
Octrooiraad 

noiATerinzagelegging mi 7803065 

Nederland [19] NL 

[54] Röntgengenerator voor transaxiaie tomografie. 

[51] Int.Ci2.: A61B6/02, G21K1/02, H01J35/14, H05G1/70. 

[71] Aanvrager: High Voltage Engineering Corporation te Burlington, Massachusetts, 
Ver.St.v.Am. 

[74] Gem.: Ir. N.A. Stigter c.s. 
Octrooibureau Los en Stigter B.V. 
Weteringschans 96 
Amsterdam. 

[21] Aanvrage Nr. 7803065. 

[22] Ingediend 22 maart 1978. 

[32] Voorrang vanaf 23 maart 1977,23 maart 1977. 

[33] Land van voorrang: Ver. St. v. Am. (US). 

[31] Nummers van de voorrangsaanvragen: 780491,780492. 

[23] - -

[61] - -

162] --

[43] Ter inzage gelegd 26 september 1978. 

De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele 
tekening(en) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 



1 

High Voltage Engineering Corporation, Burlington, Massachusetts, 
Verenigde Staten van Amerika. 

Röntgengenerator voor transaxiale tomografie. 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgengenerator 
voor transaxiale tomografie met behulp van een rekenapparaat. 

De uitvinding heeft verder betrekking op een inrichting 
voor transaxiale röntgentomografie, waarin een dergelijke generator 
wordt toegepast, op een deflectie- en focusseringsorgaan, dat bij de 
genoemde generator kan worden gebruikt en op een werkwijze voor trans-
axiale röntgentomografie onder toepassing van de bovengenoemde appara-
tuur. 

De transaxiale röntgentomografie met behulp van een 
rekenapparaat is een in de laatste tijd ontwikkelde methode, waarmee 

met behulp van röntgenstralen een afbeelding kan worden verkregen van 
een willekeurige schijfvormige doorsnede van een object. Een inrich-
ting voor dit doel is beschreven in het Amerikaanse Octrooischrift 
3.778.614. De methode kan zowel voor industriële als voor medische 
doeleinden worden toegepast, maar is in het bijzonder doelmatig geble-
ken voor medische toepassing in het geval, dat de dichtheidsvariaties 
van het object zeer gering zijn. Bij de gebruikelijke röntgenfotogra-
fie worden de röntgenstralen loodrecht op het te onderzoeken vlak ge-
richt, met het gevolg, dat het verkregen beeld een superpositie vormt 
van alle vlakken, die door de röntgenstralen zijn doorlopen, waardoor 
het beeld van het gewenste vlak is gestoord. Bij de transaxiale 
tomografie wordt de bundel van röntgenstralen daarentegen zodanig ge-
richt, dat deze de te onderzoeken schijfvormige doorsnede doorloopt. 
De uittredende röntgenstralen worden gedetecteerd door één of meer 
detectoren, waarvan de uitgangssignalen worden toegevoerd aan een 
rekenapparaat. De bron van de röntgenstralen wordt rondom het te on-
derzoeken object bewogen, terwijl de detectoren voor het opvangen van 
de röntgenstralen eveneens rondom het object kunnen roteren, danwel 
in een vaste cirkelvormige opstelling rondom het object kunnen zijn 
aangebracht. De absorptie van de röntgenstralen langs de baan door 
het object is afhankelijk van de som van de absorptie co-efficiënten 
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van de verschillende materialen, die binnen en buiten het object door 
de röntgenstralen worden doorlopen. Door gebruik te maken van het sig-
naal van de detector, dat evenredig is met de intensiteit van de inval-
lende röntgenstralen, en van de ligging van de baan van de röntgenstra-

5 len, die wordt bepaald door de bekende posities van de bron en van de 
detectoren, is het derhalve mogelijk een matrix van de relatieve ab-

te 
sorptie co-efficiënten construeren en uit deze matrix een twee-
dimensionale afbeelding van de betreffende schijfvormige doorsnede te 
verkrijgen. Aangezien de absorptie co-efficiënten van de verschillende 

10 volume-elementen binnen de schijfvormige doorsnede afhankelijk zijn 
van het atoomnummer en het soortelijk gewicht van het materiaal in 
elk volume-element, toont de verkregen tweedimensionale afbeelding 
van de schijfvormige doorsnede alle details van de inwendige struktuur 
van het object. 

15 De röntgenstralen worden opgewekt door een genera-
tor, waarin een treforgaan, bestaande uit een materiaal met een hoog 
atoomnummer door een elektronenstroom wordt gebombardeerd, of waarin 
een treforgaan van een daartoe geschikt materiaal wordt gebombardeerd 
met een ionenstroom. Bij een bekende uitvoering wordt de röntgengene-

20 rator langs een lineaire baan verplaatst, welk proces wordt herhaald 
in verschillende posities ten opzichte van het te onderzoeken object. 
Bij een andere bekende uitvoering wordt de röntgengenerator continu 
verplaatst langs een cirkelvormige baan rondom het object. Voor alle 
bekende uitvoeringen is het echter essentieel, dat de röntgengenerator 

25 wordt verplaatst. De snelheid van deze verplaatsing is in verband 
met de massa van de generator aan een bovengrens gebonden, waardoor 
tevens een ondergrens voor de bestralingsduur wordt bepaald. De we-
gingen van het lichaam van-de onderzochte patiënt of van organen in 
dit lichaam, zoals onwillekeurige bewegingen van de patiënt, de adem-

30 haling, de bewegingen van het hart en het darmkanaal, die tijdens de 
bestraling met de röntgenstralen optreden, veroorzaken derhalve een 
onscherpe afbeelding van het bewegende object. Bij de tot dusverre 
gebruikelijke inrichtingen voor transaxiale tomografie, waarin de bron 
van de röntgenstralen mechanisch rondom,het object roteert, is de 

35 bestralingsduur lang ten opzichte van de periode van de verschillende 
bewegingscycli van het menselijke hart, zodat tomografische afbeel-
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dingen van het hart steeds zeer onscherp zijn. 

Er zijn reeds verschillende methoden voorgesteld om 

scherpere afbeeldingen te verkrijgen met behulp van de transaxiale 

tomografie. Een voorbeeld hiervan vormt het Amerikaanse Octrooischrift 

3.952.201. Bij deze methoden wordt echter steeds gebruik gemaakt van 

een mechanische rotatie van de röntgenbron, waarbij de informatie 

wordt ontleend aan dezelfde fase van de hartcyclus tijdens een groot 

aantal hartslagen, door het gedetecteerde signaal te synchroniseren 

met een monitor voor de hartbeweging, zoals een electrocardiograaf. 

Hiertoe kan de bron van de röntgenstralen met behulp van een pulstech-

niek met een bepaalde fase van de hartcyclus worden gesynchroniseerd, 

terwijl men ook met behulp van poorten de detectoren kan synchronise-

ren] bovendien is het mogelijk zowel de bron van de röntgenstralen als 

de detectoren te synchroniseren. Deze methode heeft het nadeel, dat de 

spontane hartslag vaak onregelmatig is, in het bijzonder bij patiënten 

met hartgebreken, zodat het moeilijk is, de röntgenstralen op eenzelfde 

fase van de hartcyclus te synchroniseren over een periode van enige 

honderden hartslagen. Sommige van de voorgestelde systemen hebben 

bovendien het nadeel, dat meer informatie wordt verzameld dan nodig 

is, waarbij een deel van de verkregen informatie wordt weggelaten, 

zodat de patiënt wordt blootgesteld aan een grotere dosis röntgenstra-

len dan voor het produceren van de afbeelding nodig zou zijn. In ver-

band met het bovenstaande is het moeilijk, met behulp van de gebruike-

lijke inrichtingen met een roterende bron van röntgenstralen, duide-

lijke afbeeldingen van details van het menselijke hart te verkrijgen. 

Voor een radiografische afbeelding van het menselijke 

hart moet men in feite gebruik maken van êên enkele opname, of van 

enkele gesynchroniseerde opnamen, met een tijdsduur van 'een fractie 

van een seconde, waarbinnen het hart geacht kan worden stil te staan. 

Tijdens sommige fasen van de hartcyclus kunnen scherpe beelden worden 

verkregen met een belichtingstijd van een halve seconde, maar voor het 

verkrijgen van scherpe beelden tijdens alle fasen van de hartcyclus 

zijn bestralingstijden van 1/100 seconde of minder nodig. 

De uitvinding heeft ten doel, de bovengenoemde nade-

len van de bekende inrichtingen op te heffen. 

Hiertoe vertoont de röntgengenerator volgens de uit-

vinding het kenmerk, dat een bundel van geladen deeltjes wordt opgewekt 
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en zodanig wordt verplaatst, dat de bundel achtereenvolgens wordt 
gefocusseerd op verschillende oppervlakte-elementen van een treforgaan, 
dat rondom een te onderzoeken object kan worden geplaatst en dat be-
staat uit een materiaal, waardoor röntgenstralen worden afgegeven als 
het door de geladen deeltjes wordt getroffen, zodat de oppervlakte-
elementen achtereenvolgens met de geladen deeltjes worden gebombardeerd 
en daardoor röntgenstralen opwekken, waarbij de vanuit de oppervlakte-
elementen naar binnen gerichte röntgenstralen in een dunne planaire 
zone worden gecollimeerd, zodat de röntgenstralen van elk oppervlakte-
element uitgaan in de vorm van een onbegrensde, binnen de planaire 
zone gelegen waaier. 

Bij toepassing van de uitvinding wordt de röntgen-
generator derhalve tijdens de bestraling van het object niet verplaatst. 
Inplaats daarvan wordt het te onderzoeken object omgeven door een ring-
vormig treforgaan, waarover een bundel van geladen deeltjes volgens een 
cirkel wordt verplaatst, waarbij de door het bombardement van het tref-
orgaan met de geladen deeltjes opgewekte röntgenstralen worden gecolli-
meerd in een schrijfvormige doorsnede van het te onderzoeken object. 
De bundel van geladen deeltjes kan zich hierbij verplaatsen langs een 
gedeelte van een cirkel, een volledige cirkel of een aantal volledige 
cirkels. De hieronder te gebruiken uitdrukkingen "ringvormig" en 
"cirkelvormig" omvatten derhalve zowel ring- en cirkelsegmenten als 
volledige ringen en cirkels. 

Een belangrijk kenmerk van de uitvinding wordt ge-
vormd door de cirkelvormige aftasting van het treforgaan met de bundel 
van geladen deeltjes, waardoor de volgende voordelen worden bereikt: 

1. De aftasting van het treforgaan volgens een cir-
kelvormige baan is eenvoudig en kan gemakkelijk met elke gewenste fre-
quentie worden uitgevoerd. De duur van de aftasting is niet aan gren-
zen gebonden, in tegai stelling tot het geval, dat men gebruik maakt 
van een conventionele röntgenbuis, die mechanisch wordt verplaatst. 
Men kan derhalve scherpe afbeeldingen verkrijgen van snel bewegende 
objecten, zoals het hart. 

2. Door de continu verlopende cirkelvormige aftas-
ting van het treforgaan worden de eindverliezen gereduceerd. Deze eind-
verliezen treden steeds op, wanneer de röntgengenerator mechanisch moet 
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worden verplaatst, aangezien de generator hiertoe in beweging gesteld 

en stilgezet moet worden. 

J. De symmetrische constructie is zeer eenvoudig en kan 

gemakkelijk worden gefabriceerd. 

4. De cirkelvormige aftasting verdient de voorkeur boven 

een samenstel van rechtlijnige aftastingen, omdat de aftasting in dit 

laatste geval over grote hoeken en over aanzienlijke afstanden moet 

plaats- vinden, terwijl de voor de cirkelvormige aftasting benodigde 

elektromagnetische of elektrostatische deflectie-organen, alsmede de 

conische of kwasi-conische aftastkamer gemakkelijk kunnen worden gefa-

briceerd. 

5. Men kan gemakkelijk een gelijkmatige intensiteit van 

de opgewekte röntgenstralen verkrijgen, in tegenstelling tot de lineai-

re aftasting, waarin een gelijkmatige intensiteit moeilijk te bereiken 
de 

is in verband met variaties van de hoeksnelheid van^deflectie en varia-

ties van de snelheid van de lineaire beweging, welke variaties aan de 

hand van informatie uit een normalisatie detector moeten worden gecorri 

geerd. 

6. Het cirkelvormige treforgaan heeft een grote warmte-

capaciteit, aangezien de bundel van geladen deeltjes over een relatief 

grote afstand wordt verplaatst. Het treforgaan Is zowel mechanisch 

als electrisch gemakkelijk toegankelijk en kan op doelmatige wijze 

worden gekoeld. 

7. De uitgangsenergie van de röntgenstralen is constant. 

8. De afmetingen van de oppervlakte-elementen van het 

treforgaan, die door de geladen deeltjes worden getroffen, zijn in alle 

posities gelijk. 

9. De röntgenstralen worden door het treforgaan gelijk-

matig gefiltreerd. 

10. De aftastsnelheid is gelijkmatig. 

11. De voor de bundel van geladen deeltjes vereiste op-

tiek kan symmetrisch worden uitgevoerd. 

Bovendien worden door toepassing van de uitvinding nog 

verdere voordelen verkregen, namelijk: 

De versnellingsbuis kan op elke gewenste voedingsbron 

worden aangesloten, waarbij de voedingsbron êên geheel kan vormen met 
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de buis of zich op een afstand daarvan kan bevinden en met de buis 
door een hoogspanningskabel kan zijn verbonden. De versnellingsbuis is 
steeds stationair en kan op een aanvaardbare afstand van het te onder-
zoeken object worden aangebracht. Er zijn geen sleepringen of beweeg-
bare kabelarmaturen nodig. De versnellingsbuis kan één geheel vormen 
met de conische aftastkamer en nauwkeurig ten opzichte daarvan worden 
gecentreerd. 

Er worden geen grenzen gesteld aan de spanning van 
de versnellingsbuis. Wanneer hoge spanningen nodig zijn, bijvoorbeeld 
in het geval van positieve ionen, kan men zonder bezwaar spanningen 
in het megavoltgebied toepassen. 

Wanneer in de bundel een hoge stroomsterkte nodig 
2 k 

is bijvoorbeeld van 10 tot 10 rnilliamperes, zoals dit bij een elec-
tronenbundel het geval kan zijn, kunnen deze stroomsterkten gemakke-
lijk worden'verkregen. 

De toepassing van de uitvinding is niet beperkt tot 
electronenbundels; men kan ook gebruik maken van positieve ionen voor 
het vrijmaken van mono-energetische röntgenstralen uit treforganen, 
die uit een zwaar metaal zijn vervaardigd. 

De cirkelvormige aftasting van het treforgaan is 
vooral van belang voor het verkrijgen van een korte bestralingsduur, 
hetgeen nodig kan zijn voor het verkrijgen van een afbeelding van een 
bewegend object, zoals het menselijke hart. Hiertoe is een snelle ver-
plaatsing van de bundel van geladen deeltjes nodig, zodat een hoge 
bundelstroom moet worden toegepast om röntgenstralen met een voldoende 
intensiteit te verkrijgen. In verband met ruimteladingen en soortge-
lijke effecten moet de bundel in dit geval ter plaatste van de deflec-
tie een relatief grote doorsnede bezitten, zodat de bundel moet worden • 
gefocusseerd om in ten minste één richting een sterke convergentie op 
de trefstrook te verkrijgen, waardoor een hoge resolutie mogelijk 
wordt. 

De uitvinding verschaft voor dit doel een deflectie-
en focusseringsorgaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een roterend 
dipoolveld. Een dergelijke veld kan worden verkregen door een mechani-
sche rotatie van een enkelvoudige depool, dat wil zeggen van een afbui-
gingsmagneet, maar wordt bij voorkeur langs electrische weg opgewekt 
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met behulp van stationaire spoelen. 

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van 

de tekening, waarin enige uitvoeringsvoorbeelden zijn Weergegeven. 

Figuur 1 toont een zij-aanzicht van een röntgengene-

rator volgens de uitvinding. 

Figuur 2 toont een doorsnede op grotere schaal van 

een bij de generator volgens figuur 1 toegepast treforgaan. 

Figuur 2A toont schematisch een detail van het tref-

orgaan volgens figuur 2, waarbij een oppervlakte-element is weergege-

ven, waaruit röntgenstralen worden vrijgemaakt. 

Figuur 3 toont een doorsnede van de middelen voor 

het afbuigen van de bundel en van de detectoren van de generator vol-

gens figuur 1. 

Figuur 4 toont een eindaanzicht van het treforgaan 

van de generator volgens figuur 1. 

Figuur 5 toont een detail van een gewijzigde uitvoe-

ring van het treforgaan van de generator volgens figuur 1. 

Figuur 6 toont op grotere schaal een gewijzigde op-

stelling van de detectoren. 

Figuur T toont de afbuiging van de bundel van gela-

den deeltjes met behulp van spoelen. 

Figuur 8 toont de afbuiging van de bundel van gela-

den deeltjes met behulp van electrostatische deflectorplaten. 

Figuur 9 toont de afbuiging van de bundel van gela-

den deeltjes met behulp van een mechanisch geroteerde dipool. 

Figuur 10 toont een schematische langsdoorsnede van 

een paar poolstukken, die mechanisch in rotatie worden gebracht, en 

die kunnen worden toegepast voor het afbuigen van een elèctronenbundel 

met een hoge stroomsterkte en een grote doorsnede. 

Figuur 11 toont een doorsnede volgens de lijn 11-11 

in figuur 10. 

Figuur 12 toont een dwarsdoorsnede van een paar spoe-

len, die worden toegepast bij een variant van de uitvinding volgens , 

de figuren 10 en 11. 

Figuur 13 toont de spoelen volgens figuur 12, waar-

bij deze spoelen en het bijbehorende magnetische materiaal zijn uitge-
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slagen in een plat vlak, teneinde de opstelling van de windingen te 
laten zien. 

Figuur 14 toont de spoelen volgens de figuren 12 en 13 
in perspectief. 

In de figuren 1 en 2 is een röntgengenerator 1 afge-
beeld, die kan worden toegepast voor de röntgentomografie in het 
medische gebied. De generator 1 is voorzien van een conische aftast-
kamer 2, terwijl de patiënt 3* die moet worden onderzocht, op een 
tafel 4 wordt aangebracht, die in en uit de door de aftastkamer 2 om-
sloten ruimte kan worden geschoven. De geladen deeltjes worden opge-
wekt door een bron 5 en versneld door een versnellingsbuis 6. De ver-
snellingsbuis 6 wordt gevoed met een gelijkspanning of een pulserende 
spanning en bestaat uit een aantal isolerende ringen en geperforeerde 
schijfvormige elektroden. De buis 6 is geëvacueerd, terwijl het naar 
de bron 5 toegekeerde uiteinde is verbonden met een geschikte bron 7 
van hoge spanning. Het andere uiteinde van de versnellingsbuis is 
geaard, zodat de spanning van de bron 7 over de versnellingsbuis op-
treedt. Het geaarde uiteinde van de versnellingsbuis eindigt in een 
geaard metalen huis 8, dat hermetisch is verbonden met de conische 
aftastkamer 2, zodat de geëvacueerde ruimte van de versnellingsbuis 6 
in communicatie staat met 'de geëvacueerde ruimte van de aftastkamer 2. 
De aftastkamer 2 wordt geëvacueerd door middel van een geschikte pomp 
9, zoals een ionenpomp of een turboraoleculaire pomp. De uittredende 
bundel 10 van geladen deeltjes wordt gefocusseerd door een orgaan 17 
en vervolgens afgebogen door een geschikt deflectieorgaan 11, zodat 
de afgebogen bundel een kegel beschrijft. In het wijde uiteinde van 
de aftastkamer is een ringvormig treforgaan 12 aangebracht, waarvan 
het voorvlak: onder een geschikte hoek ten opzichte van de invallende 
geladen deeltjes kan worden geplaatst, teneinde de axiale lengte van 
de bron van röntgenstralen te bepalen, welke axiale lengte wordt ge-
vormd door de projectie van de bron van röntgenstralen op de as van 
de kegel. 

Volgens figuur 2A wordt de bundel 10 van geladen deel-
tjes op elk tijdstip opgevangen door een oppervlakte-element van het 
treforgaan 12, welk oppervlakte-element op het oppervlak van het tref-
orgaan ligt en derhalve een breedte heeft, die in de omtreksrichting 
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van het treforgaan wordt gemeten.en een lengte, die in de dwarsrich-
ting van het treforgaan wordt bepaald. De vorm van dit oppervlakte-
element kan variëren, maar is in figuur 2A eenvoudigheidshalve als een 
rechthoek voorgesteld. De breedte van het oppervlakte-element komt 
overeen met de breedte van de bron van röntgenstralen, geprojecteerd 
op de as van de kegel 2. De lengte van het oppervlakte-element is ech-
ter groter dan de overeenkomstige lengte van de bron van röntgenstra-
len, die op de as van de kegel 2 is geprojecteerd, en wel omgekeerd 
evenredig met de cosinus van de hoek tussen de as en het oppervlak van 
het treforgaan. Het verdient aanbeveling de bundel van geladen deel-
tjes op het treforgaan te focusseren, waarbij het door de bundel ge-
troffen oppervlakte-element zo klein mogelijk is, terwijl de stroom-
sterkte van de deeltjes ter plaatste maximaal is. De lengte van het 
oppervlakte-element kan bijvoorbeeld 14 mm bedragen, terwijl de breed-
te bijvoorbeeld 3 kan zijn; afmetingen van 3 x 5 MI of kleiner zijn 
echter ook mogelijk. Het oppervlakte-element kan cirkelvormig, ellip-
tisch of rechthoekig zijn, en kan in het algemeen elke gewenste geo-
metrische vorm hebben. De dwarsdoorsnede van de bundel van geladen 
deeltjes verschilt uiteraard van de afmetingen van het oppervlakte-
element van het treforgaan, in afhankelijkheid van de hoek tussen de 
baan van de deeltjes en de normaal op het oppervlak van het treforgaan. 
Men kan bijvoorbeeld met behulp van een bundel met een doorsnede van 
3 x 10 mm een oppervlakte-element van 3 x 14 mm verkrijgen. De gewenste 
röntgenstralen verlaten de geëvacueerde zone door een venster 13, be-
staande uit een materiaal met een laag atoomnummer, zoals aluminium 
of beryllium. De door de röntgenstralen gevormde bundel 20 wordt ge-
collimeerd door een ringvormige collimator 14. Een tweede ringvormige 
collimator 15 is binnen de eerste collimator 14 aangebracht, waarbij 
de afstand tussen de beide collimatoren wordt bepaald door het toelaat-
bare halfschaduwgebied van de bundel van röntgenstralen. Elk van de 
collimatoren 14 en 15 bepaalt een schijfvormige zone, bijvoorbeeld van 
4 - 1 4 mm. Desgewenst kunnen meervoudige collimatoren worden toegepast. 

Volgens de figuren 3 en 4 zijn op bekende wijze een 
groot aantal detectoren 21 aangebracht, ten einde de intensiteit van 
de door de patiënt 3 doorgelaten röntgenstralen 20 te bepalen. Elke 
detector kan zijn voorzien van een bijbehorende collimator, ofschoon 
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deze collimatoren niet steeds nodig zijn. De uitgangssignalen van 
de detectoren 21 worden -overgebracht naar een geschikt orgaan voor het 
meten van een spanning of een stroom, dat is aangesloten op een reken-
apparaat. De detectoren 21 zijn in een cirkel gerangschikt, zodat zij 

5 een detectievlak bepalen. Het treforgaan 12 bepaalt op overeenkomstige 
wijze een trefvlak. In het ideale geval zou het detectievlak met het 
trefvlak moeten samenvallen, hetgeen echter niet mogelijk is, zodat 
men de beide vlakken zo dicht mogelijk bij elkaar aanbrengt. Het detec-
tievlak bevindt zich derhalve op een zo klein mogelijke afstand van 

10 het trefvlak, waarbij het in de regel doelmatig is het detectievlak 
aan te brengen aan de zijde van het trefvlak, die van de bron van de 
geladen deeltjes is afgekeerd. De detectoren zijn over de gehele cir-
kel aangebracht en zijn zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst. Met 
behulp van bekende methoden kan men een groot aantal detectoren ver-

15 krijgen. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van kristal detectoren 
met een diameter van 12,5 mm in welk geval het detectorvüdc zich op 
een afstand van 6,3 mm van het trefvlak kan bevinden. Wanneer de dia-
meter van de in de detectoren gevormde cirkel 120 cm bedraagt, kan men 
meer dan 500 detectoren in de cirkel aanbrengen. 

20 Aangezien het detectievlak niet samenvalt met het 
trefvlak, maar op een kleine.afstand evenwijdig daaraan is aangebracht, 
wordt de röntgenopname niet op een echte planaire zone gemaakt, maar 
is het veeleer zo, dat elke detector een signaal constateert, dat is 
opgewekt door een röntgenstraal, die een baan onder een kleine hoek 

25 met het trefvlak volgt. De genoemde hoek moet zo klein mogelijk zijn. 
De diameter van de door de detectoren gevormde cirkel kan kleiner zijn 
dan de diameter van het treforgaan (zie figuur 6) maar kan ook groter 
worden gekozen (zie figuur 3). 

Een bij voorkeur toegepaste detector is een kristal-
30 scintillator-detector in combinatie van een fotovermenigvuldiger. De 

genoemde strenge ruimtebeperkingen gelden slechts voor de kristal-
detector zelf, . terwijl men voor het aanbrengen van fotovermenig-
vuldiger en de bijbehorende circuits een grotere vrijheid heeft. 
Geschikte kristallen zijn bijvoorbeeld natriumiodide, calciumfluoride 

35 en bismuth germanaat. Men kan ook andere detectoren toepassen, zoals 
gasionisatiedetectoren, bijvoorbeeld xenon-detectoren. Ook kan men 
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gebruik maken van halfgeleidende detectoren, bijvoorbeeld bestaande 
uit germanium of silicium. De uitvinding is niet tot een bepaald type 
van detectoren beperkt. 

Het deflectie-orgaan 11 kan op bekende wijze zijn 
uitgevoerd. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van sinusvormig varië-
rende electro-magnetische velden, opgewekt door een paar deflectie-
spoelen Jl, 32, zoals in figuur 7 is weergegeven, danwel van een paar 
electro-statische deflectieplaten J5> als weergegeven in figuur 8. 
Dergelijke deflectie-organen zijn bekend bij kathodestraalbuizen. In 
beginsel kan men gebruik maken wi verschillende opstellingen en aantal-
len van spoelen, deflectieplaten en dergelijke. Onafhankelijk van de 
uitvoering werkt het deflectie-orgaan 11 steeds zodanig, dat de bundel 
10 van geladen deeltjes volgens een cirkel wordt -verplaatst, zodat de 
oppervlakte-elementen van het treforgaan 12 achtereenvolgens worden ge-
bombardeerd en dus ook achtereenvolgens röntgenstralen opwekken. Of-
schoon de bundel* ̂ ?Cvo?gens verschillende oppervlakte-elementen van 
het treforgaan bombardeert, welke elementen zich uiteraard op het ring-
vormige treforgaan bevinden, kan de volgorde willekeurig worden gekozen, 
terwijl de oppervlakte-elementen naar keuze al of niet meervoudig ge-
bombardeerd kunnen worden. Met de uitdrukking "cirkelvormige verplaat-
sing" wordt bedoeld, dat de positie van de bundel zodanig wordt ge-
varieerd, dat verschillende oppervlakte-elementen, op een cirkel worden 
getroffen. De bundel behoeft niet alle oppervlakte-elementen van de 
cirkel te treffen en kan sommige elementen of alle elementen meer dan 
éénmaal treffen, terwijl de bundel desgewenst ook van het treforgaan 
af gericht kan worden, zoals hieronder nog nader zal worden beschreven. 

Ofschoon een cirkelvormige verplaatsing van de bundel 
de voorkeur verdient, kan men ook benaderingen hiervan toepassen, bij-
voorbeeld een elliptische verplaatsing of zelfs een 7-vormige verplaat-
sing. 

Voor de afbuiging van de bundel van geladen deeltjes 
naar een bepaalde positie van het treforgaan, kan men desgewenst ook 
gebruik maken van een dipoolveld, zoals in figuur 9 is weergegeven 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een paar magneten, die mechanisch 
worden geroteerd, zodat de bundel van geladen deeltjes een cirkelvormige 
baan op het treforgaan volgt. 
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Wanneer een bundel met een hoge stroorasterkte en een 

grote doorsnede wordt toegepast, kan het noodzakelijk zijn, het de-

fleetieorgaan 11 uit te voeren zoals is weergegeven in de figuren 10-

14. De organen volgens de figuren 10-14 zijn in wezen deflectie- en 

focusseringsorganen. De eenvoudigste uitvoering is die volgens de 

figuren 10 en 11, die allereerst zal worden beschreven. 

Het deflectie- en focusseringsorgaan volgens de fi-

guren 10 en 11 omvat een enkelvoudig paar van magneetpolen, die aan 

weerszijden van de bundel 105 zijn geplaatst. Eên van deze magneetpolen 

is in figuur 10 met 109 aangeduid, terwijl de beide poolstukken 109 

en 110 zijn weergegeven in figuur 11. Het is bekend, dat een gelijk-

matig magnetisch veld, zoals wordt voortgebracht door de poolstukken 

109, 110 een baan van geladen deeltjes afbuigt langs een cirkelvormige 

baan met een kromtestraal R. In verband met de randvelden is de effec-

tieve lengte van de magneet iets groter dan de fysische lengte van de 

poolstukken. In de figuren 10 en 11 zijn de effectieve grensvlakken 

aan de ingangszijde en aan de uitgangszijde van het veld respectieve-

lijk aangeduid met 111 en 112. Elk van de geladen deeltjes van de bun-

del 105 nadert het effectieve grensvlak 111 aan de ingangszijde vol-

gens een rechtlijnige baan, doorloopt de ruimte tussen de grensvlakken 

111 en 112 volgens een cirkelvormige baan met de straal R en verlaat 

het veld door het effectieve grensvlak 112 aan de uitgangszijde vol-

gens een rechtlijnige baan, die een hoek ̂  insluit met de baan aan de 

ingangszijde. De veldsterkten en de afmetingen van de poolstukken 109 

en 110 worden zodanig gekozen, dat een hoek $ wordt verkregen, die de 

bundel van geladen deeltjes op het ringvormige treforgaan 101 richt. 

De poolstukken 109 en 110 zijn op bekende wijze met elkaar verbonden 

door een juk en worden door geschikte, niet getekende spoelen bekrach-

tigd. De bundel van geladen deeltjes wordt nu over het treforgaan ver-

plaatst door een mechanische rotatie van de poolstukken 109 en 110. 

Aangezien de afmetingen en de magnetische veldsterkte van de poolstuk-

ken bij het ontwerp als variabele parameters kunnen worden beschouwd, 

zal het duidelijk zijn, dat voor een gegeven hoek $ de kromtestraal R 

desgewenst nog kan worden gevarieerd. Hierdoor kan men bij het ontwerp 

behalve een afbuiging van de bundel van geladen deeltjes ook een focus-

sering verkrijgen. 
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Het randveld aan de uitgangszijde van de in de figuren 
10 en 11 afgebeelde dipool geeft een focussering in het dwarsvlak, 
waarbij de brandpuntsafstand een functie is van de uittreedhoek 
namelijk de hoek tussen de normaal op het effectieve grensvlak 112 aan 
de uitgangszijde en de uittredende bundel. In het algemeen moet fi 
gelijk zijn aan waarbij de sterkte en de afmetingen van het mag-
netische. veld zodanig worden gekozen, dat de focussering in de azimuth 
richting zo dicht mogelijk bij het treforgaan plaats vindt. In het ge-
val, dat de bundel het effectieve grensvlak aan de ingangszijde volgens 
onderling evenwijdige banen passeert, en dan fi gelijk ls> brengt 
het randveld aan de uitgangszijde geen focussering teweeg in het me-
diaan vlak, terwijl de focussering in het dwarsvlak een brandpuntaf-
stand oplevert, die gelijk aan of iets groter is dan R/tg f. Volgens 
de gebruikelijke terminologie wordt het mediaan vlak in figuur 10 ge-
vormd door het vlak van tekening, terwijl het in figuur 11 wordt ge-
vormd door een vlak loodrecht op het vlak van de tekening, dat midden 
tussen de poolstukken 109 en 110 ligt. Het dwarsvlak is, eveneens vol-
gens de gebruikelijke terminologie, in figuur 10 een vlak loodrecht op 
het vlak van de tekening, dat door de as van de bundel van geladen 
deeltjes loopt. Het dwarsvlak staat derhalve in figuur 10 loodrecht op 
het vlak van de tekening, terwijl het in figuur 11 met het vlak van 
tekening samenvalt. Bij de röntgengenerator volgens figuur 1 kan de 
hoek 30° bedragen; wanneer de poolstukken 109 en 110 met betrekking 
tot de afmetingen en de magnetische veldsterke zodanig zijn gekozen, 
dat een kromtestraal R van 50 cm wordt verkregen, en wanneer men uit-
gaat van een parallele bundel, terwijl de hoeken en ̂  aan elkaar 
gelijk zijn, bedraagt de resulterende brandpuntsafstand f ongeveer 
110 cm, hetgeen voor de inrichting volgens figuur 1 een geschikte waar-
de is. 

Bij de transaxiale tomografie met behulp van een cirkel-
vormig verplaatste bundel van geladen deeltjes is het van belang, dat 
deze bundel in de azimutrichting wordt gefocusseerd. De azimutrichting 
komt overeen met de omtreksrichting van het ringvormige treforgaan. 
Wanneer de oppervlakte-elementen op het treforgaan in deze richting 
smal zijn, vormen de uittredende röntgenstralen binnen de waargenomen 
planaire zone van het object een waaier, uitgaande van een puntvormige 
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bron. De focussering van de bundel van geladen deeltjes in de radiale 
richting, die met de lengte van het oppervlakte-element overeenkomt is 
niet critisch, terwijl de lengte van het oppervlakte-element kan wor-
den gereduceerd door de hoek, waaronder het treforgaan is verplaatst 

5 zodanig te wijzigen, dat het treforgaan nagenoeg loodrecht op de as van 
de bundel komt te staan. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter 
wenselijkzijn ook een focussering in de radiale richting teweeg te 
brengen. 

De focussering wordt in hoofdzaak verkregen door mid-
10 del van het focusseringsorgaan 17 (figuur 1 ), dat bij voorbeeld als 

een spoel kan zijn uitgevoerd, en dat een focussering in beide vlakken 
teweeg brengt. Het focusseringsorgaan 17 kan dus ook een geschikte fo-
cussering in de radiale richting teweeg brengen. focussering in de 
radiale richting kan echter ook door middel van het deflectie- en focus-

15 seringsorgaan worden verkregen, en wel door er voor te zorgen, dat het 
effectieve grensvlak 112 aan de uitgangszijde van het veld niet even-
wijdig loopt aan het effectieve grensvlak 111 aan de ingangszijde, 
maar een hoek daarmee insluit, zodat ƒ3 iets kleiner is dan zoals in 
figuur 10 is weergegeven. 

20 Het orgaan, dat de focussering in de azirautrichting 
teweeg brengt, moet zich zo dicht mogelijk bij het treforgaan bevinden, 
ten einde in de azirnuV-richting een zo klein mogelijke vergroting te 
verkrijgen. Het is mogelijk, dat in de radiale richting geen getrouwe 
afbeelding gewenst wordt, aangezien ruimteladingseffecten kunnen wor-

25 den gereduceerd door het beeld in deze richting uit te rekken. 
Ofschoon met de inrichting volgens de figuren 10 en 

11 de gewenste werking kan worden verkregen, is het nadeel, dat deze 
inrichting bewegende delen bevat. Deze bewegende delen kunnen worden 
vermeden door gebruik te maken van de principes van de inductiemotor, 

50 waarmee met behulp van stationaire spoelen een roterend dipoolveld kan 
worden verkregen. 

Volgens de figuren 12, 13 en 1 4, kan het gewenste 
roterende veld naar analogie van de inductiemotor worden verkregen door 
middel van twee wikkelingen, die elk een gelijkmatig magnetisch veld 

35 opwekken, waarbij deze velden loodrecht op elkaar zijn geplaatst. Wan-
neer de wikkelingen worden bekrachtigd met een sinusvormige stroom, 
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waarbij de stromen voor de beide wikkelingen een faseverschil van 90° 
vertonen, ontstaat een roterend magnetisch veld. De wikkelingen kunnen 
onderling gelijk zijn, maar zijn ruimtelijk onder een hoek van 90° ten 
opzichte van elkaar geplaatst. Eén van de wikkelingen Is weergegeven 
in de figuren 12 en 13. Zoals blijkt uit figuur zijn de windingen 
van de afgebeelde wikkelingen alle naar het papier toegericht in de 

/ 

linker helft van de sectie A en in de rechter helft van de sectie 3, 
terwijl de windingen in het overige gedeelte van het papier af gericht 
zijn. Het resultaat is, dat in de sectie A een zuidpool en in de sectie 
B een noordpool ontstaat, zodat men het patroon volgens figuur 12 ver-
krijgt. De eenvoudigste uitvoering bestaat in de toepassing van een 
aantal lusvormige windingen als afgebeeld in figuur 14. Men kan echter 
ook andere uitvoeringen toepassen, die uit de techniek-van de inductie-
motoren bekend zijn. Voor het verkrijgen van een gelijkmatig veld moet 
het aantal van de windingen sinusvormig variëren, zoals in figuur 13 
is weergegeven. 

Het effect van het deflectie- en focusserings-
orgaan volgens de figuren 12, 13 en 14 komt in hoofdzaak overeen met 
het effect van de roterende dipool volgens de figuren 10 en 11, waarbij 
de hoek fl bij benadering gelijk Is aan de hoek Er kan echter een 
afwijking bestaan ten opzichte van het eenvoudige patroon, dat bij de 
figuren 10 en 11 behoort. Zo kunnen de krachtlijnen bijvoorbeeld aan 
de ingang en de uitgang van de spoel zijn uitgebogen, hetgeen betekent, 
dat de effectieve waarde van fi na een deflectie over J>00 iets kleiner 
is dan die van ^ . 

Ofschoon de bovenstaande beschrijving van het 
deflectie- en focusseringsorgaan volgens de figuren 12, 13 en 14 betrek-
king heeft op een tweefasige uitvoering, zal het duidelijk zijn, dat 
men ook een driefasensysteem kan toepassen met faseverschuivingen van 
60° of 120°, evenals bij een driefasige inductiemotor en zelfs uitvoe-
ringen met een nog groter aantal fasen. 

Wanneer de bundel van geladen deeltjes uit elek-
tronen bestaat, kan het treforgaan 12 zijn vervaardigd uit een zwaar 
metaal, zoals lood, wolfram, tantalium, uranium of goud, waarbij wolfram 
de voorkeur verdient. Bestaat de bundel uit positieve ionen, zoals 
heliumionen of protonen, dan kan het treforgaan eveneens bestaan uit een 
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zwaar metaal, zoals lood of uranium, dat geschikt is voor de productie 
van karakteristieke röntgenstralen. Zware ionen produceren minder rem-
straling dan elektronen, zodat de röntgenstralen, die met zware ionen 
zijn verkregen, voornamelijk bestaan uit de karakteristieke straling, 
bijvoorbeeld volgens de K-reeks of de L-reeks, met een zeer zwakke 
achtergrond. Men kan derhalve de meeste geschikte energie van de rönt-
genstralen kiezen door een keuze van het materiaal van het treforgaan. 
In tegenstelling tot de door middel van elektronen opgewekte röntgen-
stralen kan men bij röntgenstralen, die met positieve ionen zijn op-
gewekt, de energiespreiding reduceren door middel van karakteristieke 
filters. 

In het geval van elektronen kan men gebruik maken van 
een versnellingsspanning tussen 20 kV en enige honderden kV, waarbij 
een spanning van 150 kV zeer geschikt is. In het geval van positieve 
ionen, zou men voor het verkrijgen van geschikte röntgenstralen bij 
een spanning van 150 kV een relatief hoge stroomsterkte nodig hebben, 
van de orde van 10 - 100 mA. De vereiste ionenbron zou dan zeer omvang-
rijk worden, terwijl het moeilijk zou zijn een dergelijke bundel te 
focusseren op een oppervlakte-element met de zeer geringe afmetingen, 
die in verband met de ruimtebeperking noodzakelijk zijn. Voor positieve 
ionen is het derhalve wenselijk een spanning van de orde van 2- 10 MV 
te gebruiken, zodat men een lage stroom kan toepassen, bijvoorbeeld 
tussen enkele tienden mA en enkele mA. 

Positieve ionen kunnen op geschikte wijze worden ver-
sneld door middel van een versneller volgens Van de Graaff, een cyclo-
tron, een lineairs versneller of een dynamitron. Voor het versnellen 
van elektronen is in het algemeen slechts een spanning van enkele 
honderden kV nodig, zodat men een versnelling met gelijkspanning kan 
toepassen, waarbij de spanning wordt ontleend aan een deltatron, 
een combinatie van transformatoren en gelijkrichters, of een Cockcroft-
Walton circuit. 

Een verder belangrijk kenmerk van de uitvinding wordt 
gevormd door de toepassing van een deeltjesvanger 48 (figuur 1). 
De opgewekte bundel van geladen deeltjes kan dan naar keuze op het 
treforgaan of op de deeltjesvanger worden gericht. De toepassing van 
de deeltjesvanger maakt het mogelijk, dat de spanning en de stroom 
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van de bundel de stabiele toestand bereiken, voordat de bundel op het 
treforgaan wordt gericht. Na de bestraling worden de geladen deeltjes 
10 teruggeschakeld naar de deeltjesvanger 48, voordat zij worden uit-
geschakeld. Aangenomen mag worden, dat de geladen deeltjes 10 de deel-
tjesvanger slechts bereiken gedurende enkele seconden voor en na iedere 
bestraling, zodat de in de deeltjesvanger verbruikte energie tot een 
minimum kan worden gereduceerd. Men kan de bundel nu naar keuze enige 
malen of één enkele maal over het treforgaan verplaatsen, ofwel een 
verplaatsing over een gedeelte van het treforgaan teweeg brengen. 
Ook is het mogelijk een gewenst aftastprogramma in een voorafbepaald 
referentiepunt te laten beginnen en eindigen. Zo kan men bijvoorbeeld 
een monitorsignaal, ontleend aan een elektrocardiograaf, gebruiken om 
de röntgenstralen te synchroniseren met een bepaalde fase van de hart-
cyclus. Yoorts is het mogelijk een pulserende werking te verkrijgen, 
door de bundel met behulp van elektronendiafragma's in de nabijheid 
van het treforgaan te onderdrukken, of door de bundel elektronisch 
om te schakelen naar de deeltjesvanger. De omschakeling van de bundel 
10 tussen het treforgaan 12 en de deeltjesvanger 48 kan op doelmatige 
wijze geschieden door middel van een stuurelektrode 18, die in de 
nabijheid van de bron van de geladen deeltjes is aangebracht. Ten einde 
naar wens één enkele bundel van röntgenstralen of een aantal gelijk-
tijdig optredende bundels te verkrijgen, kan men gebruik maken van 
één of meer collimatiesleuven. 

In de kegelvormige aftastkamer kunnen desgewenst 
steunorganen worden aangebracht. De gehele inrichting wordt bij voor-
keur omgeven door een magnetische afscherming 60, teneinde parasitaire 
magnetische velden, in het bijzonder het magnetische veld van de 
aarde te onderdrukken. Uit berekeningen met betrekking tot de optiek 
van elektronen met een energie van 150 keV is gebleken, dat een bekle-
ding met mumetaal me/t een dikte van minder 1 mm de ongewenste velden 
tot een toelaatbaar niveau terugbrengt. 

Opgemerkt wordt, dat de koeling van een ringvormig 
treforgaan gemakkelijker is dan die van een gebruikelijke röntgenbuis, 
zulks in verband met het grote oppervlak, waarover de bundel de energie 
aan het treforgaan afgeeft. 

In figuur 5 is een waarnemingsorgaan voor de elektro-
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nenbundel weergegeven, bestaande uit een paar geïsoleerde elektroden 41, 

die achter of eventueel voor het treforgaan 42 zijn geplaatst, zodat 

geladen deeltjes, die het treforgaan missen door deze elektroden worden 

opgevangen en een terugkoppelsignaal opwekken, waarmee de bundel van 

geladen deeltjes kan worden teruggebracht naar een positie, waarin het 

maximale aantal deeltjes door het treforgaan wordt opgevangen en een 

minimaal aantal de waarnemingselektroden bereikt. 

Wanneer de geïsoleerde elektroden 41 achter het 

treforgaan 42 worden aangebracht, kan de afmeting van het ringvormige 

treforgaan in de lengterichting van de oppervlakte-elementen, en dus 

de lengte van de bron van de röntgenstralen in de axiale richting, 

zodanig worden gekozen, dat de afmeting van de bundel in de genoemde 

richting fysisch wordt bepaald. Bevinden de geïsoleerde ringvormige 

elektroden zich echter vóór het treforgaan, dan kunnen zij ook worden 

gebruikt voor een fysische collimatie van de afmeting van de bundel in 

de lengterichting van de oppervlakte-elementen. 

Voorts kan volgens de uitvinding gebruik worden ge-

maakt van een elektrode 23 (zie figuur 4) of een ander geschikt waar-

neming sorgaan, dat de ruimtelijke coördinaten van de bundel van geladen 

deeltjes ter plaatste van het ringvormige treforgaan 12 aanduidt. 

De patiënt en het detectorsysteem dienen bij voor-

keur te worden beschermd tegen parasitaire röntgenstralen. Hiertoe kan 

men naar behoefte gebruik maken van een lokale afscherming met lood; 

in figuur 1 is bij voorbeeld een afscherming 50 weergegeven, die de 

detectoren 21 tegen ongewenste röntgenstralen beschermt. 
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C o n c l u s i e s . 

1. Röntgengenerator voor transaxiale tomografie met 

behulp van een rekenapparaat, m e t h e t k e n m e r k , dat een 

bundel van geladen deeltjes wordt opgewekt en zodanig wordt verplaatst 

dat de bundel achtereenvolgens wordt gefocusseerd op verschillende op-

pervlakte-elementen van een treforgaan, dat rondom een te onderzoeken 

object kan worden geplaatst en dat bestaat uit een materiaal, waar-

door röntgenstralen worden afgegeven als het door de geladen deeltjes 

wordt getroffen, zodat de oppervlakte-elementen achtereenvolgens met 

de geladen deeltjes worden gebombardeerd en daardoor röntgenstralen 

opwekken, waarbij de vanuit de oppervlakte-elementen naar binnen ge-

richte röntgenstralen in een dunne planaire zone worden gecollimeerd, 

zodat de röntgenstralen van elk oppervlakte-element uitgaan in de vorm 

van een onbegrensde, binnen de planaire zone gelegen waaier. 

2. Generator volgens conclusie 1, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de planaire zone schijfvormig is en door twee dicht 

bij elkaar gelegen platte vlakken wordt begrensd. 

3. Generator volgens conclusie 1 of 2,met h e t 

ke n m e r k, dat de bundel van geladen deeltjes volgens een cirkel 

wordt verplaatst door middel van een paar sinusvormig variërende 

elektromagnetische velden. 

Generator volgens conclusie m e t h e t 

k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes door magnetische 

deflectie wordt verplaatst. 

5. Generator volgens conclusie 1 of 2, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes volgens een cirkel 

wordt verplaatst door elektrostatische deflectie. 

6. Generator volgens conclusie 1 of 2, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes volgens een cirkel 

wordt verplaatst door een afbuigende dipoolmagneet, die mechanisch 

in rotatie wordt gebracht. 

7- Generator volgens êén der voorgaande conclusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de opwekking van de bundel van gela-

den deeltjes zodanig is gesynchroniseerd!, dat de deeltjes in opeen-

volgende pakketten worden afgegeven. 

8. Generator volgens conclusie 7, m e t h e t 
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k e n m e r k , dat de opwekking van de bundel van geladen deeltjes 

wordt gesynchroniseerd door een orgaan voor het bewaken van een 

patiënt, zoals een elektrocardiograaf. 

9. Generator volgens êên der voorgaande conclusies, 

5 m e t h e t k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes door 

middel van een stuurelektrode op het treforgaan gericht of daarvan 

verwijderd kan worden. 

10. Generator volgens conclusie 9, ra e t h e t 

k e n m e r k , dat de van het treforgaan verwijderde bundel van gela-

10 den deeltjes op.een vangorgaan 'wordt gericht, dat uit een materiaal 

met een hoge warmtegeleiding bestaat. 

11. Generator volgens één der voorgaande conclusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat in de nabijheid van het ringvormige 

treforgaan twee ringvormige waarnemingsorganen zijn aangebracht, 

15 waarvan het éne het treforgaan omgeeft en het andere door het tref-

orgaan wordt omgeven, waarbij door de gaioemde waarnemingsorganen 

een signaal wordt opgewekt, dat evenredig is met het aantal van de 

geladen deeltjes, die het treforgaan missen, en waarbij de richting 

van de bundel van geladen deeltjes in afhankelijkheid van het ge-

20 noemde signaal zodanig wordt gewijzigd, dat dit signaal tot een mini-

mum wordt gereduceerd. . 

12. Generator volgens één der voorgaande conclusies, 

m e t h e t k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes wordt 

gecollimeerd, voordat deze het treforgaan bereikte. 

25 lj5« Generator volgens conclusie 12, m e t h e t 

k e n m e r k , dat de bundel van geladen deeltjes wordt gecollimeerd 

• door middel van ten minste êên ringvormige, geïsoleerde elektrode, 

die vóór het treforgaan is geplaatst. 

14. Generator volgens één der voorgaande conclusies, 

30 m e t h e t k e n m e r k , dat een waarnemingsorgaan is aangebracht 

voor het bepalen van de ruimtelijke coö'rdinaten van de bundel van 

geladen deeltjes ter plaatste van het ringvormig treforgaan. 

15- Inrichting voor transaxiale röntgen1tomografie 

met behulp van een rekenapparaat, voorzien van een generator volgens 

35 één der voorgaande conclusies, m e t h e t k e n m e r k , dat een 

groot aantal röntgendetectoren is aangebracht in een detectiering, 
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die de planaire zone omgeeft, waarbij elk van de detectoren dient 

voor het detecteren van de röntgenstralen, die na het passeren van 

de planaire zone een bijbehorend oppervlakte-element van de detectie-

ring bereiken en voor het opwekken van een elektrisch signaal, dat 

de intensiteit van deze röntgenstralen aanduidt, zodat uit de opgewek-

te signalen de dichtheidsverdeling in de planaire zone kan worden 

bepaald. 

16. Deflectie- en focusseringsorgaan, waarmee een 

bundel van geladen deeltjes op een treforgaan kan worden gericht, dat 

in een plat vlak loodrecht op de aanvankelijke as van de bundel ligt 

en symmetrisch ten opzichte van deze as is geplaatst, geschikt om te 

worden toegepast bij een generator volgens êên der conclusies 1 tot 

en met 14 of bij een inrichting volgens conclusie 15, m e t h e t . 

k e n m e r k , dat de bundel op het treforgaan wordt gericht door 

middel van een magnetisch veld, dat loodrecht op de aanvankelijke 

bundelas staat en dat een deflectie van de bundel over een hoek 

in een baan met een kromtestraat R teweegbrengt, waarbij de normaal 

op het effectieve uitgangsgrensvlak van het magnetisch veld een 

hoek insluit met de as van de het magnetische veld verlatende bundel, 

zodat een focussering in de azimutrichting wordt verkregen, en 

waarbij het magnetisch veld zodanig is aangebracht, dat de focusse-

ring in de aximutrichting zo dicht mogelijk bij het treforgaan plaats 

vindt en dat de hoek / niet kleiner is dan (j> / 2, terwijl middelen 

zijn aangebracht om het magnetische veld rondom de aanvankelijke 

bundelas te laten roteren. 

17» Deflectie- en focusseringsorgaan volgens con-

clusie 16, m e t h e t k e n m e r k , dat het magnetische veld. 

wordt opgewekt door middel van een buis van magnetisch materiaal, 

waarvan het binnenoppervlak een aantal groepen van windingen draagt, 

waarbij elke groep zodanig is geplaatst en zodanig wordt bekrachtigd, 

dat een dwars op de buis gerichte magnetische veldcomponent wordt 

opgewekt en dat de door de verschillende groepen opgewekte componenten 

hoeken met elkaar insluiten, terwijl de groepen worden bekrachtigd 

met sinusvormige stromen van verschillende fasen, zodat een draaiveld 

wordt verkregen. 

18. Deflectie- en focusseringsorgaan volgens conclu-
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sie 17, m e t h e t k e n m e r k , dat twee groepen van windingen 
zijn aangebracht, waarbij de door deze groepen opgewekte veldcomponen-
ten loodrecht op elkaar staan en waarbij de groepen worden bekrachtigd 
met sinusvormige stromen, die een faseverschil van If/2 radialen 
vertonen. 

19- Deflectie- en focusseringsorgaan volgens conclusie 16, 
17 of 18, m e t h e t k e n m e r k , dat de hoek fi gelijk is aan de 
hoek f. 

20. Deflectie- en focusseringsorgaan volgens conclusie 16, 
17, 18 of 19, m e t h e t k e n m e r k , dat het magnetische veld 
althans bij benadering gelijkmatig is. 

21. Werkwijze voor transaxiale röntgentomografie met be-
hulp van een rekenapparaat onder toepassing van de generator, de 
inrichting en/of het deflectie- en focusseringsorgaan volgens één der 
voorgaande conclusies, m e t h e t k e n m e r k , dat een bundel 
van geladen deeltjes wordt opgewekt, welke bundel wordt gericht en 
gefocusseerd op een oppervlakte-element van een ringvormig treforgaan, 
ten einde röntgenstralen op te wekken, waarbij de richting van de 
bundel zodanig wordt gewijzigd, dat het oppervlakte-element zich langs 
het ringvormige treforgaan verplaatst en waarbij de röntgenstralen 
worden gecollimeerd in een dunne planaire zone, die door het ringvor-
mige treforgaan wordt omgeven, zodat een object, dat zich binnen de 
omtrek, van het treforgaan en in de planaire zone bevindt, wordt be-
licht met de gecollimeerde röntgenstralen, die van elk oppervlakte-
element uitgaan in de vorm van een onbegrensde, binnen de planaire 
zone gelegen waaier. 

22. Werkwijze volgens conclusie 2 1 , m e t h e t k e n -
m e r k , dat de planaire zone nagenoeg loodrecht op de as van het 
ringvormige treforgaan staat. 

23. Werkwijze volgens conclusie 21 of 22, m e t h e t 
k e n m e' r k, dat de röntgenstralen, die na het passeren van het 
object verschillende ruimte-elementen bereiken, voor elk euimte-
element afzonderlijk gedetecteerd en geanaliseerd worden. 
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