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S.iUC. Laboratoires Inc. FAIRFIELD, Connecticut Verenigde Staten van 

Amerikao 

Titel: fotovermenigvuldigerbuiSo 

De uitvinding heeft betrekking op een fotovermenigvuldigerbuis, welke 

een elektrisch signaal kan leveren, waarvan de waarde verband houdt met 

. de hoeveelheid afgetaste materie (zoals straling of deeltjeè), die het 

aftastgebied daarvan treft» In sommige gevallen .treedt de afgetaste materie 

- over een betrekkelijk groots oppervlak op en is het gewenst een elektrische 

indicatie te verkrijgen, welke de concentratie en plaats van de afge-

taste- materie op het grote öppervlak aangeeft. Tot nu toe zijn bij 

een aantal fotovermenigvuldigerbuizen de aftastgebiedea daarvan op een 

groot oppervlak gelegen en leverde elke buis een elektrisch signaal van de 

afgetaste materie, dat in zijn eigen bepaald gebied van het grote 

oppervlak optrad. 

In sommige gevallen, waarin het gewenst is het oplossend vermogen 

van de elektrische afbeelding te vergroten, is voorgesteld-elke buis 

kleiner te maken.met een kleiner aftastgebied, waardoor men een grotere 

hoeveelheid elektrische indicaties verkrijgti Ofschoon dit bij sommige 

inrichtingen kan geschieden, is het gebleken, dat het bij andere in-

richtingen niet geheel voldoet0 Het blijkt, dat enige beswaren zijn gelegen 

in de moeilijkheden om een groot "aantal kleine buizen mechanisch op te 

stellen en te verbinden, dat kosten van een stelsel aanmerkelijk 

toenemen, wanneer het aantal buizen toeneemt, evenals de kosten en moei-

lijkheden om de huidige stelsels, waarbij buizen worden toegepast, om 

te zetten in stelsels met buizen met kleinere afmetingen, en de kosten 

voor het ontwikkelen en vervaardigen van een buis met nieuwe afmetingen 

enz. 

De uitvinding beoogt derhalve te voorzien in een enkele fotovermenig-

vuldigerbuis , welke onder in hoofdzaak het behouden van deselfde uitwendige 

afmetingen als de tot dusver bekende buizen, in staat is om een aan~ 

tal gebieden met kleine afmetingen af te tasten en voor elk klein ge-

bied een onafhankelijk elektrisch signaal te verschaffen, waarbij elk 

gebied in wezen dezelfde elektrische responsiekarakteristieken besit. 

Een ander doel van de uitvinding is het verkregen, van het bovenstaande 

doel-onder gebruik van een ïotovermenigulvigerbuis met een aantal 



aftastgebieden, welke buis betrekkeli jk economisch kan "worden vervaardigd,, 

..waarbij een aantal komponenten van een buismèt soortgelijke afmetingen 

en een enkel aftastgebied wördt toegepast en waarbij in hoofdzaak dezelfde 

vervaa'rdigings stappen als die voor buizen met een enkel aftastgebied 

worden gevolgd. . .2 

Een verder doel van de uitvinding-is het verschaffen van een foto-

vermenigvuldiger met een aaötal aftastgebieden, welke op een eenvoudige 

wijze economisch in stelsels, waarin de .buis is ondergebracht, kan 

worden toegepast» r 

Weer een ander doel van de uitvinding is het verkrijgen van'de 

.bovenstaande oogmerken met behulp? van een enkele fotovermenigvuldigerr 

buis, die een aantal gebieden aftast, waarbij een overlapping of ver-

lies aan afgetaste informatie tus'sen gebieden binnen acceptabele 

grenzen is gelegen, 'zelfs ofschoon de informatie voor elk gebied 

niet volledig fysisch van dè andere gebieden gescheiden is. 

'Ben verder oogmerk is het verschaffen van een dynode voor de fotover,™ 

:menigvuldigerbuis, waaubij gebruik wordt gemaakt van strippen, bestaands 

uit concentrische afgeknotte kegelso 

De fotovermenigvuldigerbuis volgens de uitvinding heeft de gebruike-

lijke configuratie van dergelijke" buizen doordat een cilindrische glazen 

omhulsel aanwezig is, dat bij voorkeur de tot dusver bekende afmetingen 

voor een.buis met een enkel, aftastgebied bezit en voorzien is van een 

basis of steelgedeelte met elektrische aansluitingen. Het omhulsel bezit 

een vlak aftastgebied, waarvan dei binnenzijde is bekleed met een foto-

kathodematsriaal, dat reageert op het materiaal, dat afgetast wordt, 

en zich in axiale richting haar d'e basis uitstrekt, een in axiale richting 

langwerpige kamer, een aantal in axiale richting op een afstand opgestelde 

dynoden, die langs de as zijn opgestapeld, en tenslotte een collector 

of anode, waarmede el-ektris'che verbindingen tot stand .zijn gebracht voor 

het .verkrijgen van de elektrische signalen. Derhalve veroorzaakt een deeltje 

of een straal, weike het aftastgebied treft, de emissie van elektronen 

in de kamer uit het fotokathodemateriaal, welke elektronen vervolgens, 

door elke opeenvolgende dynbde worden aangetrokken en vermenigvuldigd, 

waarbij de anode de hoeveelheid dlektronen die daarnaar worden aange-

trokken als het elektrische signlal meet. 

Om een dergelijke buis ondei te verdelen in een buis met een aan.-



tal aftastgebieden , worden volgens de uitvinding de buiselementen 

in'wezen in het zelfde aantal gedeelten gesplitst als er'aftastge-

bieden zijn*. Be gedeelten voor elk gebied brengt men langs de hartlijn 

van de buis op Sên lijn met elkaar en de elektronenstroom. voor elk 

gëbied beweegt zich vanuit het bijbehorende aftastgèbied naar de 

bijbehorende anode in wezen slechts in de eigen gedeelten van de 

elementen. Bij de hierna "te beschrijven uitvoeringsvorm volgens de uit-

vinding zijn vier onafhankelijke aftastgebieden aanwezig en der-

halve zijn de buiselementen invier gelijke delen gesplitst, welke, 

aangezien het omhulsel cilindrisch is, elk in wezen de vorm hebben 

-van een kwadrant, waarvan de t4p op !5n lijn ligt met de hartlijn van de 

buis. Derhalve is de kamer vooisien van een paar wanden, welke de 

kamer mechanisch in vier gescheiden, -langwerpige kamers verdelen, 

elk met een kwadrant van het aftastvlak van de buis. De öynoden sijn 

hierbij van-het jaloezietjrpe met de gebruikelijke evenwijdige, recht-

hoekige strippen, behoudens, dat de eerste dynode'is voorziien van op eer-

afstand van elkaar gelegen, concentrische afgeknot-kegelrormige strippeno 

De elektronenstroom van een gebied wordt in wezen binnen het ge-

deelte daarvan gehouden door elke dynode met gekruiste barrilres, welke 

de neiging hebben om de stroom vanuit êên gedeelte van één dynode 

naar hetzelfde gedeelte van de volgende dynode te richten. Bovendien sijn 

de evenwijdige stripvormige dynöden slechts achtereenvolgens over 

?0° in de stripporiëntatie in plaats van over de gebruikelijke 180° 

verschoven. De anode bestaat uit vier gescheiden gedeelten, die bij de 

basis sijn opgesteld, waarbij elk gedeelte daarnaar in wezen slechts 

de.elektronen in het bijbehorende eigen gebied aantrekt. Met elk anode-

gedeelte is een elektrische verbinding tot stand gebracht voor het ver-

schaffen van een elektrische indicatie van de hoeveelheid elektronen, 

die naar elke gedeelte wordt aangetrokken. 

De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht, onder ver-

wijzing naar-de tekening- Daarbij toont; 

figuur 1 een aanzien in axiale lengterichting van de buis volgens 

de uitvinding, waarbij gedeelten terwille van de duidelijkheid in dwars-

doorsnede of weggebroken zijn weergegeven; 

figuur 2 een doorsnede over de lijn II-ïI van figuur 1; 



. figuur 3 een bovenaanzicht van de eerste dynode; . 

,.figuur 4 een onderaanzicht van de eerste dynode; 

figuur 5 een bovenaanzicht van één van de evenwijdige stripvormige 

dynoden: • • ' • 

•figuur & een onderaanzicht'daarvan, waarbij één uitvoeringsvorm 

yan'de gekruiste barrières is aangegeven; 

figuur 7 een verticale' doorsnede van een gedeelte van een dynode 

• met evenwijdige strippen; 

•figuur 8 een bovenaanzicht van de anode; 

figuur 9 een schematische weergave van de strippoiientatie, 

figuur 10 een bovenaazid.it van een dynode met evenwijdige strippen 

met .een andere uitvoeringsvorm v§n de gekruiste barrières; 

figuur 11 een afbeelding vaa een dynode met een andere uitvoerings-

vorm van de giskuiste barrières; 

figuur 12 een afbeelding van. een dynode met vier vertragingsroosters, 

lln voor elk gedeelte; -< • 

figuur 13 een verticaal aanzicht van de dynode en roosters volgens 

figuur 12; 

figuur .14 een gedeelte van de huis, waarin de opstelling van-de dynode 

en roosters ten opzichte van de andere dynoden is aangegeven; 

figuur 15 een bovenaanzicht van een verdere uitvoeringsvorm van een 
' • . '«fes», 

anode; . 

'figuur 16 een onderaanzicht daarvan; 

.figuur 17 een doorsnede op iets vergrote schaal .van de in figuur 15 

afgebeelden anode; • • ; -

figuur 18 een horizontale doorsnede van een verdere uitvoeringsvorm 

van een buis volgens de uitvinding, in wezen over eenlijn, overeenkomende 

met de lijn II-II. van figuur 2; 

figuur 19 een gedeelte van een verticale doorsnede över de lijn 

XÏX-XIX van figuur 1.8; en 

.figuur 20 een bovenaaèic.feht, op iets gereduceerde schaal, van de 

bovenzijde van de buis volgens 'de uitvinding. 

• In de tekening is een fotovermenigvuldigerbuis met een aantal aftast-

gebieden volgens de uitvinding in het algemeen aangeduid met 10 en de 

buis omvat» als aangegeven, een in wezen cilindrisch, glazen omhulsel . 

11 mejr aan het bovenste uiteinde'daarvan een vlakke zijde 12 en aan 



hét onderste uiteinde daarvan éen basis 13» welke dit uiteinde af-
sluit, De basis is slechts gedéeltelijk weergegeven doch bestaat of 
uit hetzelfde materiaal als het omhulsel, in het algemeen glas, of vormt 
een afzonderlijke component, wélke elektrische verbindingsorganen, zoals 
pennen, ondersteunt, doch in elk geval zijn de basis en het omhulsel 
door een hermetische afdichting met elkaar verenigdo 

Yanuit de basis trekt zich naar boven een aantal isolerende 
stijlen 14 uit, waarvan er drie zijn weergegeven, welke stijlen 
een aantal elementen ondersteunen, waarbij het bovenste element een 
plaatmetalen ring 15 met een centrale opening, 16 is„ Onder de ring 
bevindt, zich een afstandsring 17s daarna voortgaande naar de basis 
zijn negen aynoden aanwezig, aangegeven met 18 t/m 26 waarbij de 
eerste dynode met 18 is aangegeven* 'Bij de onderzijde van de buis be-
vindt zich een collector of anode, aangeduid met 27, welke anode is 
voorzien van elektrische geleiders 27a, welke daarmede zijn verbonden. 
Deze geleiders strekken sich (evenals vele andere, niet .afgebeelden 
geleiders) door de basis uit, waarbij de verbinding daartussen, zoals 
békend, een hermetische afdichting is. De bovengenoemde constructie 
is- typisch voor een in de handel verkrijgbare fotovermenigvuldigerbuis 
met een enkel aftastgebied, 

Volgens de uitvinding is het binnenoppervlak van de zijde 12 van 
de buis opgebouwd uit vier aftastgebieden en op dé geleiders 27a 
wordt een elektrische signaal met een waarde, welke direct verband 
houdt met de hoeveelheid straling of deeltjes, die elk gebied van 
de zijde 12 treft, verschaft. Derhalve bezit de buis 10 een paar loodrecht 
op elkaar opgestelde diametrale, wanden 28 en 29, die zich tussen de ring 
15 en het binnenoppervlak van de zijde 12 uitstrekken. Omdat het om-
hulsel cilindrisch is en het gewenst is te beschikken over vier gelijke 
aftastgebieden, snijden de wanden den centrale hartlijn van de buis 
en is elk aftastgebied een kwadrant van een cirkel. 
Sij een dergelijke constructie bepalen de wanden 28 en 29 derhalve vier , 
gescheiden kamers, die elk zijn voorzien van een uitgang voor de elektronen-
stroom via de opening 16 naar de dynoden. Het is duidelijk, dat de kamers 
langs de hartlijn langwerpig zijn en dat derhalve de elektronen, 
die in elke kamer aanwezig zijn, zich in hoofdzaak door de opening 1b 
bewegen langs een lijn, die in hoofdzaak evenwijdig is aan de hartlijn 
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van,de buis, zodat zij in vezen gesplitst, is, wanneer zij "de eerste 

dyhode 18 ontmoeten. 

De eerste dynode 18 is in het algemeen van het jaloezietype, 

doch bestaat hieruit een aantal concentrische afgeknot-kegelvormige 
' * " 

5 elementen 30« Elektronen, welke* met deze dynode samenwerken en worden 

vermenigvuldigd', hebben de neiging deze dynoden in eên radiaal diver-

gerende wijze te passeren, waardoor zij in wezen binnen' hun eigen ge-

deelte van de buis blijven, dat»op é£n ,lijn ligt met de bijbehorende kamer, 

. waaruit zij afkomstig zijn0 Zoals aangegeven in figuur 4 bezit de onder™ 

10 zijde van de eerste dynode een paar dunne gekruiste barrières 3'1 

- en 32, welke zich iets onder het oppervlak van de onderzijde van de 

dynode evenwijdig aan de hartlijn van de buis uitstrekken en dienen 

qm een migratie van elektronen uit Sin gedeelte naar een ander ge-

deelte te verminderen» ' > 

15 De resterende dynoden 1? t/m 26 zijn van het jaloezietype, 

.. elk voorzien van een aantal op gelijke afstanden van elkaar gelegen, 

evenwijdige strippen,̂  die'vanuit het bovenvlak daarvan naar het onder-

vlak daarvan hellen. Deze dynoden hebben een normale -constructie, doch 

elk is aan de onderzijde daarvan voorzien van de gekruiste barrières 

20 31 en 32. • . -

'Bij de gebruikelijke fotovermenigvuldigerbuis wisselt de oriënta-

tie' van de strippen tussen opeenvolgende dynoden in het algemeen 

met '180°. Volgens de uitvinding.; evenwel roteert de oriëntatie van 

de strippen over slechts $0° in rechtse zin vanuit de bovenste dynode 

25 .. naar de volgende, daaronder gelegen dynode. Zoals aangegeven in figuur 

9, zijn derhalve, indien van de dynode 19, welke zich juist onder de 

eerste dynode 18 bevindt, de strippen zijn opgesteld overeenkomstig 

de afbeelding in de rechthoek 33j waarbij de pijl de hellingsrichting 

van de strippen aangeeft, van de volgende dynode 20 de strippen gepriën-

50 teerd in een positie, aangegeven door een rechthoek 34» waarbij de pijl 

eveneens de helling aangeeft. Op een soortgelijke wijze geeft de 

rechthoek 35 oriëntatie van ie strippen van de dynode 21 en de 

rechthoek 36 de oriëntatie van de dynodestrippen 22 aan. Aangezien 

er acht dynoden van het jaloezietype, namelijk 19-26 bij de bepaalde 

35 afgebeelde uitvoeringsvorm aanwezig zijn, ofschoon een ander aantal, 

gewenst, kan worden toegepast, zijn er derhalve twee dynoden 19 en'23, 



welke dezelfde stripaanduiding bezitten, als aangegeven met de rechthoek 

33,'enz» ten opzichte van de resterende dynoden. 

Er wordt op gewezen, dat elk van de dynoden inclusief de eerste . 

dynode 18 aan het bovenvlak is voorzien van een normaal rooster, 

Yoorts wordt erop gewezen, dat het oppervlak van elke dynode 19-26, 

dat door de evenwijdige strippen'in beslag wordt genomen, waardoor de 

strippen kunnen worden opgesteld"overeenkomstig de onder verwijzing 

naar figuur $ beschreven oriëntatie zonder dat een belangrijke verande-

ring in de onderdelen, waaruit elke dynode is opgebouwd, nodig is, 

; Eet onderste, door de stijlen 14 ondersteunde element is een 

collector of anode, welke, als aangegeven in figuur 8, van het rooster-

type is. De anode bestaat uit vier anodegedeelten 27, elk mét de vorm 

van een kwadrant. Met elke anode is één geleider 27a verbonden, teneinde 

een elektrische verbinding daarmede tot stand te brengen, onder gebruik 

van een paar steunen 38, welke ook dienen om het bijbehorende anodegedeelte 

mechanisch boven de onderzijde van een steunplaat 38a te ondersteunen. 

Tussen de roostergedee^ten is een ruimtè aanwezig voor het verschaffen 

van een elektrische scheiding» 

•Wanneer de bovengenoemde elementen in de buis zijn gemonteerd en de 

basis hermetisch afgedicht met het omhulsel is verbonden, wordt hst 

omhulsel luchtledig gepompt en wordt het oppervlak van' de kamers 

bekleed met fotokathodemateriaal van het type, dat gevoelig is voor de 

energie, welke wordt gedetecteerd, zoals gebruikelijke is bij foto-

vermenigvuldigerbuizen met een enkel aftastgebied. Het is gewenst, dat 

het binnenoppervlak van de zijde 12 zo gelijkmatig mogelijk is bekleed, 

opdat deselfde elektronenemissie voor identieke invallende hoeveelheden 

energie wordt verkregen. Volgens de uitvinding wordt zelfs, ofschoon 

de wanden 28 en 29 dit oppervlak in vier gescheiden aftastgebieden 

verdelen, een in wezen constante bekleding verkregen door de wanden in 

de snijpunten daarvan van een opening 39 t.e voorzien. Fotokathodemateri-

aal, .dat in deze opening wordt gébracht, kan langs de gebruikelijke weg 

worden verdampt om in wezen gelijkmatig op de oppervlakken te conden-

seren. Door gebruik te maken van de opening 39, welke toch betrekke-

lijk klein io, verkrijgt men gelijke toegang tot elk aftastoppervlak 

vanuit een centrale axiale positie, waardoor de gelijkmatige aanbrenging 

van het fotokathodsmateriaal zonder blanco gebieden wordt verzekerd» 



De dynoden onder de ring 15»' meer in het hij-zonder de strippen 

en eventueel de barrières, worden op dezelfde wijze als bij een 

normale fotovermenigvuldigerbuis met een elektroemitterend materiaal 

bekleedo 

. -De dynoden worden, zoals bekend, op verschillende elektrische • i. 

potentialen gebracht en het aantal aders daarvoor,- ofschoon niet afgebeeld 

behoeft slechts hetzelfde aantal aders te zijn, dat bij een buis 

met een enkel aftastgebied voor de dynoden nodig is. Elke dynode wordt 

derhalve op dezelfde potentiaal gebracht, waardoor niet slechts de 

ve'rvaardigingskosten worden gereduceerd, doch er tevens voor wordt ge-

zorgd, dat alle elektronen uit elk aftastgebied tenminste voor die 

dynode aan dezelfde potentiaal worden onderworpen. 

De barrières 31 en 32 zijn afgebeeld als dunne stroken van me-

taal'; waarvan de breedteafmeting evenwijdig aan de as van de buis ver~ 

loopt. Zoals weergegeven in figuur 11, kunnen de barrières 40 en 4*5 

ook bestaan uit secties van een ronde metalen draad» Toorts kunnen de 

barrières 42 en 43 > afgebeeld in figuur -10, aan de bovenzijde van elke 

dynode met lineaire strippen worden aangebracht, waarbij de breedte-

afmeting .van de barrières loodrecht op de as van de buis staao Derhalve 

kan de barrière worden opgebouwd uit dun, strookvormig materiaal, dat 

hcogkant of vlakgewijs op de dynojie wordt gebracht, of uit een ronde 

draad, en op de bodem en eventueel op de bovenzijde van elke dynode 

met 'lineaire strippen. 

Er wordt op gewezen, dat de "in figuur .1 t/m 8 afgebeeld» 

dynodebarrilres zich vanuit tegenover elkaar gelegen hoeken van de 

dynodestrippén uitstrekken, terwijl zij bij de in figuur 10 t/m 17 

afgebeelde uitvoeringsvorm tussen;-de middens van de dynodest'rippen zijn 

gelegen» Normaliter kunnen zij niet' onderling worden gemengd, aange-

zien de barrières zodanig moeten zijn opgesteld, dat zij -in axiale 

richting qp éên lijn liggen. 

.Sulzen met een enkel aftastgebied omvatten normaliter organen voor 

het verschaffen van een v'ersterkingsregeling, teneinde een calibratie 

van de buis mogelijk te maken, waarbij êin van deze organen- bestaat 

uit .een vertragingsrooster, waaraan een instelbare potentiaal wordt aan-»®̂ ,,. 

gelegd» Derhalve is een vertragingsrooster voor elke gedeelte in de 

buis met een aantal aftastgebieden volgens de uitvinding aangebracht 



om een caiibratie van elke gedeelte mogelijk te maken» Zoal-s afge-

beeld in figuur 12, 15, en 14 omvat de rooster voor elk gedeelte 

een rechthoekig scherm 44, dat boven het bovenvlak van een dynode wordt 

ondersteund door een elektrisch geleidende draad 45, welke daartussen 

is verbonden» Elke draad is ten opzichte van de dynode geïsoleerd 

bijvoorbeeld door een glaskraal 46, en strekt zich naar en door de 

basis uit, teneinde het mogelijk te maken, dat de potentiaal van elk 

rooster onafhankelijk kan worden ingesteld. 

Ofschoon bij de buis volgens de uitvinding de elektronen van Sin. 

afgetast gebied ten opzichte va'n een ander gebied niet mechanisch of 

fysisch zijn geïsoleerd, is het gebleken, dat , indien een represen-

tatieve waarde van invallend ma-teriaal op iên oppervlaktegedeelte 10 

eenheden bedraagt, uit het bijbehorende anodegedeelte een representatieve 

waarde van 7 eenheden wordt verkregen. De andere drie eenheden worden in 

hoofdzaak gelijkmatig over de andere drie anodegedeelten verspreid. Hier-

door verkrijgt men evenwel een signaalintensiteit van 7*1 waarvan is 

gebleken, dat deze binnen toelaatbare-greazen voldoende is.' Eovendien 

is hst gebleken, dat het verlies aan versterking ten opzichte van die 

van een enkelvoudige buis betrekkelijk gering is en in wezen geen ge-

volgen met zich mede brengt wanneer de buis in-een stelsel wordt toege-

past. Indien gewenst, kunnen natuurlijk meer dynoden worden toege-

voegd om de versterking te vergroteno 

Als aangegeven in figuur 14» kunnen de roosters aan de bovenzijde 

van de dynode 24 worden bevestigd, waarbij laatstgenoemde op een voldoende 

afstand van de onderzijde van de dynode 23 is gelegen om plaats te 

bieden aan de roosters. . 

In de figuren 15, 1é en 17 vindt men een massief type anode met 

rechthoekige, vlakke, metalen anodegedeelten 47, die aan de steunen 

38 zijn bevestigd. Ofschoon de anodegedeelten fysisch van elkaar zijn 

gescheiden, kan een extra scheiding van de elektronen ten opzichte van 

hst bijbehorende eigen gedeelte worden verkregen door gebruik te 

maken van kruisbarri&res 48, 48a, welke randsgewijs tussen de anodegedeel-

ten zijn opgesteld. Deze barrières kunnen dezelfde vorm hebben als de 

barrières 31 en 32. .. = 

Eet is verder gebïeken, dat het gewenst is tussen de fotokathode en 

de.eerste dynode 18 een elektrostatisch veld op te wekken, om de door de 
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fotokathode geïmmitteerde. elektronen langs een haan door. de opening 16 

in de ring 15 en de afstandsring. 1? in actieve gebieden van de eerste 

dynode 18 te leiden, Yoor elk aftastgebied wordt een elektrostatisch 

• veld opgewekt door een daarvoor -ftestemd focusseringselemento De elemente 

5 zijn aan elkaar gelijk en Öe vorm, welke elk focusseringselement 49 kan 

hebben, vindt men in de figuren 18 en 19> elk element bestaat uit een 

dunne, metalen plaat met een dwarsdoorsnede in de vorm van een rechte 

hoek. Elk element strekt zich vanuit het punt juist iets onder de af-

standsring 17 naar boven door de opening 16 in de ring 15 en in de kamer 

10 uit. De wanden daarvan, zijn evenwijdig aan en liggen op een kleine 

afstand van het naastgelegen gedeelte van de wanden 28 en 29* Elk 

element 49 wordt op de ring ondersteund door korte draadsecties 50? 

. ;die met de ring en het element zïjn verbonden. De afstandsring bezit 

een niet-afgebeelde geleider, welke zi'ch door de basis uitstrekt en 

15 het mogelijk maakt, dat de ring en de elementën op de potentiaal 

worden gebracht, waarbij het elektrostatische veld wordt opgewekt. 

• Evenals bij buizen met een enkel aftastoppervlak is het binnen-
«SE 

oppervlak van het glazen omhulsel met aluminium vanuit een punt, juist 

onder de afstandsring naar'de zijde 12 van de buis» Dit oppervlak wordt 

20 ook op de potentiaal van de afstandsring gebracht doordat het 

fysisch contact maakt het uitsteeksels, die op de omtrekswanden van 

de afstandsring zijn gevormd, Ofpchoon bij buizen met een enkel aftast-

gebied geen aluminiumbekleding op het aftastvlak aanwezig is, is het 

gebleken; dat het de voorkeur verdient, dat de aluminiumbekleding 

25 zich in elkaar kruisende, dunne stroken 5"! over het vlakke binnenvlak 

van de buis uitstrekt, als aangegeven in figuur 20. De stroken 

zijn iets breder dan de haastgelegen randen van de wanden 28 en 29 

en liggen op één lijn daarmede. 

Ofschoon slechts een paar geleiders zijn aangegeven- als geleiders, 

30 die zich door de basis uitstrekken, strekt zich door deze basis een 

groot aantal geleiders uit.' Zo is er ten minste één geleider voor elk 

anodegedeelte, één voor elk dynode, één voor elk roostergedeelte, één 

voor de afstandsring 17 en één voor de ring 15 aanwezig, Waar nodig zijn 

in de omtreksgedeelten van de dynoden insnijdingen aangebracht om het 

35 mogelijk te maken de draden door'te laten. • 

• Boven is een enkele fotover&igvüldigerbuis beschreven, welke in 
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staat ismaterie, die een aantal gebieden treft, af te tasten en een 

elektrisch signaal te geven, dat verhand houdt met de hoeveelheid 

materie in elk gebied, Dé buis omvat vele onderdelen van een buis 

met een enkel aftastgebied en volgens de uitvinding wordt een scheiding 

5 van de elektronenstromen voor elk aftastgebied onderhouden omdat elke 

elek^ronenstroom zich vanuit het vlak van het aftastgebied op êën 

lijn met de as van de buis naar de anode beweegt. De scheiding wordt verkregï 

door gebruik te maken van wanden, teneinde zowel het met een fotokathode-

. materiaal beklede aTtastvlak in gebieden onder te verdelen, als te voor-

10 zien in langwerpige individuele kamers voor elk gebied, door ge-

bruik te maken van een radiale elektronen-dispergeres.de dynode als de 

eerste dynode, door gehruik te maken van een strip.oriëntatie tussen opeen-

volgende dynoden en door het gebruik van barrières bij elke dynode. 

De elektronenstroom voor elk gebied wordt derhalve naar het bijbehorends 

15 eigen anodegedeelte gericht, waar een afzonderlijke elektrische verbir.lir.-2 

met elk anodegedeelte het mogelijk maakt, dat uit elk gedeelte een 

elektrisch signaal wordt verkregen, dat direct verband houdt met de grootte 

van de elektronenstroom0 
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CONCLUSIES. 

1. . Fotovermenigvuldigerbuis met een aantal aftastgebieden gekenmerkt 
door een omhulsel met een aftastmaterie-opvang.end oppervlak, dat met foto-

5 - ; kathodemateriaal is bekleed, een basis, wellce in axiale richting op 
één lijn met het omhulsel ligt en op een afstand van het oppervlak 
;is opgesteld, een aantal in axiale richting gecentreerde dynoden, welke 
uit een enkele uit één geheel bestaande stapel bestaan^ die zich in 
longitudinale richting langs de hartlijn van de buis tussen de basis 

10 en het oppervlak uitstrekt, waarbij de dynode, die het dichst bij het 
oppervlak is gelegen, van het oppervlak is gescheiden, organen om de 
ruimte tussen het oppervM: en de het dichstbijgelegen dynode onder te ver-

t 

delen in een aantal kamers, welké langs de hartlijn van de buis zijn 
gecentreerd, waarbij elke kamer zijn eigen" aftastgebied van het opper-

15 - vlak bezit, eéö' opening om 'een elektronenstroom uit élke kamer naar 
• het dichstbijgelegen dynode. te .leiden, organen om te veroorzaken, 

dat elk van het aantal elektronenstromen, die door de enkele stapel 
worden gevoerd, wordt vermenigvuldigd, voorzien van organen om elke 
slektrcner.stroorö in wezen gescheiden te. houden van de andere elektronen-

20 stromen wanneer de stromen zich gelijktijdig door de stapel voortbewegen 
anodeorganen, welke bij de basis zijn opgesteld en van een afzonder-
lijk anodegedeelte voor elk. aftastgebied zijn voorzien, \<raarbij elk anode-
gedeelte zodanig is opgesteld, dat' dit slechts één van de elektronen-
istromen, die uit de dynodestapel uittreden, opvangt, en een onafhanke-

25 lijke elektrische verbinding met.elk anodegedeelte. 
2, Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de 
organen voor het onderverdelen zijn voorzien van wanden, die zich 
vanuit het oppervlak naar de het'dichtbijgelegen dynode uitstrekken. 
Jo . Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 2 met het kenmerk, dat 

30 een ring met een centrale opening tussen de, het dichstbijgelegen 
dynode en het oppervlak is opgesteld, waarbij de wanden-zich tussen 
de ring en het oppervlak en over de centrale opening uitstrekken voor 
het vormen van de opening, welke uit elke kamer leict.o 
4» Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 

35 er twee wanden aanwezig zijn, die zich loodrecht op elkaar uitstrekken. 
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waarbij deze wanden elkaar langs de hartlijn van de buis snijden. 

5.. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 3 gekenmerkt door 

een elektronenfocusseringselement voor elke opening, voorzien van 

een gedeelte, dat zich door de bijbehorende opening naar de bijbehorende 

5 kamer uitstrekt. 

6. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 5 ®et het kenmerk, dat 

het gedeelte van elk focusseringselement dat zich in de kamer uit-

strekt, zodanig is uitgevoerd en opgesteld, dat dit gedeelte evenwijdig is 

aan, doch op een kleine afstand is gelegen van de naastgelegen wanden. 

10 7. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 

in de wanden een opening aanwezig is, die met alle kamers in verbinding 

staat om een gelijktijdige verdeling van verdampt kathodemateriaal, 

dat zich in de opening bevindt, in elke kamer mogelijk te makeno ^ ^ 

8. Fotovermenigvuldigerbuis volgens 'conclusie 1 met het kenaerk, dat 

15 de het dichstbijgelsgen dynode uit concentrische afgeknot-kegelvormis® 

strippen bestaat. 

9. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 8 met het kenmerk, 

dat hetmidden van de strippen samenvalt met de hartlijn van de buis. 

10. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

20 dat de vermenigvuldigerorganen zijn voorzien van barri&reorganen, welks 

op het ondervlak van tenminste één dynode zijn aangebracht., 

11. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 10 met het kenmerk 

dat de barrièreorganen zijn voorzien van een paar dunne, elkaar snijdende 

metalen stroken, waarbij het snijpunt hiervan samenvalt met de hart-

25 lijn van de buis. 

12. • Fotovermenigvuldigerbuis volgaas conclusie 11 met het kenmerk, 

dat de barrièrestroken uit ronde draad bestaan. 

13» Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 11 met het kenmerk 

dat de barrièrestroken uit dun, plaatvormig materiaal be'staan, waarbij 

50 de breedteafaeting van de stroken•evenwijdig aan de hartlijn van de 

buis verloopt. 

14„ Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 11 met het kenmerk, 

dat de barrièrestroken bestaan uit plaatvormig materiaal, waarbij de 

breedteafmeting van de stroken loodrecht op de as van de buis staat. 

55 15. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 11 gekenmerkt door 

extra barrièreorganen, welke aan het bovenvlak van tenminste éê'n 
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- dynode zijn aangebracht. 
1.6» . Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 19 met het kenmerk, 
dat tenminste sommige dynoden een aantal op een afstand van elkaar 
gelegen en evenwijdige, linaire strippen omvatten, die in hoekrichtiny 

5 naar de basis hellen, waarbij de vermenigvuldigerorganen zodanig zijn 
uitgevoerd, dat de strippen zodanig zijn georiënteerd, dat deze dezelfde 
hoekverplaatsing vanuit één dynöde naar de volgende lagere dynode 
bezitten. ;; 

17. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 10 met het kenmerk, 
10 dat er tenminste eventueel dynoden met lineaire strippen als aftastge-

bieden aanwezig zijn, waarbij dë hoekverplaatsing een hoek is, welke 
gelijk is aan één omwenteling gedeeld door het' aantal aftastgebieden, 
en waarbij de hoek zich in dezelfde circulaire richting vanuit één 
dynode naar de volgende lagere dynode'uitstrekt. 

15 18, Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 17, gekenmerkt door 
vier aftastgebieden, waarbij de hoek gelijk is aan 9G° en er tenminste 
acht dynoden metlirmire strippen aanwezig zijn. 
19. Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat 
elk anodegedeelte in axiale richting ten opzichte van slechts één 

20 aftastgebied is gecentreerd. 
20. Pot©vermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1 mét het kenmerk, 
dat de onderverdelingsorganen en de vermenigvuldigingsorganen zijn 
voorzien van onderdelen, die langs de hartlijn van de buis zijn ge-
centreerde ' 

25 21-, Potovermenigvuldige;"buis volgens conclusie 20, met het kenmerk, 
dat elke -anodegedeelte, op een afstand van de bijbehorende naast gelegen 
gedeelten daarvan is gelegen, waarbij de ruimten langs de as zijn' 
gecentreerd met de delen van de onderverdelings- en vermenigvuldig-
organen. 

30 2.2,' Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1 gekenmerkt door een 
metalen bekleding, die als smalle stroken op het opvangoppervlak is 
uitgevoerd, waarbij de.stroken ten opzichte van de onderverdelingsorganen 
zijn gecentreerd. 
23'.. - Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 1, gekenmerkt door or-M 

35 ganen om de elektronenstroom in: elk gedeelte onafhankelijk in te stellen 
teneinde een calcinatie van de ielektronenstroom in elk gedeelte moge-



lijk te maken» 
24® Fotovermenigvuldigerbuis volgens conclusie 23 met hét kenmerk, 
dat - de instelorganen zijn voorzien van een vertragingsrooster voor e.' • 
gedeelte, waarbij elk rooster zich slechts binnen hat gedeelte var. •:.;••• 
buis met de bijbehorende eigen elektronenstroom uitstrekt en de 
roosters in de stapel dynoden zijn ondergebracht en met elke rooster-
elektrisch geleidend organen zijn verbonden» 
25c Dynode ten gebruike bij een fotovermenigvuldigerbuis gekenmerkt 
door een aantal afgeknotte kegels met verschillende afmetingen, organen 
om de afgeknotte kegels zodanig te monteren, dat deze concentrisch zijr 
ten opzichte van een as, waarbij tussen deze afgeknotte kegel3 een 
In hoofdzaak constante, radiale afstand aanwezig is en de afgeknotte 
kegels langs de concentrische as een in wezen constante hoogte beaitton 
en van een elektronen - emitterend oppérvlak zijn voorzien. 
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