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General Electric Company te Schenectady, New York, Verenigde 
Staten van Amerika 

Röntgenstraalbuis 

De uitvinding heeft betrekking op een röntgenstraal-
generator of söntgenstraalbuis, zoals zij gewoQnlijk worden 
aangeduid. De uitvinding heeft in het bijzonder betrekking 
op het besturen van de strooingrootte van de elektronenbundel 
en met het selecteren van de bundelgrootte in het brandpunt 
van een röntgenstraalbuis. 

Het algemeen bekende type elektronenkanon van Pierce 
is bij verschillende elektronenbuizen gebruikt, waaronder 
röntgenstraalbuizen voor het opwekken van een gefocusseerde 
elektronenbundel, welke op een trefplaatanode invalt. Dit type 
kanon bevat een elektronenemitterende kathode voorzien van 
een gekromd emissieoppervlak en elektrisch veldvormende of 
focusserende elektronen verbonden met de kathode en daarbij 
opgesteld. Het veld dwingt de uitgezonden elektronen om te 
comber geren. Voorts is er langs de elektronenbundelbaan een ge-
opende versnellende anode, welke de energie van de elektronen 
vergroot, zodat het merendeel van de elektronen in de conver-
gerende bundel door de opening heengaat en op de trefplaat-
anode van de röntgenstralen valt. 

Piercekanonnen kunnen worden ontworpen voor het pro-
duceren van elektronenbundels met hoge stromen en zijn om die 
reden gewenst voor gebruik in röntgenstraalbuizen. De bundel-
stroomgrootte bij dergelijke kanonnen is echter gewoonlijk niet 
regelbaar met een rooster,omdat het rooster op een positieve 
potentiaal dient te zijn om vervorming te vermijden van het 
tussen de versnellende anode en de kathode opgewekte elektrische 
veld. Indien het rooster zich echter ten opzichte van de 
elektronenemissor op een positieve potentiaal bevindt, zal het 
elektronenbundelstroom opvangen. De resulterende nadelen zijn 
verhitting van het stuurrooster en vermindering van de bundel-
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stroom, waardoor de stralingsuitgang van de röntgenbuis ver-

minderd wordt. 

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op;.een elek-

tronenkanon in een röntgenstraalgenerator, welke de mogelijk-

5 heid tot roosterbesturing vertoont zonder bovengenoemde nade-

len te ondervinden. 

De uitvinding verschaft een röntgenbuis en een stuur-

roosterstelsel, dat het mogelijk maakt de elektronenbundel bij 

lage roostervoorspanning af te snijden, waardoor men positieve 

10 roosterspanningen kan gebruiken zonder dat een opvallende roos-

ters troom begint te vloeien, en nog belangrijker, welke de 

selectie van emissiezones op de kathode mogelijk maakt zodanig 

dat diverse brandpuntafmetingen op selectieve wijze kunnen 

worden opgewekt op de röntgenstralentrefplaat zonder op nadelige 

15 wijze het door de Pierce-anode geproduceerde elektrische veld 

te beïnvloeden. 

De uitvinding verschaft eveneens een besturing van de 

bundelstroomgrootte, welke onafhankelijk is van de besturing 

van de afmetingen van het brandpunt voor diverse brandpunt-

20 afmetingen. 

Een ander meer specifiek aspect van de uitvinding is 

het vermogen om een röntgenstralenbuis te laten werken met een 

kanon van het Pierce-type zodanig dat de van een opening voor-

ziene, versnellende anode op zeer hoge potentiaal kan zijn 

25 met betrekking tot'de emitterende kathode en toch op nul of 

grondpotentiaal kan zijn met betrekking tot metallische delen 

bevattende de omhulling van de röntgenstraalbuis. 

In algemene termen bezit het nieuwe röntgenbuisont-

werp een elektronenkanon met een gekromd kathodeoppervlak van 

30 draden gerangschikt in een boog, waaruit elektronen worden 

uitgezonden. Focusseerelektroaen-,bevinden zich aan tegenover 

gelegen zijden van de bundelbaan nabij de kathode en op de-

zelfde potentiaal als de kathode. De van een opening voorziene, 

versnellende anode van het kanon is geplaatst tussen de kathode 

35 en röntgenstraaltrefplaatanöde zoals bij het conventionele 
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Pierce kanon eerder besproken. In overeenstemming met de uit-

vinding echter zijn er stuurroosterraiddelen gelegen nabij de 

elektronenemitterende kathode. Het eerste rooster, dat het 

dichtst bij de kathode isf bedekt het gehele oppervlak ervan. 

Tenminste één volgend roosterelement bezit elektrisch geïso-

leerde, netvormige of als rooster uitgevoerde oppervlakken. 

De toegepaste ""potentialen op de verschillende roosteropper- -

vlakken zijn zodanig gekozen, dat elektronen uit het gehele 

kathodeopne rvlak of uit geselecteerde oppervlakken in ver-

schillende combinaties gehaald kunnen worden voor het produceren 

van verschillende bundelstroomgrootten en braridpuntafmetingen 

of kunnen de roosterelementen negatief gedreven worden voor het 

afsnijden van de elektronenbundel. Daarnaast kan ëën van de 

roosteroppervlakken verschillend van dier welke het dichtst 

bij de kathode ligt, positief worden aangedreven zonder op-

vallende stroming van roosterstroom en zonder op nadelige wijze 

de vorm van het door de versnellende anode geproduceerde elek-

trische veld ongunstig te beïnvloeden. 

Hoe bovengenoemde aspecten en andere meer specifieke 

aspecten van de uitvinding worden verkregen, zal blijken uit 

de volgende meer gedetailleerde beschrijving van een illus-

tratief uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding, dat hieronder 

roet verwijzing naar de -tekeningen zal v/orden toegelicht. 

Figuur 1 toont een langsdoorsnede genomen door een 

typische röntgenstraalopwekker, waarin het nieuwe ontwerp voor 

een elektronenkanon is belichaamd; 

Figuur 2 geeft een aanzicht in perspectief van een 

kathodestruktuur, afgezonderd van figuur 1 zoals gezien in de 

richting van de pijlen 2-2 in figuur 1; 

figuur 3 toont een doorsnede van de kathodestruktuur 

behorend bij de versnellende anode; 

figuur.4 toont een vertikaal aanzicht van de versnel-

lingsanode en de vensterstruktuur van de röntgenstraalopwekker; 

figuur 5 geeft een doorsnede van de kathodestruktuur 

genomen over een lijn overeenkomend bij benadering met 5-5 in 
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figuur 3, welke struktuur, zoals weergegeven, gemonteerd is 

in een schematisch geïllustreerde röntgenstraalopwekker; 

figuur 6 geeft een zijaanzicht van de stuurelektronen, 

welke normaal nestelen binnen elkaar in overeenstemming met 

een uitvoeringsvorm van de uitvinding; 

figuren 7, 8 en 9 zijn vooraanzichten van de stuur-

roosters genomen inrichtingen overeenkomende met de lijnen 7-7, 

8-8 en 9-9 in figuur 6; 

figuur 10 toont een vooraanzicht van het samenstel 

van het stuurrooster; 

figuur 11 geeft een gevrijzigde uitvoeringsvorm van 

een elektronenemissieëlement, dat kan worden toegepast bij de 

uitvinding; en 

figuur 12 geeft schematisch een circuit van wezenlijke 

componenten van een röntgenstraalopxvekker, waarin de onderhavige 

uitvinding is belichaamd. 

Figuur 1 toont een röntgenbuis 10 met draaiende anode, 

welke typisch is voor elektronenafgiftexnrichtingen, waarin de 

uitvinding kan worden belichaamd. De buis 10 bevat een röntgen-

stralentrefplaats of anode 11, welke bevestigd is aan een rotor 

12. De rotor is inwendig gelegerd op een stationair lichaam 13,. 

dat gemonteerd is aan een bus 14. De bus is afgedicht bij 15 

in het einde van een ringvormig glazen lichaam 16, dat deel 

uitmaakt van de omhulling van de röntgenstraalgenerator 10. 

Een eindaansluitorgaan 17 is aanwezig om bekrachtig mogelijk 

te maken van de anode 11 met hoge potentiaal. 

Op enige afstand van de anode 11 is opgesteld een schijf-

vormig kathodesteunorgaan 18, dat in de vorm is van een vacuüm-

dicht membraan. Het orgaan 18 bezit een busje, waarvan de 

achterrand afgedicht is in het einde van een glazen lichaam 19, 

dat gedeeltelijk over zichzelf teruggevouwen is, en deel uit-

maakt van de omhulling van de röntgenbuis. Een kathodestruktuur, 

algemeen aangegeven met het cijfer 20, en bevattende een deël 

van het nieuwe röntgenbuiselektronenkanon, is gemonteerd aan 

een paar armen 21, welke bevestigd zijn aan het steunorgaan 18. 
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Diverse elektrische leidingen, welke collectief aangeduid 
zijn met het verwijzingscijfer 22, strekken zich uit van de 
kathodestruktuur en lopen doof afgedichte isolerende busjes 
23. Een conventionele afscherming 30 wordt ondersteund vanaf 
het lichaam. 18 voor algemeen bekende doeleinden. 

De beide eindlichamen 16 en 19, bevattende de omhulling 
en gemaakt van glas of ander geschikt vacuüm bestendig iso-
lerend materiaal, worden afgedicht op een tussengelegen ring- ' 
vormige metalen band 24 door middel van een paar metalen rin-
gen 25 en 26. Om redenen die later vollediger zullen worden 
besproken,, wordt da cilindrische metalen schaal 24, in over-
eenstemming met de uitvinding, gebracht op een potentiaal of 
referentiepunt halverwege tussen de potentiaal, welke aangelegd 
is aan anode 11 ten opzichte van kathode 20. 

De mantel 24 is uitgerust met een voor röntgenstraling 
doorlaatbaar uittreevenstersamenstel 27 vormende een in hoofd-
zaak cilindrisch lichaam, dat wordt afgedicht in schaal 24, 
en een opening 25 bezit bedekt door een voor röntgenstralen 
doorlaatbaar venster 26, dat glas of metaal kan zijn met een 
lage röntgenstralingsabsorptiecoëfficiënt. 

Wanneer de generator aan het werk is wordt een bundel 
elektronen gericht vanaf kathode 20 naar de schuinstaande rand 
28 langs de omtrek van de trefplaatanode 11. De elektronenbundel 
wordt gefocusseerd in een punt, vanwaaruit een bundel röntgen-
stralen uittreedt naarmate de anode 11 roteert. Aldus wordt 
een stralingskegel door het venster 26 uitgeworpen. 

Merk eveneens in figuur 1 op, dat er een van een opening 
voorziene versnellingsanodesamenstel 29 geplaatst is tussen 
kathodestruktuur 20 en anodetrefplaatoppervlak 28. Zoals later 
uitvoeriger zal worden besproken loopt de elektronenbundel 
vanaf de kathodestruktuur 20 door de apertuur van de versnellings-
elektrode 29 en treft tenslotte het trefplaatoppervlak 28. In 
het algemeen gesproken zijn een kathodestruktuur zoals 20 en een 
versnellingsanode 29 de principiële elementen van conventionele 
Pierce-elektronenkanonnen. In overeenstemming met de uitvinding 
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echter wordt de kathodestruktuur gewijzigd door stuurrooster-

middelen in te nemen, waarop potentialen afwisselend kunnen 

v/orden aangelegd om verschillende brandpuntafmetingen te selec-

teren alsmede bundelstroomgrootten en bundelstroom volledig 

af te snijden. Het zal duidelijk zijn, dat aangezien de ver-

snellende elektrode 29 rechtstreeks gemonteerd is op een 

metalen vensterring 27, welke op zijn beurt elektrisch verbonden 

is met schaal 24, zal de versnellende elektrode, venster, ring 

en schaal steeds op dezelfde potentiaal blijven. 

Het algemene uiterlijk van de kathodestruktuur 20, 

indien gezien in de richting van de lijn 2-2 in figuur 1, is 

weergegeven in figuur 2, waar de struktuur 90° gedraaid is. 

In het algemeen bevat de kathodestruktuur een buitenste metalen 

doos 35 voorzien van een voorplaat 36, waarop zich bevinden 

een paar elektrisch veld vormende of focusserende elektroden 

37 en 38. In de ruimte tussen elektroden 37 en 38 bevinden zich 

een stel stuurroosters, in deze uitvoeringsvorm, collectief 

aangegeven met het cijfer 39. Er zijn ëën of meer van dergelijke 

roosters van verschillende configuraties achter het voorste 

rooster, zoals blijkt in figuur 2. 

Figuur 3 toont de kathodestruktuur 2 0 in doorsnede 

nabij de-versnellingsanode 29, welke gemonteerd is over venster-

ring 27. De kathodestruktuur bevat een elektronenemissor 40, 

welke in wezen een metallisch blok is voorzien van een concaaf 

voorvlak of emitterend oppervlak 41. De emissor 40 v/ordt af-

wisselend een matrixemissor of een afgiftekathode genoemd. 

Hij is bijvoorbeeld hoofdzakelijk samengesteld uit een vuur-

vast metaal , zoals wolfraamsgeïmpregneerd met bariumcarbonaat 

omde warmteëmissie van de elektronen te verbeteren. De emissor 

40 bezit een paar zijgaten 42 en 43, welke bezet worden door 

draden of verwarmingselementen 44 en 45, welke bij bekrachti-

ging de temperatuur van het emitterende oppervlak 41 opvoeren 

naar de emissietemperatuur. Andere typen emissors kunnen even-

eens v/orden gebruikt zoals hierna besproken zal worden. 

In de emissor 40 van het matrixtype zijn ingebed boven-
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ste en onderste rijen van metalen stangen 46 en 47, welke 
duidelijker te zien zijn in figuur 5. Deze stangen vergemakke-r: 
lijken het ondersteunen van de matrixemissor 40 uit een af-
schermkom 48 waaraan de rijen van stangen 46 en 47 bevestigd 
zijn, bijvoorbeeld door puntlassen. Aldus zijn de emissor 40 
en de kom 48 op elk tijdstip op dezelfde potentiaal. 

De kom 48 past in en is elektrisch verbonden met een 
- kanaal 50, dat een gat 51 in de achterzijde ervan bezit. 

Het gat dient voor opname van een einde van een isolerende zuil 
52f welke verschillende ringvormige groeven bezit, zoals 53, 
die van elkaar verwijderd zijn door gedeelten met volledige 
diameter, zoals 54. Laatstgenoemde gedeeltoi54 zijn gemetal-
liseerd aan hun buitenste omtrekken om binding met een ele-
ment zoals kanaal 50 aan het tussenvlak van het gat 51 en de 
zuil 52 te vergemakkelijken. De groeven 53 zijn vrij gebleven 
van metallisering en dienen als lange isolerende banen tussen 
nabij gelegen geleidende elementen. Er zijn een groot aantal 
extra geperforeerde plaatlichainen 55, 56 en 57 gebonden aan de 
zuil 52 en van elkaar verwijderd voor isolatiedoeleinden. De 
zuil 52 is gebonden in en ondersteund door de achterzijde 58 
van de kathodestruktuurdoos 35. 

De voorzijde van de kathodestruktuurdoos-35 bezit een 
opening 59, welke in hoofdzaak congruent is met een opening 
60 in een plaat 61, waarop focusseerelektroden 37 en 38 
gemonteerd zijn. Aldus zijn elektronen uitgezonden uit enig gebied 
van het concaaf emitterende oppervlak 41 van emissor 40, in 
staat om door uitgerichte gaten 59 en 60 te lopen op: hun baan, 
waarbij zij moeten vallen op het trefplaatoppervlak 28 van de 
draaiende anode 11. 

De versnellende anode 29 in figuur 3 kan afwisselend 
worden geconstrueerd, maar in dit geval bevat zij een plaat 65 
voorzien van een gesleufde opening 66 aan weerszijden waarvan 
zich bevinden langwerpige elektrische veldvormende elektronen 
67 en 68. Wanneer de kathode wordt bediend ter vorming van 
een bundel elektronen om ze te laten vallen op afgeschuinde 
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trefplaatoppervlak 28 van draaianode 11, passeert de bundel 
de sleufopening 66 met zeer weinig elektronen, die niet ge-
focusseerd worden of aangetrokken naar elektroden 6 7 en 68 
onder de heersende werkomstandigheden. 

De tot dusverre beschreven hoofdelementen, d.w.z. een 
elektronenemissor 40, een paar benedenstrooms focusserende 
elektroden 37, 38 en een van een opening voorziene versnel-
lende anode 29, zijn de principiële elementen van een conven-' 
tioneel Pierce-elektronenkanon. Met dit type kanon worden 
de elektronen gefocusseerd tot een bundel door middel van 
focusserende elektronen 37 en 38. Typisch zullen de buitenste 
marges van de bundel een configuratie hebben zoals bepaald 
tussen de streep-stippellijnen 70 en 71 in figuur 3, waar men kan 
zien, dat de bundel voldoende convergeert tegen het tijdstip, dat 
hij door opening of sleuf 66 van versnellingsanoden 29 gaat, 
zozeer dat betrekkelijk weinig elektronen worden aangetrokken 
door deze eerste anode 29 in de bundelbaan ofschoon anode 29 
normaal gehouden wordt op een positieve potentiaal ten opzichte 
van het elektroneneraissieorgaan 40, wanneer de röntgenstraal-
generator geleidend is. Een gewenste karakteristiek van dit 
basiskanon van Pierce is dat de van het emitterende oppervlak 
41 uitgezonden elektronen goed gecollineerd blijven en geen 
neiging bezitten om eikaars banen over te steken. Een tot dus-
verre ondervonden nadeel is dat dit soort kanon niet geschikt 
was voor roosterbesturing voor het moduleren van de elektronen-
stroom of de elektronenbundelstroom. 

In overeenstemming met de uitvinding zijn de grootte 
van de elektronenbundelstroom, de emissieoppervlakken van het 
emitterende oppervlak 41 en dienovereenkomstig de afmeting van 
het brandpunt opde anodetrefplaat selectief gemaakt door eerste, 
tweede en derde stuurroosters 75, 76 en 77 op te stellen voor 
het emitterende oppervlak 41 en tussen dit oppervlak en een 
dwarsvlak gaande door focusserende elektroden 37 en 3-8. In deze 
uitvoeringsvorm zijn de aktieve zones van de roosters 75-7.7 
concaaf in dezelfde richting als het emitterende oppervlak 41 
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en zijn de roosters concentrisch ten opzichte van elkaar en 

van elkaar verwijderd en van elkaar elektrisch geïsoleerd. 

De krommen van elk van de roosters 75-77 worden opgewekt 

vanuit een gemeenschappelijk punt, dat longitudinaal verplaatst 

is daaruit langs de as van de elektronenstroming. In figuur 

3 kan men zien, dat het eerste rooster 75, dat het dichtst 

staat bij het emitterende oppervlak 41, naar achteren uit-

strekkende vleugels 78 en 79 bezit, welke door puntlassen be-

vestigd zijn aan L-vormige lichamen 80 en 81. De lichamen 80 

en 81 zijn op hun beurt gepuntlast aan plaat 55, welke wordt 

ondersteund door isolerende zuil 52. Het tweede rooster 76 

is op soortgelijke wijze gemonteerd aan elementen, die gepunt-

last zijn aan plaat 56 en het derde rooster 77 is gemonteerd 

vanaf de plaat 57. Omdat deze roosters elektrisch van elkaar 

geïsoleerd zijn in kathodestruktuur 20, is het mogelijk om 

verschillende potentialen daaraan op selectieve basis aan te 

leggen. Voor dit doel bezit rooster 75 een daaraan gelaste 

draad 82 en bezitten roosters 76 en 77 daaraan gelaste dra-

den 83 en 84. Zoals men kan zien in figuur 2 lopen deze draden 

door de zijde van de doos 35 van de kathodestruktuur 20 en vor-

men een deel van de groep 22 in figuur .1, welke uittreden uit 

de röntgenstraalgenerator via bussen 23. Terloops zij opgemerkt, 

dat in figuur 2 draden 44' en 45', die zich uitstrekken vanaf 

de kathodeverhitters 44 en 45, zich eveneens uitstrekken door 

het kathodehuxs 35' en deel uitmaken van de groep draden 22 in 

figuur 1. Eveneens valt op te merken, dat de gloeidraad 44' 

verbonden is met het kathodestruktuurhuis 35 door een hardsoldeer 

of soortgelijk proces zoals aangegeven in figuur 2 in het 

gebied van het verwij zingscijfer 85. 

De stuurroosters, welke collectief worden aangeduid 

met het verwijzingscijfer 39 in figuur 2 en individueel ge-

merkt zijn met 75-77 in de andere figuren, zijn in profiel 

weergegeven in figuur 6 en frontaal in figuren 7-9. De roosters 

zijn bij voorkeur gemaakt van vuurvast metaal zoals molybdeen. 

In figuur 9 is het duidelijk, dat het eerste rooster 75, 
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dat wil zeggen het rooster dat het dichtst is bij het emit-
terende oppervlak 41 van de emissor 40 een geperforeerd of 
als rooster uitgevoerd oppervlak 90 bezit, omgeven door een 
niet geperforeerd oppervlak 91. Het als rooster fungerende 

5 oppervlak 90 zal gemaakt kunnen worden in de vorm van een groot 
aantal evenwijdige draden, die zich uitstrekken over een enkel-
voudige opening inde vertikale richting zoals gezien in 
figuur 9 of zouden evenwijdige stroken van dun metaal kunnen 
worden gebruikt in zoverre de elektrische eigenschappen van 

10 het rooster in het geding zijn. Het is echter gebleken, dat 
dunne draden of stroken de neiging hebben om door te zakken 
en te vervormen, wanneer zij onderworpen zijn aan intense 
hitte van de naburige warmgestookte emissor-elektrode. Aldus 
is in dit geval het als rooster fungerende oppervlak netvormig 

15 en bestaat uit een groot aantal vierkante gaten, zoals 92 
en 93 in figuur 9, gescheiden door verbindingsdammetjes zoals 
94. Dit verschaft een voldoende open roosterstruktuur en ver-
betert de weerstand tegen omkrullen onder thermische spanning. 
Merk op, dat de gaten 92 en 93 in elke andere rij op elkaar 

20 zijn uitgericht onder vorming van kolommen en dat de gaten 
in tussencjelegen rijen zijdelings versprongen zijn en kolommen 
vormen. Dit heeft de neiging om de schaduwen in het brandpunt 
in elkaar te laten opgaan, welke schaduwen het rooster anders 
zou werpen, indien zij waren gemaakt met hun gaten volledig in 

25 uitgerichte kolommen en rijen, of indien zij bestonden uit 
evenwijdige draden of stroken. 

In figuur 9 ziet men, dat het rooster 75 een paar 
indexgaten 95 en 96 bezit, terwijl figuren 7 en 8 de andere 
roosters laten zien, die soortgelijke gaten, die gelijkelijk 

30 van elkander verwijderd zijn, bezitten. Deze gaten zijn 
bestemd om het stapelen van de roosters op (niet-weergegeven) 
met deze gaten een pengatverbinding aangaande pennen mogelijk 
te maken teneinde een uitrichting van de andere roostergaten 
te verkrijgen, wanneer de roosters worden samengesteld tot 

35 de emissiematrix 40. Zoals men kan zien ir.figuur -3 kunnen de 
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(niet-weergegeven) pennen van de pen-gatverbindingen gestoken 
worden in een paar gaten 97 en het zal duidelijk zijn, dat 
deze pennen worden verwijderd nadat de delen van de kathode-
struktuur aan elkaar gelast zijn. 

Het eerste rooster 75, dat het dichtst bij het elektro-
nenemissieoppervlak 41 in figuur 3 is opgesteld, bezit een als 
rooster fungerend oppervlak 90, dat in hoofdzaak coextensief is 
met het oppervlak van het emitterende vlak. Vandaar, zoals hier-
na vollediger besproken zal worden, wanneer het rooster 75 een 
negatieve voorspanning krijgt ten opzichte van de emissie-
matrix 40r-wordt de elektronenstroom van uit enig deel van het 
emitterende oppervlak 41 onderdrukt. 

Het tweede roosterelement 76 is weergegeven in figuur 
8. Het bezit een centraal als rooster uitgevoerd oppervlak 97 
en niet geperforeerde oppervlakken 98 aan elke zijde. Er 
zijn eveneens paren van grote openingen 99, 100 en 101, 102 
aan tegengestelde zijden van het als rooster fungerende opper-
vlak 97 en sommige betrekkelijk kleine openingen 103-106 
nabij het als rooster fungerende oppervlak. De kleine gaten 
zoals 107 en 108 en de dammetjes zoals 109 zijn congruent 
met overeenkomstige dammetjes en gaten in eerste roosterelement 
75, wanneer de elementen op hun plaats zijn zoals in figuur 3. 
M.a.w. indien de roosters frontaal bekijkt vanaf het punt, waarbij 
hun krommen worden opgewekt, is er een duidelijke zichtlijn 
onder elk van de kleine gaten naar het emitterende oppervlak 
zodanig dat er kleine gaten zijn achter kleine gaten en dammetjes 
rechtstreeks achter dammetjes. 

In figuur 7 is het duidelijk, dat het derde rooster-
element 77 een als rooster fungerend oppervlak 115 bezit, dat een 
grote centrale opening 116 omgeeft. Opnieuw bestaat het als 
rooster fungerende oppervlak 115 uit diverse kleine gaten, 
zoals 117 en 118 gescheiden door dammetjes 119. Wanneer het 
roosterelement 77 zich op zijn plaats bevindt zoals in figuur 
3, zullen zijn kleine gaten uitgericht zijn op een zichtlijn 
met de kleine gaten in de voorafgaande eerste en tweede rooster-
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elementen, maar de grote centrale opening 116 van element 77 
zal gesuperponeerd worden over het als rooster fungerende 
oppervlak 97 van het element 76, hetgeen is weergegeven in 
figuur 8. Bovendien zal het kleine gatenoppervlak van ele-

5 ment 77 in hoofdzaak over of in uitrichting met de van openin-
gen voorziene oppervlakken 99-105 in het element 76 van 
figuur 8 liggen. 

De congruentie van de kleine gaten is duidelijk in 
figuur 10, waar: het voorste of derde als rooster fungerende 

10 element 77 gesuperponeerd is over de voorafgaande rooster-
elementen 76 en 75. 

Een verscheidenheid van als rooster werkende en van 
openingen voorziene oppervlakken kan worden aangebracht op 
de verschillende stuurroosters en meer dan de drie in deze 

15 uitvoeringsvorm besproken roosters kunnen worden toegepast. 
Echter zoals beschreven maakt de stuurroosteropstelling 
selectie mogelijk van het oppervlak op het emissievlak 41, 
vanv/aaruit elektronen worden onttrokken zodanig dat emissie 
kan v/orden verkregen uit geselecteerde oppervlakkne of het 

20 gehele oppervlak van de emissor. Kortom, indien de roosters 
worden gestuurd zodanig dat het eerste roosterelement 75 op 
de potentiaal is van de emissor, is het tweede roosterelement 
sterker positief en het derde roosterelement negatief of op 
de potentiaal van de emissor, zullen elektronen worden ont-

25 trokken in een bundel, die in hoofdzaak in doorsnedeoppervlak 
gelijk is aan het als rooster uitgevoerde oppervlak van het 
tweede roosterelement 76, waarbij deze elektronen gaan door 
de kleine gaten in het als rooster uitgevoerde oppervlak 97 
van het element 76 en door de grote centrale opening 116 van 

30 het derde roosterelement 77 onder het produceren van een 
brandpunt van vooraf bepaalde grootte en stroomgrootte op het 
vlak 28 van de trefplaatanode. 

Als een ander voorbeeld diene, dat indien het eerste 
rooster 75 zich bevindt op de emissorpotentiaal, terwijl het 

35 tweede rooster 76 negatief en het derde rooster 77 positief 
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is, zal het positieve als rooster uitgevoerd oppervlak van het 
derde rooster elektronen aantrekken door openingen 99-105 van 
het voorafgaande rooster teneinde een andere brandpuntsafmeting 
te produceren op de röntgenstralingtrefplaatanode in welk 
geval elektronen onttrokken zullen worden aan het emitterende 
vlak over een oppervlak in hoofdzaak gelijk aan het ~: totale 
oppervlak van hetzij de openingen 99-105 van het element 76 
of het als rooster uitgevoerde oppervlak 115 van het element 
77. 

Indien roosters 77 en 76 op hetzelfde tijdstip positief 
gemaakt worden, "terwijl het rocsterelement 75 relatief negatief 
is, zal emissie worden verkregen van het gehele emitterende 
oppervlak 41, hetgeen resulteert in een groot brandpunt van 
maximale stroomgrootte. 

Figuur 12 is een schematisch diagram van de voornaamste 
componenten van de röntgenstraalgenerator en de bijbehorende 
krachtbronnen in verband waarmee de werkingswijze van het 
nieuwe roostersysteem zal worden besproken. Componenten, welke 
tevoren zijn beschreven, krijgen dezelfde verwijzingscijfers " 
als in de eerdere figuren. 

figuur 12 zijn de verhitters 44 voor de matrix-
emissor 40 verbonden via de laagspanningssecundaire winding 
van een transformator 127. Het ene einde van de verhittings-
spoelen is verbonden met emissor 40 bij 85 en'dit is eveneens 
het geval met de delen 37 en 38 van de focusserende elektroden. 
Aldus zijn de focusserende elektrode, de elektronenemissor 
en de verhitter steeds op dezelfde potentiaal. De potentiaal 
voor het versnellen van de elektronenbundel vanuit emissor 40 
naar de trefplaatanode 11 van de röntgenstraalgenerator wordt 
ontleend aan een tweezijdig gelijkgerichte hoogspanning, maar 
niet noodzakelijkerwijze gefilterde stroombron 128, 128'. Het 
middelpunt 129 van de hoogspanningsstroombron is verbonden met 
het cilindrische metalen deel 2 4 van de röntgenstraalgenerator-
ómhulling. De versnellingsanode 29 van de Pierce-elektrode is 
eveneens verbonden met omhulling 24, zodat de versnellings-
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elektrode 29, het metalen deel van de omhulling 24 en het 

middelpunt 129 steeds op dezelfde potentiaal zijn en dit 

is steeds 50% van de piekwaarde in kilovolt (kvp) geproduceerd 

tussen de emissor 40 en de anode 11 door de dubbele spannings-

krachtbron 128, 128'. Aldus is de trefplaatanode 11 steeds op 

een positieve potentiaal met betrekking tot de versnellings-

élektrode 29 en is de emissor 40 altijd negatief met betrek-

king tot de versnellingselektrode door een potentiaal van 

gelijke amplitude. Bij wijze van voorbeeld is het maximale 

aantal kilovolts aangelegd tussen de emissor 40 en de trefplaat-

anode 11 gewoonlijk ten hoogste ongeveer 150 kvp, in welk 

geval de anode 11 75 kvp positief zal zijn ten opzichte van 

de omhulling 24 en de versnellingsanode 29, en zou de emissor 

40 75 kvp negatief zijn ten opzichte van de laatstgenoemde 

componenten. 

Een spanningsbron 130 voor negatieve spanning is even-

eens aanwezig voor het aanleggen van spanningen van de juiste 

polariteit aan geselecteerde stuurroosters 75-77 in overeen-

stemming met de vraag of er een groot brandpunt, een klein 

brandpunt of afsnijding van de elektronenstroom door de gene-

rator gewenst is. De grootheden van de roosterpotentiaal be-

ïnvloeden eveneens de burtdelstroomgrootte zoals hierboven 

geïmpliceerd en zoals deze hierna verder zal worden besproken. 

Zoals aangegeven nabij de geleiders, die leiden van de bron 

voor negatieve spanning 130 naar de roosters 75-77, kan de 

negatieve spanningsbron op diverse wijzen bediend worden om 

op selectieve wijze ten opzichte van de emissor 40 een posi-

tieve, negatieve en nulspanningen aan de roosterelementen 

te leveren. 

Om de werkingswijze te illustreren, veronderstelle men, 

dat de energiebron 128 voor hoge spanning ingeschakeld is 

voor het gereedmaken van een röntgenstralenbelichting, waarop 

de trefplaat anode 11 zich zal bevinden op een voorgeselecteerde 

hoge positieve potentiaal ten opzichte van de emissor 40. 

Indien tijdens het belichtingsinterval een brandpunt bij de 
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grootste elektronenbundelstroom gewenst is, zal de energie-
bron voor de voorspanning zodanig bediend worden, dat het 
eerste rooster 75 een voorspanning zal krijgen bij een nul-
potentiaal door het te verbinden met de emissor 40, terwijl 

5 de tweede en het derde rooster 76 en 77 gelijktijdig een 
positieve voorspanning zullen krijgen tot een potentiaal in 
het bereik van 200 ei 500 volt. Op deze wijze zullen elektronen 
onttrokken worden aan het gehele emissoroppervlak 41, zodat 
een gecollimeerde bundel van elektronen zal worden geproduceerd, 

10 die ligt tussen de streep-stippellijnen 70 en 71. De reden, 
dat elektronen niet worden ingevangen door roosterelementen 
76 en 77, wanneer zij relatief positief zijn, is dat de elektro-
nen uitgezonden door het oppervlak 41 naar de roosterdammen 
stromen van het eerste roosterelement 75, waarna zij een veld 

15 ontmoeten, dat hen doet afbuigen door de kleine gaten in het 
rooster 75. De elektronen worden vervolgens uitgericht op de 
kleine gaten in het van een centraal rooster voorziene tweede 
element 76, en op de kleine gaten in het derde roosterelement 
77, dat alleen aan zijn buitenmarges uitgevoerd is als roos-

20 ter en in zijn centrale oppervlak van openingen voorzien is. 
Het is eveneens mogelijk een brandpunt te verkrijgen 

van gemiddelde grootte door een positieve voorspanning aan 
te leggen op het derde rooster 77, terwijl het tweede rooster 
76 negatief gehouden wordt en het eerste rooster op nul-

25 potentiaal gehouden wordt. Dit trekt elektronen aan uit het 
emissievlak 41 in twee kolommen, waarvan het ene bepaald is 
door de streep-stippellijn 70 en de streeplijn 125, terwijl 
de andere ervan bepaald is door een streep-stippellijn 71 
en een streeplijn 126. 

30 Ter verkrijging van het kleinste brandpunt, door 
uitgezonden elektronen slechts te onttrekken aan het centrale 
oppervlak van het emitterende vlak 41, wordt het tweede rooster 
76 positief gemaakt, zoals tot maximaal 1500 volt, terwijl 
het derde rooster 77 negatief gehouden wordt in het bereik 

35 van 200 tot 500 volt en het eerste rooster 75 op nulpotentiaal 
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gehouden wordt. Dit trekt elektronen aan uit het emitterende 
vlak 41 in een bundel bepaald tussen streeplijnen 125 en 126 
in figuur 12. De door het centrale gebied van het emitterende 
vlak 41 uitgezonden elektronen zullen opnieuw afgebogen worden 

5 door de roosterdraden van het eerste rooster 75 zodanig dat 
zij zullen stromen door de kleine.gaten van het centraal 
van een roostér voorziene oppervlak onder positieve voor-
spanning het tweede rooster. De onder negatieve voorspanning 
staande buitenste marges van het derde rooster 77 zullen een 

10 emissie uitsluiten van het oppervlak, dat deze als rooster 
uitgevoerde oppervlakken bedekken. 

Elektronenstroom kan snel worden afgesneden, zelfs 
terwijl een hoge positieve."potentiaal wordt aangelegd tussen 
de emissor 40 en de trefplaatanode 11 door zodanige bediening 

15 vande voorspanningsbron 130, dat het een negatieve spanning 
gelijktijdig aanlegt aan alledrie roosters 75-77. Negatieve 
spanningen aan de roosters in de orde van 250 tot 500 volt 
willen de elektronenstroom scherp afsnijden bijde hoogste 
geldende kathode-aftodespanningen. 

20 Bij röntgenstraalgeneratoren gebruikt voor diagnostische 
doeleinden is het niet alleen gewenst om het brandpunt te kunnen 
regelen door de oppervlakken te selecteren van de emissor, 
waaraan elektronen worden onttrokken, in overeenstemming met 
de hierboven beschreven uitvinding, maar het is eveneens ge-

25 wenst om de elektronenbundelstroomgrootte te controleren en 
vandaar de röntgenstralingsintensiteit onafhankelijk van de 
brandpuntgrootteafmeting. Dit wordt bewerkstelligd door de 
grootte te regelen van de voorspanningspotentialen aangelegd 
aan de roosters 75-77 alsmede hun polariteiten. 

30 Aldus door het toepassen van een betrekkelijk hoge 
negatieve potentiaal op het eerste rooster 75 met betrekking 
tot de emissor 40 teneinde de emissie uit het gehele oppervlak 
te onderdrukken, kan de bundelstroom worden verminderd zelfs 
ofschoon het tweede rooster 'positief is teneinde elektronen 

35 te halen uit het centrale oppervlak of indien het derde rooster 
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positief is om elektronen te halen uit de marginale zones 
of indien beide roosters 76 en 77 positief zijn om elektronen 
te halen uit het gehele uitzendende oppervlak. Naarmate de 
potentiaal van het eerste rooster 75 minder negatief wordt 
ingesteld, zal de bundelstroom toenemen. 

Anderzijds kan de bundelstroomgrootte worden geregeld 
door de grootte van de positieve voorspanningspotentiaal te 
variëren, onverschillig welke danwel van de tweede 76 of derde 
77 roosters positief gemaakt worden om de emissieoppervlakken 
te selecteren. Een combinatie van instellende negatieve poten-
tiaalgrootte op het eerste rooster 75 en de positieve voor-
spanningspotentiaalgrootte aan elk of beide van het tweede 
rooster 76 of het derde rooster 77, in overeenstemming met 
de gewenste emissieoppervlakken kan eveneens worden gebruikt 
om de bundelstroomgrootte af te stellen. 

Het nieuwe roosterbesturingssysteem kan worden 
gebruikt bij elektronenemissiebuizen of röntgenstraalgeneratoren, 
welke een elëctronenemissor anders dan die van het hierin als 
voorbeeld besproken matrixtype 40 gebruiken. Een emissor, 
bestaande uit verschillende verdeelde gloeidraden zoals in 
figuur 11 is een voorbeeld van een alternatieve vorm. In deze 
figuur heeft men een blok 131 voorzien van een aantal uit-
sparingen zoals 132, in elk waarvan er een gloeidraad zoals 
,133 zit. Dit is een bovenaanzicht van de' alternative elek-
tronenemissor vergelijkbaar met het frontaal kijken naar het 
emissieoppervlak 41. Het voorvlak van het blok 131 is op soort-
gelijke wijze concaaf, zodat de gloeidraden 133 op de boog van 
een cirkel liggen. Roosters zoals 75-77 kunnen worden gebruikt 
bij deze emissoropstelling, maar het kan ook gewenst zijn om 
de als rooster uitgevoerde en van openingen voorziene opper-
vlakken van de roosterelementen te wijzigen om rekening te 
houden met het feit, dat emissie afkomstig is van individuele 
gloeidraden in discrete oppervlakken in tegenstelling tot het 
totale emissieoppervlak bij een matrixemissor. 

Samenvattend is een nieuwe regelbare röntgenstralen-
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generator beschreven. Deze wordt onderscheiden door een eerste 

rooster op te stellen op één lijn met in hoofdzaak het gehele 

elektronenuitzendende oppervlak van een elektronenemissor 

teneinde controle te verkrijgen over het gehele oppervlak, in-

5 dien gewenst en tenminste een ander roostermiddel op te 

stellen op één lijn met dit oppervlak zodanig dat verschillende 

gedeelten van het andere roostermiddel selectief positief ge-

maakt kunnen worden voor het onttrekken van elektronen aan het 

gehele emissoroppervlak of uit corresponderende geselecteerde 

10 oppervlakken van de emissor. Hét aantal verschillende grootten 

van de bundeldoorsneden wordt bepaald door het aantal elektrisch 

geïsoleerde als rooster uitgevoerde oppervlakken van het andere 

roostermiddel. Bundelstroomgrootte wordt gecontroleerd door 

de grootte van de voorspanningspotentialen aan het eerste 

15 rooster en de daarop volgende geïsoleerde roosteroppervlakken. 

In praktijk, waar een wolfraam-bariumcarbonaatraatrix 

of afgiftekathode werd'gebruikt voor emissie, was gebleken, 

dat bundelstromen tot 10 ampère verkrijgbaar waren en dat 

stromen van ongeveer 3 ampere, welke veel hoger is dan men 

20 gewoonlijk bij röntgenstraalqeneratoren tegenkomt, geheel 

afgesneden kon worden met betrekkelijk kleine negatieve voor-

spanningen die worden aangelegd op de stuurroosters. Boven-

dien ondanks dat bepaalde van de stuurroosters positief worden 

aangedreven onder bepaalde omstandigheden, konden geen daaruit 

25 volgende roosterstromen worden gemeten. 

Ofschoon een uitvoeringsvorm van de uitvinding be-

schreven is in aanzienlijke bijzonderheden, is een dergelijke 

beschrijving bedoeld om eerder illustratief te zijn dan be-

perkend, want de uitvinding kan op diverse wijzen worden be-

30 lichaamd en dient alleen te worden beperkt door de beschermings-

omvang van de hiernavolgende conclusies. 

3 5 
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C O N C L U S I E S ; 

1. Röntgenstraalbuis bevattende: 

a) elektronenemissiemiddelen met een aanzienlijk elektronen-

emissieoppervlak? 

b) eerste anodemiddelen verwijderd van de emissiemiddelen voor 

het opwekken van röntgenstraling, indien getroffen door 

elektronen uit de emissiemiddelen; 

c) tweede' anodemiddelen voorzien van een opening, geplaatst 

tussen de emissiemiddelen en de eerste anodemiddelen, 

welke tweede anodemiddelen, indien op een positieve potentiaal 

ten opzichte van de emissiemiddelen, een elektrisch veld 

produceren, effectief om uitgezonden elektronen te conver-

geren in een baan vanaf de emissiemiddelen tot in eenbbundel 

om. te gaan door de opening teneinde de eerste anodemiddelen 

te treffen; 

. d) middelen om het gedeelte van de emissiemiddelen waaruit elek-

tronen worden gehaald, te selecteren, omvattende eerste 

roostermiddelen nabij de emissiemiddelen, die een rooster-

oppervlak hebben, dat in hoofdzaak coëxtensief is met het 

gehele elektronenemissieoppervlak, en 

e) andere roostermiddelen verder van de emissiemdlddelen dan de 

eerste roostermiddelen, welke andere roostermiddelen elek-

trisch geïsoleerde roosterzones hebben naast elkaar en in 

het algemeen dwars op de bundelbaan om het"onder voorspanning 

brengen van de geïsoleerde zones individueel of gezamenlijk 

mogelijk te maken bij een positieve potentiaal relatief 

tot de emissiemiddelen en de eerste roostermiddelen teneinde 

hierdoor elektronen te ontlenen aan gedeelten van de emissie-

middelen overeenkomend in hoofdzaak met de afzonderlijke 

als rooster fungerende oppervlakken. 

2. Röntgenstraalbuis bevattende 

a) elektronenemissiemiddelen met een concaaf elektronenexnit-

terende zone; 

b) eerste anodemiddelen verwijderd in een langsrichting van de 

----- concaviteit van de emissiemiddelen voor het opwekken van 
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röntgenstralen, wanneer getroffen door elektronen uit de 

emissiemiddelen; 

c) tweede anodemiddelen voorzien van een opening en geplaatst 

tussen de emissiemiddelen en de eerste anodemiddelen, welke 

5 tweede anodemiddelen, indien op positieve potentiaal ten 

opzichte van de emissiemiddelen, een elektrisch veld pro-

duceert voor het focusseren van elektronen uit de emissie-

middelen tot een bundel om deze de opening naar de eerste 

anodemiddelen te laten passeren; 

10 d) veldvormende elektrodemiddelen nabij de emissiemiddelen 

en daarmede elektrisch verbonden , welke een opening be-

palen voor een elektronenstroom daardoor; 

e) middelen voor het selectief controleren van het gedeelte 

van de emissiemiddelen, waaraan elektronen worden ont-

15 trokken, bevattende een opeenvolging van in de lengte-

-richting verspreid opgestelde roostermiddelen, die opge-

steld zijn in de elektronenstroombaan vanuit deze emissie-

middelen; 

f) waarbij het eerste van de roostermiddelen nabij de emissie-

20 middelen een als een rooster fungerend oppervlak bezit, 

dat nagenoeg in de dwarsrichting coëxtensief is met de 

elektronenstroombaan; 

g) het tweede van de roostermiddelen tenminste een als rooster 

fungerend opperylak bezit en tenminste één van openingen 

25 voorzien oppervlak bezit nabij de als rooster fungerende 

oppervlakte; 

h) het derde van de roostermiddelen tenminste één als rooster 

fungerend oppervlak bezit en tenminste één van openingen 

voorzien oppervlak bezit, waarbij het van openingen voor-

30 ziene oppervlak van het derde roostermiddel in hoofdzaak 

op êên lijn ligt met het als rooster fungerende oppervlak 

van het eerste roostermiddel, en het als rooster fungerende 

oppervlak van het derde middel in hoofdzaak op één lijn 

ligt met de van opening voorziene oppervlakte van het tweede 

35 roostermiddel. 
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3. Inrichting volgens conclusie 2 f waarbij 
a) de stuurroosters concaaf zijn en in hoofdzaak concentrisch 

met elkaar en met de elektronenemissiezone. 
4. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
a) het als rooster uitgevoerde oppervlak van het tweede rooster-

middel zich uitstrekt over het centrale oppervlak ervan, 
waarbij de ene opening grenst aan de ene zijde van het 
centrale oppervlak en een andere opening omvat, die grenst 
aan de andere zijde van het centrale oppervlak, en 

b) de opening van het derde roostermiddel zich uitstrekt over 
het centrale oppervlak ervan, waarbij hét als rooster uit-
gevoerde oppervlak van het derde roostermiddel onderver-
deeld is in twee oppervlakdelen, welkë grenzen aan tegen-
overgelegen zijden, van het centrale oppervlak. 

5. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
het elektronenemissiemiddel een afgiftekathoderr.iddel is. 
6. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
het elektronenemissiemiddel een uit een aantal gloeidraden 
samengestelde gloeikathode bevat, opgesteld ter begrenzing var-
het concave gebied. 
7. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
a) het als rooster uitgevoerde oppervlak van het tweede rooster-

middel ligt in het centrale oppervlak ervan, en dat er een 
andere opening is in het roostermiddel, waarbij de ene 
opening en de andere opening zich bevinden aan weerszijden van 
het als rooster uitgevoerde oppervlak, en 

b) de opening in het derde roostermiddel in het centrale opper-
vlak ervan ligt en het roosteroppervlak onderverdeeld is 
in twee als rooster uitgevoerde oppervlakken liggende aan 
weerszijden van de centrale opening, 

8. Inrichting volgens conclusie 7, bevattende middelen om 
de roostermi<3delen een voorspanning te geven bij geselecteerde po-
tentialen ten opzichte van elkaar voor het onttrekken van elek-
tronen uit het centrale oppervlak van de emissiemiddelen om een 
relatief klein brandpunt te verkrijgen van elektronen op de 
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anodemiddelen, wanneer het tweede roostermiddel een negatieve 
potentiaal heeft ten opzichte van de emissiemiddelen, en voor 
het verkrijgen van een relatief groot brandpunt op de anode, 
wanneer het tweede roostermiddel een negatieve potentiaal 
bezit en het derde roostermiddel een positieve potentiaal 
ten opzichte van de emissiemiddelen bezit, en voor het af-
snijden van de elektronenstroom naar de anodemiddelen, wanneer 
alle roostermiddelen een negatieve potentiaal hebben ten op-
zichte van de emissiemiddelen. 

7 5 0 72 f 3 



75 0 7 2 1 3 



—V-
F1G.3 

6 6 ' 

67 
\ 

65 
J 

/ 

I 

FIG. 4 

75 0 7 2 1 3 





* 

F1G.6 

• • O D D D D D 
DD 
• 0 
DÖ 
DO 
on 
• 0 
DO 

••DDOD 
[TOnUT] 

IDE 

on 
loo 
OD 

• • • • m n n r • 0 dct 
• 0 • • • • • • • D D O O O 

-75 

--76 

•77 

•1)6 

FIG.10 

,77 

II9>— 117 

•DOOODOÏ 
ODD • • • n o — 
• o i 
DDL 116 

118 

[on 
OD 

ODDDDDDD M)i5 
•••DDDDD 

99 

103-

106' 

109 
100 

DC • D D R 
• • • • L t " 1 0 4 

DOGDDjQO • • • • 
no odd 

± 
~r 
10) 

V -
105 

102 

76 

•108 

98 

• • O D D D D D 
DDDDDDDD 

' D O O D D G D D n ^ 
[ ] • • • • • • n 96 

95 -B-Q • • • CHEr"^-
O D D O D D D B ^ . 
• DOODODOD-qp 
D D 
• • • D Q D D D 94 

90 
lx 

-91 

93 

FIG.7 

FIG. 8 
FIG.9 

133 

i 
©VvvvMAAAA^g) 

O O 

75 0 7 2 1 3 

132 

-131 

FlG.ll 



2 4 
_2_ 

28 

I > 

+ KV •H 
U o H t r 

KV n m n 

128 
b0fo TKV 1281 127 

FIG.I2 

75 0 7 2 1 3 


