8 wordt 'ondersteund door een drager zoals 30. Een 

deel van het detectorstelsr. is aangegeven bij 31 en elke detector • I 
bestaat b.v. uit een scinti i'Latorkristal dat optisch is gekoppeld met j 

een fotovermenigvuldiger of jen fotodiode. In de baan van de straling J I 
naar het detectorstelsel betLndt zich een niet afgebeelde statische j 

reeks collimatoren die op b'.kende wijze de gevoeligheid van de detector- j 

kristallen verkleint voor sv,-aling die wórdt verstrooid door het lichaam 

in plaats van langs nagenoeg rechte banen te worden doorgelaten door 

het lichaam. 

Tijdens het bedrLjf wordt een geschikte potentiaal aangelegd 

tussen de anode/tref elektrode 2, 12 en de kathode 16 en het wagentje 17 

wordt met sen snelheid van moveer 600 omwentelingen per minuut aange-

dreven langs het spoor 13, 14 De bron van de elektrónenbundel 29 

beweegt daardoor rond de trog 7, waardoor opeenvolgende gebieden van 

de trefelektrode 2 röntgenstraling uitstralen en de collimering die ' 

wordt verzorgd door de vinnen 27 en de ring 4 doet een waaiervormige j 
i 

stralingbundel om het lichaam bewegen en respektieve segmenten van het i 

detectorstelsel bestralen. j 

Teneinde het optreden van onbalanskrachten door de snelle j 
i 

rotatie van het wagentje 17 en wat daaraan is bevestigd in het huis van j 

de buis te voorkomen kan een niet afgebeeld tweede wagentje eveneens ! 

langs het spoor 13, 14 bewegen en diametraal tegenover het wagentje 17 , 
I 

worden gehouden. Het tweede wagentje is zo belast dat het nagenoeg 
i 

dezelfde krachten op het huis uitoefent als het wagentje 17. ' 

Opgemerkt dient te worden dat, in het bijzonder als het 

huis van de buis van geleidend materiaal is vervaardigd, geschikte 

i§alë£ënöë gebieden ef steunen aanwezig moeten zijn om het aanleggen van; 

de noodzakelijke hoge potentialen mogelijk te maken. 

Aan de hand van de figuren 3 en 4 wordt nu een variant van- ; 

de tot dusver beschreven inrichting beschreven. •* A i 
De buis 32 uit figuur 3 heeft bij een bepaalde uitvoering 

een diameter van ongeveer 2 meter en is samengesteld uit vier sekties 
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Van een gasdicht huis, een c . .indrische binnenwand 33, een cilindrische ; 

buitenwand 34 en twee soortgej, jke eindringen 35, 36, De vier sekties, 

die van metaal (zoals roestvt 3t ataal) of van glasvesel aan üê binnen™ 

zijde bedekt met koper teneinde gaslekkage te voorkomen, kunnen zijn 

vervaardigd, zijn tot een holle torus of buisvormige ring verenigd door- ; 

dat zij langs van flenzen voorzj;ne randen hermetisch zijn afgedicht, 
t 

De binnenwand 33 is voorzien var een röntgenstralen doorlatend deel 

37 maar is overigens aan de binr anzijde bekleed met lood. Geschikte 

flensvormen en afdichtmaterialer. voor de konstruktie van zulke gasdichte . 

huizen staan ter beschikking. Het huis kan luchtledig worden gemaakt 
* 

via een aansluiting 38 op een in figuur 3 niet afgebeeld vacuümpompstelsel. 

Het huis kan op geschikte wijze luchtledig worden gemaakt en worden 

afgesloten of het kan ononderbroken worden leeggepompt tijdens het 

gebruik. In het afgebeelde cpval wordt het huis voortdurend leeggepompt. 

Het huis bevat een anode 39, ondersteund door de cilindrische 

buitenwand 34, en een kathode 40. Geschikte organen zijn aanwezig voor 

het handhaven van de noodzakelijke hoge potentiaal tussen de anode 39 en 

de kathode 40. Voor dat doel kan de wand 34 zijn vervaardigd van een 

isolerend materiaal dat geschikt is voor gebruik bij een hoog vacuüm 

of hij kan zijn voorzien van een isolerende binnenwand. De kathode 40 

wordt gedragen door een ringvormige wagen 41. De ringvormige wagen wordt 

op de cilindrische buitenwand 34 gesteund voor een continue rotatie 

binnen de torus gevormd door het huis om een hartlijn 42. De ondersteuning 

voor de wagen omvat tenminste drie wielen die gelijk zijn verdeeld langs 

de omtrek en twee van vier van zulke wielen zijn in het afgebeelde 

voorbeeld afgebeeld bij 43 en 44. De wielen zoals 43 en 44 kunnen draaien 

in een leger 45 van de wagen. De wielen lopen in ringvormige groeven 46 

en 47 die kunnen zijn gevormd tussen flenzen van polytetrafluoretheen 

langs de binnenzijde van de cilindrische buitenwand 34, De wagen 41 kan 

binnen de buis worden aangedreven door elektromagnetische induktie-

organen, zoals de samenwerkende onderdelen 48 en 49. Geschikte aanslui-

tingen 50 voor het onderdeel 48 steken door het huis van de buis voor 

het bekrachtigen van dat onderdeel en het aandrijven van de wagen in 

het huis van de buis. Andere aansluitingen zoals 51 aan elektrisch 
« 

geleidende gebieden in de groeven 46 en 47 vormen een elektrische voeding 

voor de kathode 40 via het wiel 43, op soortgelijke wijze als beschreven 

ten aanzieri van de uitvoering volgens de figuren 1 en 2. Een aansluiting 
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De wagen 41 draagt diametraal tegenover de kathode 40 tevensj 

een ret t van röntgendetectoren 53 waarbij de kristallen zijn aangebracht 

tussen c; limatoren 54, 55 enz op de wagen. De röntgen-detectoren zijn | 

opgesteli egenover de kathode 40 en op het niveau van de anode 39. : 

Een colli. ï or 56 in de vorm van een vlakke ring collimeert de röntgen» ; 

straling t> een vlakke waaiervormige bundel die is gericht op het i 

lichaam van i > patiënt en die het huis van de buis weer binnentreedt | 

aan de ander i. ij de, teneinde op de detectoren te vallen. Een paar vinnen! 

als beschreven' an de hand van figuur 2 (waar één vin is afgebeeld bij j 

27) wordt door <; wagen 41 gedragen door ftiddel van een staander, maar i 

deze onderdelen ijn niet zichtbaar in figuur 3. De uitvoering volgens j 

figuur 3 heeft 1 • -.rekking op een enkele bron en detectorreeks. Desgewenst 

kunnen verscheid *e stelsels van een kathode en een detectorreeks met j 

regelmatige hoek.i i -.ervallen zijn gemonteerd op de wagen 41, [ 

De bu",! werkt als volgt. De kathode 40 wordt verhit teneinde^ 

elektronen te emit; ren en deze elektronen worden door de vorm van de ! 

kathode en het poi i itiaalverschil tussen de anode en de kathode gevormd j 

tot een bundel die He anode treft teneinde een bundei röntgenstraling j 

op te wekken die wo."lt gecollimeerd in een vlak 57 en die is gericht j 

door de ring gevormt, door de anode 39 en die het venster 37 passeert naar 
i 

de detectoren 53, T»; wijl de wagen draait beweegt de bron van de elek- j 

tronenbundel en daa.;loor het trefpunt op de anode langs de anodering ! • • I 

en derhalve roteert :ie gemiddelde richting van de röntgenbundel om de j 

hartlijn 42, waarbij de detectoren 53 tegenover de kathode 40 blijven 

liggen en de juiste stand behouden voor het ontvangen van de straling j 

afkomstig van de an-.de. Natuurlijk zijn verscheidene andere uitvoeringen j 

van kathode en anode mogelijk, zoals een stationaire kathode met ring- [ 

vormige trefplaat waaronder een primaire kathode roteert. Bij een niet J 

afgebeelde andere uitvoeringsvorm kan een volledige generator voor 

röntgenstraling (öiat wil zeggen een kathode en een kleine anode) binnen 

het luchtledige huis op de wagen zijn bevestigd en worden bekrachtigd 

door de geleidende gebieden van de groeven 46, 47 als hierboven beschreven 
vwt fe fatissh, fieï- hvfs '/m hij fern ui-iw*Fhtq frpfttioPty zi-pf 

hoewel deegev;enst de generator op dö mg&n zou kunrtèft «ijn topjmlbiêtr in 

een afgedicht- luchtledig vat. Het lüehtledige huis zou de vonkvortoing 

bij eventuele bewegende kontakten Versindeiren. 
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< De anode 39 kan Indien noodzakelijk worden gekoeld, b.v. 

door circulatie van eentoeltoiddel. Het deel 37 kan zijn vervaardigd van 

koper met een geschikte dikte om als filter te werken. j 

In figuur 4 is een toestel afgebeeld met een buis 32 als ] 

5 beschreven aan de hand van figuur 3, bestemd voor het onderzoeken van 

een lichaam 58. De hartlijn 42 uit figuur 3 is afgebeeld in figuur 4 en 

bij 58 is in figuur 3 de plaats van een te onderzoeken lichaam aangegeven. 

Het lichaam 58 kan een menselijk lichaam of elk ander voorwerp zijn dat 

moet worden onderzocht, zoals een gietstuk. De buis 32 is zodanig gemon-: 

10 teerd in het toestel dat de hartlijn 42 horizontaal ligt. Bij de in 

figuur 4 afgebeeld voorkeursuitvoering heeït de buis de vorm van een 

holle torus om de hartlijn 42, waarbij de wagen 41 die de kathode 40 

en het detectorstelsel 53 draagt kan roteren teneinde straling langs de .' 

hartlijn 42 in verschillende richtingen in het vlak 57 te doen lopen ! 

15 en zulke straling te detecteren nadat deze is gepasseerd door een vlakke 

doorsnede door een lichaam zoals 58. 

Het toestel infi.guur 4 omvat een gestel 60 dat de buis 32 

draagt en tevens een tafel 61 die kan worden gekanteld door middel van \ 

een bekend léischroefmechanisme 62. De tafel 61 kan tevens in lengte- j 

20 richting van het lichaam 58 van de patiënt worden aangedreven, zodat ; 

een gewenst deel van de anatomie van de patiënt in het vlak van de 

röntgenstraling opgewekt door de buis 32 kan worden gebracht. De 

beweging in lengterichting vindt plaats door middel van een tweede 

leischroefmechanisme 63 en de tafel 61 kan glijden ten opzichte van het s 

25 gestel 60. De patiënt bevindt zich op een drager 64 die losneembaar is s 

bevestigd aan de tafel 61 en de patiënt is aan de drager bevestigd 

door organen zoals een riem 65 en vulmateriaal 66 met soortgelijke 

absorptie-eigenschappen als het lichaam 58 van de patiënt is aangebracht ; 

in de openingen tussen het lichaam 58 en de drager, tenminste in het te 

30 bestralen gebied. 

De buis 32 is in dit voorbeeld van de voortdurend gepompte 

soort en is via een aansluiting 38 aangesloten op een vaeuümposopstelsel 

waarvan een deel is afgebeeld bij 67. Geschikte pompstelsels voor het 

luchtledig maken van een buisvormig huis met een diameter van ongeveer 
2 

35 2 meter en een doorsnede van 0,2 x 0,2 m zijn zonder meer bekend. 

Het beschreven toestel verschaft een rontgenonderzoek-

apparatuur.die eenvoudiger is dan zulke apparatuur met een afzonderlijke 7 6 1 1 3 9 1 
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röntge t aeratorbuis die aan een gestel kan bewegen met een combinatie j 

van een V ïn en weer gaande en roterende beweging» Er zijn geen bewegende 

delen bu. tn de buis 32 en de beweging van de inwendige delen wordt | 

elektrisa estuurd door wederzijde induktie tusseijöe samenwerkende j 
i 

delen 48 et l (figuur 3). De zware aansluitingen aan de buis 32, zoals : 

50,51 en 52, V nnen vast zijn en dicht bij de onderzijde van het gestel 

liggen, zoals \ -jebeeld. De bewegende delen van de buis bewegen in een 

vacuüm en kunnei, 'aa.' 'oor snel bewegen zonder overmatige luchtweerstand, j 

in het bijzonder -l* un röntgenonderzoek snel genoeg moet worden uitge- j 

voerd om een be weg.-"id \ sl \an het lichaam te "bevriezen". ; 

De perme/ie i e toppeling van de* detectoren en de bron verbetert 

de nauwkeurigheid van de tralingsmetingen. Natuurlijk moeten de stralings~ 

metingen worden afgegeve;' 3oor de bewegende detectoren en dit kan gebeu-

ren door middel van één ó\ bekende technieken, waaronder opto-elektro- . 

nische omzetters en capac; • Leve of andere kontaktloze elektrische stel- , 

seis. Daar de buis voortdMjnd kan worden gepompt, kan hij ook worden 

gedemonteerd teneinde de ka I ode of andere componenten te kunnen ver- ; 

vangen. Verder is er geen ;,odzaak voor het in hoge mate ontgassen van j 
i 

onderdelen, wat wel het ge\\ L is bij afgesleten buizen. i 
i 

Kunstharsen waav, an bektind is dat zij een lage dampdruk j 

hebben kunnen warden gebruikt1 bij de konstruktie van een continu gepompte 

buis, terwijl de voedingseist 11 worden verminderd door de betrekkelijk 

grote anode die beschikbaar ; 

Hoewel een toro.i lale buis is afgebeeld kan een gedeeltelijk-r 

toroïdale buis ook worden toejepast, waarbij een beperkte beweging van 

een boogvormig platform de voorkeur verdient. Meer dan één kathode of j 

elektronenbundel kan worden gebruikt teneinde met geschikte detectoren ; t 

gelijktijdig onderzoek in verschillende vlakken mogelijk te maken. 

In figuur 5 is op soortgelijke wijze als in figuur 2 een 

andere buis afgebeeld die soortgelijk is aan de buis volgens figuur 2 

maar gebruik maakt van eenoborlatende anode 69 in plaats van de anode 

2,12 uit figuur 2, Andere onderdelen uit figuur 5 die gvexeepKomn rnt 

te osA*rMl*in Ut fU$>aa 2 stijl) mi; femlfé? VëfflifMtiqmijfêfë 

geven m bij tjxtem b*tgekowfing blijkt óst sotmlgë (Mfspohefiïéfi êfdg&zlM 

andere vormen hebben en/of op andere plaatsen zijn afgebeeld dan in 

figuur 2, teneinde rekening të hóüdéfi ffi'êt de andere uitvoering vari de. 

anode • .. = , 7 6 1 1 3 9 1 



| In figuur 5 omvat de doorlatende anode 68 een dunne ring 

die is aangebracht in en wordt gedragen door een steunring 69, De steun-

ring 69 wordt zelf gedragen door een deel 70 dat wordt gedragen door het 

deel 7 van het huis van de buis. De wagen 17 die de anode 16 draagt 

loopt op de rails 13 en 14 die verticaal op een afstand van elkaar liggen' 

en worden gedragen door het deel 7 van de buis. Op te merken valt dat 

één van de samenwerkende delen 20 van de induktie-aandrijfeenheid 20,21 j 

een geheel vormt met de wagen 17. 1 

In figuur 5 is tevens een uitstekend deel van het deel 7 

van de buis zichtbaar, dat bij 71 hermetisch is gehecht aan een sluitdop 
* [ 

72 waarin elektrische leidingen zoals 22 op gebruikelijke wijze zijn 

afgedicht. Het is duidelijk dat het uitsteeksel en de dop zich niet langs 

de gehele buis 1 uitstrekken, maar uitsluitend aanwezig zijn in een 

bepaald hoekgebied daarvan. 

In figuur 6 is op soortgelijke wijze als in figuur 2 en 

onder gebruikmaking van dezelfde verwijzingscijfers waar dat mogelijk is,, 

een ander uitvoeringsvoorbeeld van een inrichting volgens de uitvinding 

afgebeeld. In figuur 6 is een vaste secundaire elektronen emitterende 

kathode 73 in de vorm van een ring aangebracht onder de anode 2, 12; de i 

kathode 73 is dun en wordt gedrageryfioor een steunring 74 en steunen 75 

die zijn bevestigd aan het deel 7 van het huis van de buis. Onder de 

secundaire kathode 73 bevindt zich een primaire kathode 76 die wordt 

ondersteurid voor draaiing dn een ringleger 77, waarbij de aandrijving 

wordt geleverd door de induktief samenwerkende delen 20, 21 als tevoren, : 

De primaire kathode 76 levert een primaire elektronenbundel die is gericht 

opde secundaire kathode 73 en rond deze wordt afgetast door de draai-

beweging van de primaire kathode 76. 

Ook hier is een andere opstelling van staanders zoals 26 

en vinnen zoals 27 aanwezig, vergeleken met de uitvoering volgens figuur 

2. 

De kathode 73 wordt op een hoge positieve spanning (b.v. 

3 kV) ten opzichte van de primaire kathode 76 gehouden, waardoor een 

cirkelvormige of radiale strook van de elektronenbundel daarvan afkomstig 

de dunne kathode 73 treft en een voldoende temperatuurverhoging veroor-

zaakt voor een overvloedige elektronenemissie in de vom van een elektro-

nenbundel 29 waarvan de doorsnede overeenkomt met'die van.de kathode'76. 

« In figuur 7 is op soórtgelijkê wijze als in figuur 2 een 
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verder uitvoeringsvoorbeeld van een inrichting volgens de uitvinding j 

afgebeeld. Ook hier zijn dezelfde onderdelen als in figuur 2 met dezelfde 

verwijzingscijfers aangeduid. Opgemerkt kan worden dat bij de uitvoering' 

volgens figuur 7 geen kathodewagen wordt gebruikt. In plaats daarvan 

wordt gebruik gemaakt van esn indirekt verhitte ringvormige kathode 78 ! 
| 

op een vaste plaats onder de anode 2, 12. De kathode wordt verwarmd door j 
i 

een gloeidraadspoel 79 die zich eveneens rond de gehele buis uitstrekt i 

en dicht nabij de kathode 79 is aangebracht. Bij 80 bevinden zich 

elektrische aansluitingenUJOÏ de gloeidraad 79 die lopen doo¥ guilen 

82 van elektrisch isolerend materiaal. De zuilen 81 en 82 gaan uit V&ft 

de basis van de top 72 en steunen de gloeidraad 79. De gloeidraadspoel 

wordt natuurlijk op een aantal andere plaatsen langs de buis eveneens I 

ondersteund en kan verend zijn gemonteerd, zodat hij bij verwarming j 

niet van de kathode 73 af zakt. De kathode 78 wordt ondersteund door een j 

ring 83 van elektrisch isolerend materiaal die is bevestigd aan de binnen-

wand van het deel 7 van het huis. 

Tussen de kathode 78 en de anode 2, 12 bevindt zich een 

ringvormig scherm 84 waarin een enkele opening 85 is aangebracht. Het I 

scherm 84 belet dat de elektronen die worden opgewekt door de kathode 78 

de anode 2, 12 bereiken, behalve ter plaatse van de opening 85. Het 1 
i 

scherm 84 roteert in een ringvormig leger 86 ondersteund door het deel 7j 

van het huis en kan binnen de buis in het rond worden bewogen door ! 

elektromagnetische induktie door middel van de samenwerkende onderdelen , 

20, 21 als tevoren. Als het scherm 84 roteert, beweegt de opening 85 

in het rond tussen de kathode en de anode, waardoor de bundel 29 in 

feite de anode aftast. De vorm en afmetingen van de opening 85 worden 

proefondervindelijk bepaald aan de hand van de gewenste vorm van de J 

elektronenbundel, de potentiaal tussen anode en kathode, de snelheid 

waarmee het scherm 84 roet roteren en een eventuele potentiaal die wordt : 

aangelegd aan het schèrm 84 zelf. 

Bij een andere uitvoering waarbij gebruik wordt gemaakt 

van een ringvormige bombardementkathode'(secundaire kathode) als 

beschreven aan de hand van figuur 6, heeft de primaire kathode voor < 

het opwekken van elektronen voor,het bombarderen van de ringvormige j 

kathode een vaste plaats in de buis en hij strekt zich ringvormig uit ] i 
langs de bombardementkathode. Een draaibaar scherm met een opening . : 

daarin van dê soort als het scherm 84 uit figuur 7 is aangebracht tussen 



de primaire ka : ode en de bombardemeii: cathode. Tijdens het bedrijf worden 

de elektronen c i 'cornstig van de prima. :e kathode gestuurd door het scherm 

zodat elektrone \ geëmitteerd door de , >rimaire kathode worden gevormd tot 

een bundel die u rdt afgetast langs ca bombardementkathode. 

Bij leze uitvoeringen ẑ .jn steeds bewegende delen in het 

huis van de buis odzakelijk b.v. de wagen 17 in de figuren 2 en 5, 

de wagen 41 in figiur 3, de kathode 76 in figuur 6 en het scherm 84 in 

figuur 7, Een nog siellere ai:asting kan plaatsvinden als geen zulke 

bewegénde delen aanvezic. zijn en in de hierna te beschrijven drie uit-

voeringsvormen Is geen nvchanische beweging noodzakelijk. Dit maakt 

het mogelijk de stralinf • een volledige aftasting rori een lichaam te 

doen uitvoeren in een t.- ds ver loop van de orde van grootte van 3,ms. 

Figuur 8 is ' >.en soortgelijke afbeeldir j als figuur 2, echter 

betrekking hebbende op r,n buis zonder bewegende c'.ilen. 

Ëen bombard i ïentkathode 87 levert eer. elektronenbundel als 

reaktie op het bombardem<; it met een primaire elektronenbundel afkomstig 

van een primaire kathode 58 die kan bestaan uit eei elektronenkanon 

van eenvoudige uitvóerinc; met betrekkelijk gering stroomverbruik. In 

figuur 8 bestaat de bombé -dementkathode 87 uit ee\ Vlakke ring van 

tantaalband met een dLkte tussen 50 pm en 5 pm. De. band wordt ondersteund 

door een ring 89 die op zijn bét ct wordt gedragen door een staaf 90 

die is bevestigd aan het deel 7 ;an het huis van de buis 1. Voor bepaalde 

toepassingen van de buis moet de elektronenemissie van de band 87 snel 

starten en stoppen. Een band met aen dikte tussen 5 pm en 50 prn kan dit 

inderdaad verzekeren, in het bijzonder als tevens een rechtstreekse 

verhitting van de kathodeband wordt toegepast tot een temperatuur juist 

onder het niveau waarbij de emissie begint. 

De primaire kathode 88 is één van een aantal, b.v, 2 tot 32 

en bij voorkeur tussen 8 en 20, elektronenkanonnen die gelijkelijk zijn 

verdeeld rond de ring van hst huis 1. De plaats van een andere primaire 

kathode is aangegeven bij 91. Aansluitingen aan de primaire kathode 88 

en bijbehorende elektroden vLnden plaats via een einddop 72. Elke primaire 

kathode is bij voorkeur een indirekt verwarmde emitter van de gebruike-

lijke vorm. 

Alle primaire kathoden werken parallel en* een modulator 

wordt gebruikt voor het bepalen wèlké primaire kathode moet emitteren. 

De primaire emitter is omringd door een eenvoudige bundelvormende 
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elektrode, zoals een kom van bekende vorm met. een geschikte potentiaal \ 
: f 

voor het vormen van de geëmitteerde elektronen tot een bundel die kan I 

worden gericht op geselekteerde zones van het gebied van de bombardement-" 

kathodering 87 nabij de primaire kathode. De bundel wordt gericht door ; 

afbuigorganen, die bij wLjze \an voorbeeld kunnen bestaan uit een paar 1 

geschikt geplaatste elektrostatische afbuigplaten 88a die worden gedragen 

door organen zoals elektrisch isolerende staven 90a. In plaats daarvan j 

kunnen ook elektromagnetische afbuigspoelen worden toegepast. Op deze i 
wijze kan de bundel van de primaire kathode 88 stapsgewijs of ononder- j 

broken worden gericht op elke zóne langs een boog van de bombardement- j 

kathode 87 en de lengte van ce boog wordt bepaald door het aantal toege- j I 
paste elektronenkanonnen. Als de primaire elektronenbundel de bombarde- j 

mentkathode 87 treft wordt defoofdbundel opgewekt en daardoor wordt de ; 

hoofdbundel afgetast langs cfe betreffende boog van de anode 2, 12, waardoor-

deze röntgenstraling emitteert op de opeenvolgende trefpunten van de 

lioofdelektronenbundel daarop. 

Bij een voorkeursuitvoering van de bedoelde buis is röntgen-
i 
! 

emissie gewenst van een reeks van 320 trefgebieden die gelijkelijk zijn i 

verdeeld langs de anode 2, 12, 20 Elektronenkanonnen zoals 88 zijn ; 

gelijkelijk verdeeld in het huis 1 en zijn elk voorzien van geschikte ; i 
afbuigorganen in de vorm van platen 88a, Als afgebeeld behoort elk ! 

kanon, dat wil zeggen 88, bij een hals op het huis, hoewel dit niet i. 

nodig behoeft te zijn als een voldoende afbuiging van de bundel mogelijk-

is terwijl het kanon binnen de omtrek van de ring is geplaatst. De j 

emissie van elektronen van elk kanon wordt gestuurd door het aan en i 

uit schakelen van zijn gloeidraad of door gebruik te maken ran een module*» 

torelektrode of door een combinatie daarvan. Door de kathoden en modula-

toren van 20 kanonnen op bekende wijze tot een geschikts matrix van 

stuurleidingen te schakelen kan elk kanon afzonderlijk in bedrijf worden 

gesteld, hls elektrostatische afbuiging wordt toegepast, kunnen alle 

platen voor el Jee afbulgri chti.nq v/orfan mK jka 

aansluitingen, daar het werkzame kanon la geaelèJtteörd door de kathodê-

matrix, De afbuiging selekteert voor elk kanon 16 trefgebieden op de 

trefelektrode 2, 12. Geschikte afbuigtechnieken zijn bekend. 

Bij een ander̂ èitvoeringsvorm van de buis borden de elek-

tronenbundels die worden gericht op_ het tirefoppervlak 2 va$ de anode 12 

ontleend aan afzonderlijke enkelvoudige-, kathoden. Alweer in het geval 
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van 320 treSiektrodegebieden en 20 kanonnen behoort bij elk kanon een 

elektromagnetisch of elektrostatisch afbuigorgaan en een bundelmodulatie-

orgaan voor het bereiken van<fe eerder beschreven sturing van de elektro-

nenbundel. Natuurlijk heeft elk kanon een groter uitgangsvermogen dan de 

primaire kanonnen die hierboven zijn beschreven en elektromagnetische 

afbuiging verdient de voorkeur met het oog op de "stijfheid" van de bun-

del die onderworpen is aan de volle potentiaal tussen anode en kathode. 

In de verschillende beschreven uitvoeringsvormen kan elk 

van de elektronenbundelbronnen afzonderlijk zijn gemonteerd in het huis 

1. Een kanon en een afbuigeenheid soortgelijk aan die van een televisie-

beeldweergeefbuis zouden op &cpwenste plaats op losneembare wijze herme-

tisch kunnen worden bevestigd aan het huis. Op deze wijze kunnen alle 

aan slijtage onderhevige delen van de buis ter plaatse worden vervangen, 

waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd. 

In figuur 9 is op soortgelijke wijze als in figuur 2 een 

andere uitvoeringsvorm volgens de uitvinding afgebeeld waarin geen 

bewegende delen nodig zijn. Iri dat geval omvat de kaidiode een ringvormige 

stapsgewijs werkende koude kathode waarin een koude kathode-ontlading 

volgens een reeks en in stappen in het rond wordt bewogen onder de anode 

2, 12 onder invloed van een op geschikte wijze bekrachtigde stuurelek-

trode, op soortgelijke wijze als de werking van de telbuis die bekend 

staat als "Dekatron". 

Een referentiekathode of startkathode 92 is de eerste van 

een ring van geleidingselektroden en kathoden onder de anode 2, 12. De 

volgende kathode uit de reeks is afgebeeld bij 93 en twee geleidings-

elektroden, zoals 94 en 95 zijn aangebracht tussen elk paar kathoden 

en worden op bekende wLjze volgens een reeks bekrachtigd teneinde de 

ontlading die bestaat tussen de ene kathode en de anode over te brengen 

naar de ruimte tussen & anode en de eerstvolgende kathode, in de richting 

van de wijzers van de klok. Uiteraard zijn minimaal twee geleldings-

elektroden noodzakelijk teneinde te verzekeren dat -de ontlading in de 

g&v/fefiste richting voortbeweegt, mat dspi'jnmnzt kuhttm mt>t yt>ït*inthqti--

elektroden wordeiyfcoegepast. Alle geleidingselektroden zoals 94 zijn 

parallel geschakeld, evenals alle geleidingselektroden Zpals 95. Verder 

zijn alle kathoden zoals 93 (behalve de startkathode 92} parallel gescha-

keld en er moeten dus vier geleiders, afgebeeld als een bundel 96, de 

einddop 72' passeren teneinde deze elektroden te bekrachtigden, 
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' Bij voorkeur worden de kf f oden en de geleidingselektroden 1 

ondersteund door een ring 97 van elek ï „sch isolerend materiaal die is j 

voorzien van rillen en/of groeven tus; i i elk paar elektroden teneinde I 
i 

de elektrische lekweg daartussen de v : jroten. De ring 97 is afgedicht j 

tegen de wand van het buisdeel 7. j 
i 

Tijdens het bedrijf wordt i en ontlading tot stand gebracht j 

tussen de koudakathode 92 en de anode ! , 12 teneinde elektronen de tref»! 

elektrode 2 te doen treffen en röntgen i raling te doen opwekken die als J 
f 

hiervoor beschreven wordt geproj ektee; 1 door het lichaam van een patiënt.' 

Geschikte elektrische stuurimpulsen tjcden vervolgens toegevoerd aan de 

geleidingselektroden 95 en 95 in de gei I em&e volgorde, teneinde de ontla- ' 

ding te doen bewegen naar de kathode li. Het punt waar de elektronen de I 

trefelektrode 2 treffen beweegt derisive door de beweging van de ontla-

ding, zodat de richting waarin de r ••itgenstraling het lichaam van de j 
r 

patiënt doorsnij dt eveneens verande;:. j 
! t 

In figuur 10 is op soo • gelijke wijze als in figuur 2 een ! 

andere uitvoeringsvorm afgebeeld va i een inrichting volgens dgfoitvinding •• 

waarbij geen bewegende delen noodzablijk zijn. In dat geval omvat de 

kathode een vlakke ring 98 van wolfrurt of een ander geschikt materiaal. ! 
i 

In het hier besproken voorbeeld wordt.: 3e ring 98 rechtstreeks verhit j 

teneinde elektronen te enitteren, hoewtv. desgewenst een indirekte ver- j 

hitting zou kunnen worden toegepast. j 

Tijdens het bedrijf wordt tussen de anode 12 en de kathode ' 

98 een potentiaal aangelegd teneinde e«-i geschikte elektronenbundel 29 -

op te wekken onder een versnellend elek -.risch veld teneinde de elektronen 

de trefelektrode 2 te doen treffen en röntgenstraling te doen opwekken. 

Hoewel uitgaande van een toereikende voeding en koelapparatuur het 

mogelijk kan zijn decpheletrefelektrode 2 tegelijk röntgenstraling te' 

doen opwekken zou de informatiestroom die noodzakelijk is voor het 

verwerken van gelijktijdige aflezingen van b.v. 1000 of meer detectoren 

verdeeld om de plaats vantet object niet economisch zijn. 

Derhalve wordt de elektronenbundel 29 op elk tijdstip 

beperkt tot een klein gebied van de trefelektrode 2 en hij wordt afge-

tast langs de buis teneinde de röntgenstraling het lichaam van een 

patiënt in opeenvolgende verschillende richtingen te doen doorsnijden. 

Bij een uitvoeringëvórft.' van de buis.is een modulator 99 
* < 

met van gaten voorziene platen 0i ör&den die modulatorelementen vormen , 
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aangebracht tussen de kathode 98 en \e anode 12. Tijdens het bedrijf 

wordt aan de modulator een eLektrisch< i ''oorspanning aangelegd teneinde 

te beletten dat elektronen & anode bt. 'dken, behalve waar de aftastbundel 

moet optreden, waarbij het aantal modu. itorelementen wordt bepaald door 

het aantal hoekrichtingen van waaruit iet lichaam moet worden bestraald. 

In een typerend geval zijn ongeveer MO modulatorelementen vereist. 

In een typerend geval bedraagt de voa :*spanning -3 kV ten opzichte van 

de kathode en de bundel wordt langs <.,ï buis afgetast in ongeveer 3 ms 

teneinde de/invloed van eventuele willekeurige of onwillekeurige bewe-

gingen van een patiënt te verminderen. Het zou moeilijk en omslachtig 

zijn afzonderlijke voorspanning aansluitingen door het huls tot stand te 

brengen voor het bedienen van &• modulatorelementen. Derhalve bevindt 

zich in de buis een stuurnetwerk dat is aangesloten op de modulator-

elementen en slechts ingang-stuu.vleidingen met een geringer aantal dan 

de modulatorelementen die selekti.ef volgens een code met verscheidene 

niveau's kunnen worden bekrachtigd teneinde het vereiste aodulatorele-

ment aan te geven steken door het huis 11. Het stuurnetwerk is aange-

geven bij 100 in fi.guur 10 en een geschikt scherm van b.v. lood is afge-

beeld bij 101» Het scherm 101 voorkomt dat röntgenstraling de half-

geleidercomponenten in hét netwerk beïnvloedt. De stuurleidingen zijn 

aangegeven bij 102. Zij treden hét huis 1 binnen via de einddop 72 en 

strekken zich langs het huis uit onder het scherm 101. ; 

In figuur 11 is een blokschema afgebeeld van een stuur-

circuit voor het selektief en één voor één bekrachtigen van de modulator-

elementen 99. De bekrachtiging kan volgens een regelmatige reeks plaats-

vinden, zodat de elektronenbundel 29 met een gelijkmatige snelheid 

stapsgewijs langs de buis wordt bewogen, dan wel de bekrachtiging kan 

op pseudo-systeemloze wijze plaatsvinden, waarbij de volgorde natuurlijk 

vooraf bekend moet zijn. 

Buiten cfe buis bevinden zich negen schakelcircuits 103 t/m 

111, Aan elk daarvan worden eigen voedingen van 0 V resp. —3 kV toege-

voerd en elk is voorzien van een eigen paar uitgangsgeleiders 112 t/m 

120 die tezamen de stuurleidingen 102 uit figuur 10 vormen. Elk schakel-

circuit wordt gestuurd door een binair logisch ingangssignaal dat bijv. 
» 

wordt ontleend aan de respektieve trappen van een binaire 9-traps teller 

121 die op bekende wijze wordt gestuurd door klokimpulsen en de inrich-

ting is zo uitgevoerd dat als aan de logische ingang van een schakelcircuit 
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'een binaire "3." wordt toegevoerd, de linker uitgangsgeleider een span- j 

ning van 0 V en de rechter uitgangsgeleider een spanning van -3 kV voert®. 

Als daarentegen aan de logische ingang een binaire "0" wordt toegevoerd,! 
i 

wordt een spanning van -3 kV toegevoerd aan de linker uitgangsleiding 

en een spanning van 0 V toegevoerd aan de rechter uitgangsleiding. Als j 

reaktie op een bepaald binair getal dat wordt opgewekt door de teller j 

:121 wordt derhalve een bepaald patroon van potentialen ingesteld in de j 

negen paren uitgangsleidingen. ! 1 
De uitgangsleidingen 112-120 vormen de stuurleidingen 102 j 

als hiervoor vermeld en zijn op bekende wijze door de einddop 72 van ! 
i 

de buis ingevoerd en strekken zich onder hel: loden scherm 101 door de J 

gehele buis uit. Elk element van het modulatornetwerk is zo aangesloten j 

,op de geleiders 102 dat slechts één patroon van potentialen, opgewekt 

door de beschreven geleiders, de gewoonlijk toegevoerde onderdrukkings- ; 

spanning van -3 kV opheft. i 

Elk element is aangesloten op slechts één van elk paar 

leidingen en is daar via halfgeleiderdioden zo op aangesloten dat slechts 

als alle negen geleiders waarop het is aangesloten een spanning van 

0 V voeren, de onderdrukkingsspanning van -3 kV van dat element wordt 

weggenomen. 

ïn het afgebeelde voorbeeld wordt aangenomen dat de binaire ; 
t 

teller 121 de binaire cijfers 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0- toevoert aan 

de schakelcircuits 103-111. Het patroon van potentialen van de leidingen 

102 is derhalve, zoals blijkt uit de tekening 0,-3; 0,-3; -3,0; -3; 0; 

-3,0; -3,0; -3,0; -3,0; en -3,0. Derhalve geeft slechts één combinatie t 

van een van elk der negen paren van stuurleidingen nullen in alle 

geleiders van de combinatie. De aansluitingen voor die combinatie zijn 

in de tekening afgebeeld en ceze hebben betrekking op het rde modulator-

element 99r, zodat alle componenten zijn voorzien varyöe index "r". 

De kathoden van negen dioden 122r t/m 130r zijn aangesloten 

op respektieve stuurleidingen 102 en de anoden van de dioden zijn 

tezamen via een weerstand 131r aangesloten op een leiding 132 die aan 

alle elementen gemeen is en steeds een spanning van 0 V voert. Deze 

gemeenschappelijke aansluiting is tevens verbonden met het betreffende s 

modulatorelement 99r. Als alle kathoden van de dioden 122r t/m 130r 

een spanning van 0 V voeren, zoals hier het geval is, treedt er geen _ 
4 

spanning op over de weerstand 131r, zodat geen onderdrukkingsspanning 
! 7 6 1 1 3 9 1 
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;wordt toegevoerd aan het modulatorelement 99r. De elektronenbundel 29 

kan derhalve de trefelektrode 2 treffen op de plaats die overeenkomt 
) 

met het modulatorelement 99r. Als de kathode van één of meer van de 
;dioden 122r t/m 130r is verbonden met een stuurleiding waarin een span-

ning van -3 kV wordt toegevoerd, kan uiteraard wel stroom vloeien door 

de weerstand 131r» waardoor daarover een spanning optreedt die een 

onderdrukkingsspanning toevoert aan het element 99r. 

Op elk tijdstip is derhalve slechts één element 99r niet 

'onderdrukt en welk element dat is wordt bepaald door het binaire getal ' 

•dat wordt geleverd door de teller 121. Het is duidelijk dat elk element ' 

is aangesloten op een eigen combinatie van de stuurleidingen 102 en er 

is één verbinding van eJLkeLement met één van elk paar leidingen. 

Bij alle uitvoeringsvoorbeelden waarbij geen werkelijke 
!beweging van mechanische componenten langs de buis nodig is ontstaat 

een probleem ten aanzien van de collimatie van de röntgenstraling die 

uitgaat van verschillende plaatsen op de trefelektrode 2 tot een waaier-

vormige bundel met de vereiste openingshoek (b.v. 20°). Deze collimatie 

kan tot stand worden gebracht door middel van een vaste ring collima-

toren die zijn opgesteld naast hët uitgangsoppervlak van de collimator- ' 

ring 4 en de collimatoren in deze vaste ring hellen in het vlak van de 

bestraling. In plaats daarvan kunnen beweegbare collimatorringen worden , 

gebruikt, mits deze nauwkeurig zijn gesynchroniseerd met de bewegingen 

van het gebied dat röntgenstraling emitteert. In alle gevallen waarin 

de straling zich langs een hellend vlak voortplant door het lichaam 

van een patiënt is hetvenselijk dat het vlak slechts ongeveer 1° a 3° 

helt ten opzichte van tet platte vlak dat in het ideale geval zou worden • 

bestraald. 

C O N C L U S I E S 

1. Röntgentoestel gekenmerkt door een langwerpige röntgen-

straling emitterende trefelektrode die is gekromd om een hartlijn en 

een aanmerkelijke hoek om die hartlijn beslaat, een bron van tenminste 

één elektronenbundel, esn orgaan voor het richten van die bundel op 

een gebied van de trefelektrode teneinde de trefelektrode röntgenstraling 

te doen emitteren in de algemene richting van de hartlijn en een orgaan 

voor het doen uitgaan van tenminste één bundel van bron£>laatsen die 

zijn verdeeld over de lengte van de trefelektrode teneinde de röntgen-, 

straling lil de bedoelde algemene richting te doen emitteren door 

76 1 1 38 1 
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'verschillendê ebi • -an langs de lengte .an de trefelektrode. j 

2. Toesvvolgens conclusie 1, met het kenmerk dat de tref- j 

'elektrode de har ..ijn nagenoeg omring:. j 

3. Toes volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een j 

5 wagentje dat kan > wegen in de buis langs de lengte varyöe tref elektrode,' 

welk wagentje ten.: nste één component van de bron van de elektronen- J 

bundel draagt. j 
t 

4. Toestel volgens conclusie 3, gekenmerkt door een kathode j 

die wordt onderste i d door het wagertje en zo is opgesteld dat hij i 
10 elektronen rechtst.' eks naar een gebied van de trefelektrode projekteert, 

5. Toestel volgens conclusie 4,'met het kenmerk dat de kathode j 

een vlak orgaan va.s jewalst wolfram bevat. 

6. Toeste. volgenn conclusie 3, gekenmerkt door een bron van 

een primaire elekt unenbunuel, gedragen door het wagentje» en een 

15 secundaire kathode naast trefelektrode en zich in dezelfde richting j 

uitstrekkende, wal' e bron van cfe primaire elektronenbundel zo is opge- j 

steld, dat deze fou'del de secundaire kathode treft en de secundaire I 

kathode verdere elektronen doet emitteren haar de trefelektrode, waarbij; 

het wagentje de primaire eiektronenbundel beweegt ten opzichte van de i 

20 secundaire elektro:e, zodat de verdere elektronen naar de trefelektrode ; 

worden geëmitteerd 'anüit achtereenvolgens verschillende gebieden van i 

dê secundaire kathcue. 

7. Toestel volgens eencf meer der conclusies 1 t/m 3, met het ! 

kenmerk dat de tre::?.lektrode een doorlatende trefelektrode is. ! 

25 '8. Toeste.". volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een > 

langwerpige kathode- die zich in dezelfde richting uitstrekt als de ! 

trefelektrode en een roterende schijf tussen de kathode en de trefelek- j 

trode, welke schijf is voorzien van een opening in een gebied daarvan, .[ 

waardoor een elektronenbundel van de kathode kan passeren naar de 

30 trefelektrode, benevens een orgaan voor het doen roteren van de schijf, • 

sgdit de opening achtereenvolgens verschillende standen aanneemt ten 

opzichte van de kathode en de trefelektrode, teneinde de elektronen-

bundel trefelektrode tedben aftasten. 

voigws vmaïusië i $f- ^kêamfkt Aggf ém 

35 kathode die is opgesteld naast de trefelektrode en zich in dezelfde 

richting uitstrekt,een bron van een primaire elektronenbundel, een . 

orgaan vóór het elektrisch aftasten van de primaire bundel ten opzichte i 
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; van de kathode, teneinde elektronen t toen emitteren door opeenvolgende 

• gebieden van de kathode naar opeenvö;« tide gebieden van de trefelek-

' trade, s 

. 10. Toestel volgens conclusi,; 1 of 2, met het kenmerk dat de 
t 

bron een reeks koude kathode-ontlad-jsorganen omvat die zijn verdeeld 

: over de lengte van de trefelektrode ii daarnaast liggen, benevens een i 
! geleidingsorgaan voor hst bewegen va i een ontlading van één ran de j 

: ontladingsorganen naar een volgende, li een voorafbepaalde reeks, 

teneinde de ontlading af te tasten i opzichte van de trefelektrode, , 

11. Toestel volgens conclusi; 10, met het kenmerk dat de gelei-1 

dingsorganen tenminste twee geleidir. i ̂elektroden omvatten die zijn 

aangesloten op respektleve geleider; en zijn aangebracht tussen elk 

paar kathoden, benevens e«-n orgaan t or het volgens een reeks toevoeren 

: van pulserende elektrische spanning*i aan de geleidingselektroden. 
! 

12. Toestel volgens conclusi- 1 of 2t gekenmerkt door een 

kathode die zich uitstrekt in cfezelfd, richting als de trefelektrode 

en een reeks modulatorelementen aangs I racht tussen de kathode en de 

trefelektrode, benevens den selektié-; gaan voor het selektief door 

de moduiatorelementen mogelijk maken i m eéh elektronènbundel die van 

de kathode is gericht öp de tréfélekt; )de. 

13. Toestel volgens conclusieï 12, met het kenmerk dat het I 
selektieörgaan een diodèn-modulatorci: • ;uit omvat. 

< 
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