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Butler-tTewton, I n c . , t e Westwood, Maryland, Ver .St .v .Amerika 

Stralingsafbeeldingsinrichting. 

De uitvinding heeft betrekking op een stralings-
afbeeldingsinrichting. In het bijzonder heeft deze betrekking op een 
inrichting van deze algemene soort, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een stationaire rontgenbron en detectorreeksen, geschikt voor het 

5 verkrijgen van meervoudige ultrasnelle aftastingen per seconde voor 
het vergemakkelijken van de dynamische studie van bewegende menselijke 
organen zoals het kloppende hart. Hoewel de uitvinding vele toepassingen 
heeft, is deze bijzonder geschikt in verband met tomografische (CT) aftas-
ters met computerwerking. Deze zal dan ook in dit verband worden 

10 beschreven. 

vormt een betrekkelijk recente ontwikkeling, waardoor het makkelijker is 
een lichaam te onderzoeken door middel van straling van hoge energie 
zoals röntgen- of gamma-straling. Met zulk een inrichting kan men 

15 stralingsafbeeldingen in elke geschikte vorm leveren zoals een beeld 
op een kathodestraalbuis of andere beeldvormende inrichting of een 
foto van zulk een beeld. 

een uitwendige bron door het betreffende deel van het lichaam. De 
20 straling heeft de vorm van een stel bundels, welke worden gericht 

vanuit een aantal verschillende richtingen naar een of meer stralings-
detectoren, geplaatst aan de andere zijde van het lichaamsgedeelte als 
de stralingsbron. Elke bundel wordt gedetecteerd na het passeren door het 
lichaam en de uitgangen van de detectoren worden verwerkt en in verband 

25 gebracht met behulp van een computer zodanig, dat de absorptie- of 
transmissie co-efficienten van de elementen worden bepaald in een 
twee dimensionale matrix van elementen, aanwezig in een vlak van het 
lichaam. Deze verwerkte informatie wordt dan gebruikt voor het leveren 
van een beeld van dat vlak of snede door het lichaam. 

De tomografische (CT) aftaster met computerwerking 

Aftastersvan deze soort geven direkte straling vanaf 
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Bij de oorspronkelijke soort CT aftaster van 
EMI Limited wordt het te onderzoeken lichaam ingebracht door een 
opening in een aftast- en plaatsingsconstructie, welke constructie een 
stralingsbron en detectororganen daarvoor aan tegengestelde zijden 

5 van de opening draagt. De bron en de detectororganen zijn heen en weer 
beweegbaar op de constructie teneinde de straling zijwaarts over het 
lichaam in een vlak af te tasten en de constructie is ook roteerbaar 
rond het lichaam om een as loodrecht op dat vlak. Een aftastorgaan 
als beschreven, is aangegeven in bijvoorbeeld het Amerikaanse octrooi-

dat de stralingsbron en de detectorreeksen en de steunconstructie daar-
voor betrekkelijk zwaar zijn en hun beweging ten opzichte vaa het lichaam 
zoals boven beschreven aanzienlijke motorische aandrijving vereist en 

15 andere hulpuitrusting, waardoor de totale inrichting betrekkelijk 
ingewikkeld, zwaar en kostbaar is, omdat het lichaam mechanisch wordt 
afgetast, is de aftastwerking betrekkelijk langzaam. Resulterend is 
een betrekkelijk lange tijd, dat wil zeggen vele seconden nodig voor het 
voltooien van een aftasting teneinde een bruikbaar beeld van een 

20 lichaamsdoorsnede te maken. Aldus introduceren bewegingen van de 
organen of het lichaam van de patient gedurende de aftasttijd artifacten 
in het resulterende beeld, waardoor delen van het beeld kunnen worden 
verstoord en de radioloog verkeerde aanwijzingen krijgt. Omdat zij zo 
langzaam zijn, zijn bekende aftastorganen echter ongeschikt voor het 

25 verkrijgen van een snelle opeenvolging van beelden van dynamische organen, 
zoals het kloppende hart, hetgeen een belangrijk nadeel is. 

cirkelvormige detectorreeks, welke het lichaam van de patient omgeeft 
en een stralingsbron, welke roteert om het lichaam, waarbij dit volgens 

30 een gekozen vlak of snede wordt bestraald met een stralingswaaierbundel. 
De niet-geabsorbeerde straling wordt gedetecteerd door een ander stel 
detectoren voor elke stand van de bron en de informatie uit al deze 
detectoren wordt in verband gebracht voor het leveren van een beeld van 
die lichaamssnede. 

35 Hoewel deze laatste aftaster het voordeel heeft van een 

10 schrift 3.919.552 
Het hoofdprobleem met dat bekende aftastorgaan is 

Recenter is een CT aftaster ontwikkeld met een vaste 
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vaste detectorreeks, is er toch een mechanische constructie nodig voor 
het roteren van de bron ter verkrijging van geschikte informatie. 
Deze heeft dus ook een betrekkelijk langzame aftasttijd, bijvoorbeeld 
verscheidene seconden voor een nauwkeurigheid van 0,5 % of beter, 

5 hetgeen te langzaam is voor het maken van momentopnamen van dynamische 
organen zoals het hart. Buitendien is deze nog betrekkelijk ingewikkeld 
en kostbaar omdat een mechanische constructie nodig is en aandrijf-
organen voor het roteren van de bron. Een aftaster van deze soort is 
gemaakt door American Science and Engineering Inc. in hun publicatie 

10 ASE-3869 van april 1976 aangegeven met de titel Computerized Tomographic 
Scanner. 

Er is ook voorgesteld een aftaster te construeren, 
waarbij zowel de bron als de detectorreeks vast zijn ter vermijding van 
enige van de genoemde problemen. Twee verschillende soorten zijn voor-

15 gesteld. Bij de eerste soort, welke wordt geconstrueerd door de 
Mayo Clinic, Rochester, MN, bestaat de bronreeks uit een vaste reeks 
van afzonderlijke rontgenbuizen, geplaatst volgens een halve cirkel 
rond het lichaam van de patient. Deze buizen worden gepulseerd in 
volgorde voor het vormen van een roterende stralingsbundel, welke 

20 meervoudige sneden van het lichaam van de patient belichten. De uit-
tredende straling wordt dan gedetecteerd door een vaste half cirkelvormige 
reeks van detectoren diametraal tegenover de stralingsbron. De signalen 
uit de detectoren worden dan verwerkt voor het vormen van het beeld 
van de lichaamssnede. 

25 Hoewel deze inrichting geen bewegende bron en 
detectorconstructie heeft, is deze bijzonder kostbaar omdat voor het 
verkrijgen van een redelijk goed beeld zeker 28 afzonderlijke rontgen-
buizen nodig zijn volledig met de hulpschakeling en afscherming. Buiten-
dien zign deze buizen betrekkelijk omvangrijk, zodat verschillende bron-

30 standen nodig ver van elkaar zijn gespatieerd. Het resulterende beeld 
omvat dus niet zo veel informatie als nodig zal zijn. Voor het compen-
seren van het kleine aantal bronstanden kan de inrichting iets worden 
geroteerd tijdens het aftasten. Deze eis, welke gedeeltelijk de voordelen 
teniet doet, verkregen door een stationaire aftaster, zal de mechanische 

35 ingewikkeldheid vergroten en ook de aftasttijd van de inrichting vergroten. 
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De andere voorgestelde soort van stationaire aftaster 
is beschreven in The Journal of Computer Assisted Tomography, Vol. 1, 
no. k$ oktober 1977 en gebruikt een vaste stralingsbron in de vorm van 
een elektronenbundelkanon, gericht volgens de as van de patient. 

5 Een ring van röntgenuitzendmateriaal omcirkeld de patient evenals een 
naburige vaste cirkelvormige detectorreeks. De bundel uit het elektronen-
kanon wordt afgebogen in een cirkel, zodat deze een aftasting uit-
voert rond de doelring, waardoor wordt veroorzaakt dat de ring röntgen-
stralen uitzendt radiaal binnenwaarts naar de patient. De straling 

10 uittredend aan de andere zijde van de patient, wordt gedetecteerd door 
de detectorreeks en de detectorsignalen worden verwerkt voor het vormen 
van het beeld van de gekozen snede door het lichaam van de patient. 

Hoewel deze soort aftaster een goede aftasttijd kan 
hebben, welke snel genoeg is om het kloppende hart weer te geven in 

15 werkelijke tij.d, zal deze buitengewoon groot en omvangrijk zijn, 
omdat de baan (bijvoorbeeld 3 meter) van de elektronenbundel lang is 
vanaf het kanon naar de doelring en volledig moet worden omsloten binnen 
een hoogvacuumkamer (ongeveer 10 Tott) ter voorkoming van ontoelaat-
bare elektronenbundelverstrooiing. Een zeer sterke elektronenbundel is 

20 ook nodig voor een snelle aftasttijd. Ten gevolge van afstotende 
ruimteladingswerkingen zal de bundel zeer moeilijk te regelen zijn met 
de vereiste nauwkeurigheid (kleine brandvlek, bundelstand, enz.) nodig 
voor het leveren van een bruikbaar beeld. Om deze redenen zal deze soort 
van CT aftaster zeer kostbaar te maken en te onderhouden zijn. 

25 Geen van de beschikbare CT aftasters tasten snel 
genoeg af met procesinformatie voor het leveren van werkelijke- tijd-
beelden van het kloppende hart. Aldus zullen zij gebruik moeten maken 
van hartpoorttechnieken met het middelen van de gegevens, verzameld 
voor een gegeven dwarsdoorsnede van het hart over een reeks hartslagen. 

30 Poorttechnieken zijn inherent onnauwkeurig ten gevdfee van de ruimtelijke 
en tijdelijke niet-reproduceerbaarheid van het hart van slag tot slag 
en de geleverde beelden kunnen aldus zijn verstoord door bewegings-
artifacten. 

Het is dus een doel van de uitvinding te voorzien in een 
35 verbeterde stralingsafbeeldingsinrichting met vaste rontgenbron en 
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detectorreeksen. 
Nog een ander doel van de uitvinding is te voorzien 

in zulk een inrichting in een CT aftaster, welke met vaste bron en 
detectorreeksen aftasttijden van milliseconden zal bereiken voor het 

5 verkrijgen Yan een gegeven beeld. 
Weer een ander doel van de uitvinding is te voorzien 

in een aftaster, welke beelden levert, gekenmerkt door lage ruis 
bij hoge ruimtelijke en tijdelijke resolutie. 

Een ander doel is te voorzien in zulk een aftaster 
10 welke gedurende een gegeven hartslag een voldoende lage ruis zal 

verkrijgen, bij een statisch beeld met hoge ruimtelijke resolutie 
van het kloppende hart in zijn ontspannen toestand voor het onderscheiden 
van ischemisch hartweefsel ten opzichte van normaal weefsel en het 
detecteren,bepalen van de afmetingen en het lokaliseren van myocardiale 

15 ischemie en infarcten. 
Een verder doel is te voorzien in een ultrasnelle 

CT aftaster, welke snel rontgengegevens zal verkrijgen voor een opeen-
volging van beelden van het kloppende hart. 

Nog een doel van de uitvinding is te voorzien ia een 
20 cardiale CT aftaster, welke zowel statische als dynamische taken moet 

uitvoeren zonder gebruik van cardiale poorttechnieken. 
Ook een doel van de uitvinding is te voorzien in een 

CT aftaster welke relatief compact is. 
Een verder doel van de uitvinding is te voorzien in 

25 zulk een stralingsbeeldinrichting, welke een relatief gering ingangs-
vermogen vereist. 

Ook een doel van de uitvinding is te voorzien in een 
verbeterde gepulseerde röntgenbron geschikt voor het leveren van een 
relatief constante optimaal gemaakte stralingsuitgang gedurende een 

30 waarneembaar tijdinterval. 
Verder is een doel te voorzien in een compacte 

röntgenbron met een relatief lange levensduur. 
Oók is een doel te voorzien in zulk een bron, welke het 

verkrijgen van stralingsbeelden van het lichaam met relatief hoog 
35 contrast vergemakkelijkt. 
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Ook is een doel van de uitvinding te voorzien in een 

gepulseerde vermogensbron voor zulk een rontgenbron. 

Andere doeleinden zullen duidelijk zijn en ook hierna 

nog blijken. 

5 De uitvinding omvat de kenmerken van constructie, 

combinatie van elementen en opstelling van onderdelen, zoals uit de 

volgende beschrijving zal blijken in verband met de conclusies. 

In het algemeen gebruikt de inrichting een vaste 

reeks van discrete stïalingsbronnen en een naburige vaste co-axiale 

10 reeks van dicht opeen gepakte stralingsdetectoren. De diameters van de 

reeksen zijn zodanig, dat een patient instelbaar kan worden geplaatst 

volgens hun gemeenschappelijke as, zodat een stralingsbeeld kam worden 

verkregen van een gekozen snede door het lichaam van de patient. 

De stralingsbronnen worden gepulseerd door een afzonderlijke, relatief 

15 goedkope, compacte hoogspannings impuls generator, waarbij elke bron-

positie een stralingswaaierbundel levert, welke is gericht naar het 

vooraf gekozen deel van het lichaam van de patient. De niet-geabsor-

beerde straling, uit-tredend aan de andere zijde van het lichaam van de 

patient, wordt gedetecteerd door detectoren in de detectorreeks en de 

20 elektrische uitgangen uit die detectoren worden digitaal gemaakt en 

ingelezen in een computer. 

Aangezien elke opvolgende stralingsbron in de reeks 

wordt gepulseerd, wordt overeenkomende detectorinformatie verkregen 

en opgeslagen. Aan het einde van een vdLedige aftasting, wanneer alle 

25 bronnen zijn ondervraagd, wordt de verzamelde informatie in verband 

gebracht en verwerkt door de computer voor het leveren van een rec'on-

structiebeeld van die gekozen snede door het lichaam van de patient. 

De gegevens uit de computer worden dan gebruikt voor het weergeven van het 

beeld op een kathodestraalbuis. 

30 Elke stralingsbron in de bronreeks omvat een speciaal 

klein goedkoop en compact koude-kathode-diodestelsel. Opgemerkt wordt, 

dat koude-kathodedioden zijn gebruikt als rontgenbronnen. Echter 

werd eerder gebruik primair beperkt tot kernwapens in hun simulerings-

toepassingen, waarbij dioden van zeer lage impedantie (bijvoorbeeld een 

35 paar ohm) worden aangedreven door zeer korte (ongeveer 50 ns) zeer hoge 
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10 

spanningsimpulsen (1 megavolt) zodat de dioden zeer korte, zeer inten-

sieve rontgensalvo1s leveren, welke echter volledig ongeschikt zijn 

voor stralingsafbeeldingstoepassingen en een patient zeer ernstig 

zouden verwonden, zoniet doden. 

Ook is een veldemissie-rontgenbuis bekend van de soort 

van koude-kathodediode van Field Emissions Corp., een afdeling van 

Hewlett-Packard, met een relatief hoge impedantie in de orde van 300 ohm, 

welke wordt gebruikt bij medische radiologie vrijwel als een standaard 

röntgenbuis. De diode heeft een afgeknot kegelvormige wolfraamanode en 

vier ksmvormige kathodereeksen verdeeld rond de anode. De diode 

wordt aangedreven met een meervoudige impulswij ze door korte (bijv. 

30 ns) hoogspanningsimpulsen, waarvan de amplitude is in de orde van 

350 kV. 

Evenwel heeft die soort buis verscheidene nadien, 

welke zich verzetten tegen zijn gebruik bij afbeeldingsinrichtingen van 

- de soort, waarover hier wordt gesproken. De buis is zeer ingewikkeld 

te maken en is ongeveer 15 cm lang en vereist een hoog vacuum (bijv. 

10-T Torr) zodat zulke buizen niet voldoende dicht bij elkaar kunnen 

worden verpakt in een aftasterreeks, zeker niet zonder gebruik te maken 

van een omvangrijke vacuuml.eiding en zeer kostbare hoogvacuumhulp-

inrichtingen.Ook veroorzaken de hoogspanningsimpulsen, welke die buis 

aandrijven, dat de buis relatief harde rontgenstrafen opwekt, welke 

ongeschikt zijn voor de onderhavige toepassing, omdat zij een slecht 

contrast veroorzaken bij beelden van weefsels. 

Buitendien is er bij zijn korte hoogspanningsimpulsen 

onvoldoende tijd voor het afvoeren van de warmte, gevormd in de buis-

anode ten gevolge van optreffende elektronen. Daarom heeft de buis 

een betrekkelijk korte levensduur. Zodanige hoogspanningswerking vereist 

ook, dat de buis een zeer ingewikkelde isolatieconstructie heeft, waarbij 

30 <je anode en kathodestelsels zijn gescheiden om elektrische geleiding 

over het isolatoroppervla£°een minimum te beperken, waardoor de buis-

impedantie sterk wordt verminderd en dus de rontgenuitgang wordt 

verminderd. Dat probleem wordt vergroot door het feit, dat zodanige 

oppervlaktegeleiding wordt vergroot door de ultraviolettestraling welke 

onveranderlijk aanwezig is bij het vormen van röntgenstralen. 

7 9 0 5 3 4 2 
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De puisering van korte duur (30 ns) van die buis 
vraagt ook een betrekkelijk ingewikkelde impulsvermogensbron, omdat 
de bron impulsen moet opwekken met een zeer snelle stijgtijd. Dit vereist 
op zijn beurt, dat de totale keten een betrekkelijk lage inductantie 
moet hebben aangezien de stijgtijd direkt evenredig is met de inductantie. 
Deze eis voor lage inductantie maakt het verpakken van veel zodanige 
buizen in een reeks en het verdelen van zulke impulsen naar de verschillen-
de buizen zeer moeilijk en kostbaar. 

10 inrichting een zogenaamd kathodeplasma, dat zich voortplant vanaf de 
kathode naar de anode, waardoor de buisimpedantie wordt verminderd en 
zijn rontgenuitgang wordt verminderd. De snelheid van dat plasma 
varieert direkt met de stijgtijd van de spanningsimpulsen wéke de 
buis aandrijven. Aldus kan slechts een zeer kort salvo van röntgenstralen 

15 worden uitgezonden uit de buis. Deze en andere overwegingen vormen een 
bezwaar tegen het gebruik van die gepulseerde rSntgenbron bij stralings-
beeldtoepassingen van de soort, waarover hier wordt gesproken. Er is 
echter gebleken, dat wanneer een koude-kaihodediode met een hoge 
impedantie groter dan 100 ohm en bij voorkeur tussen 300 en 350 ohm, 

20 wordt aangedreven door impulsen van relatief lage spanning in de orde 
van 120-125 kV welke een lange duur hebben van bijvoorbeeld 150 tot 160 ns, 
de diode werkt als een zeer goede rontgenbron bij stralingsbeeld-
toepassingen en in het bijzonder bij een ultrasnelle tomografische 
aftaster voor het leveren van beelden van het lichaam met hoog contrast. 

25 De pulsering van de diode bij zodanige lage spanning veroorzaakt dat 
voldoende zachte röntgenstralen worden opgewekt voor het verkrijgen 
van een goed beeldcontrast. 

spanning van de diode het reeds aanwezige ernstige probleem van 
30 beschadiging van de anode van de diode ten gevolge van buitensporige 

warmte, zal vergroten. Dit zou het gevolg zijn van elektronen van 
lagere energie, uitgezonden door de diode kathode, welke zoals bekend 
minder diep indringen in de anode, zodat de daardoor opgewekte warmte 
wordt geabsorbeerd door een dunnere anodelaag en het langer duurt om 

35 deze af te voeren. Onverwacht is dit echter niet het geval. Blijkbaar 

Uiteindelijk levert de werking van een veldemissie-

Men zou denken, dat een vermindering van de werk-
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schijnt het gelijktijdige gebruik van een impuls van lange duur voldoende 
tijd toe te laten dat de warmte kan diffunderen in eb diepere en koelere 
anodelagen, in het bijzonder bij ds verbeterde diodeconstructies 
volgens de uitvinding zoals verderop beschreven. 

5 Het gebruik van impulsen van lage spanning en lange 
duur, welke inherent een betrekkelijk lange stijgtijd hebben voor het 
aandrijven van een diodebron met hoge impedantie, vermindert ook aan-
zienlijk de eisen voor de impulsgenerator waarbij een hogere keteninduc-
tantie kan worden toegelaten. Hierdoor is het veel gemakkelijker de 

10 bronnen te verpakken in een reeks en de aandrijf impulsen te verdelen 
over de verschillende bronnen bij de snelheid, vereist voor een tomografie 
sche aftaster, bijvoorbeeld 10 kHz. 

Opgemerkt wordt hier, dat het niet onmiddellijk voor 
de hand ligt om een diode met hoge impedantie aan te drijven met een 

15 impuls van lange duur indien de bedoeling is een röntgenbron met 
uniforme stralingsuitgang te leveren. Dit resulteert uit het feit, 
dat het bekend is dat veldeffektinrichtingen zoals koude-kathodedioden 
impedantieverval ondergaan ten gevolge van verschillende verschijnselen 
gedurende de tijd, dat zij worden gepulseerd. Een zodanig verschijnsel 

20 is het expanderende kathodeplasma zoals boven beschreven, waarvan de 
snelheid varieert met de stijgtijd van de spanningsimpuls. Ofschoon 
dus de langere aandrijf impuls en een langzamer stijgtijd heeft zal 
de diode-impedantie en dus zijn spanning nog dalen gedurende de lange 
impuls wanneer het kathodeplasma zich voortplant met een snelheid 

25 van ongeveer 1,7 cm/per Msec naar de anode en zal de röntgenuitgang 
uit de diode gelijktijdig dalen. In feite daalt bij een 300 ohm diode, 
welke een anode-kathodespleet van ongeveer 7 mm vereist, de impedantie 
met een faktor twee gedurende een 150ns impuls. 

Buitendien wordt er echter een anodeplasma gevormd 
30 uit gassen, gedesorbeerd uit de anode, dat zich vormt wanneer de anode 

wordt verhit tot een temperatuur van slechts ongeveer H00°C. Dit kan 
zeer snel plaats vinden (bijvoorbeeld 2 tot 10 ns). Dit plasma levert 
lage Z ionen, welke snel de anode-kathodespleet oversteken. Deze ionen 
neutraliseren gedeeltelijk de elektronen ruimtelading in de diode en 

35 veroorzaken een plotselinge daling in diode-impedantie. Dit verlaagt 
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op zijn beurt de diodespanning en zijn rontgenleverantie. Het anode-
plasma zelf plant zich ook voort naar de kathode en draagt bij tot 
snellere impedantieval en dus een daling in de rontgenuitgang uit de 
diode. Vanwege deze spleetsluitingsproblemen zal men niet op de gedachte 

5 komen, dat een koude-kathodediode zal kunnen werken als een geschikte 
röntgenbron bij afbeeldingsinrichtingen zoals een CT aftaster, welke 
een relatief constante reproduceerbare uitgang vereist. 

Er is nu gebleken, dat het anodeplasma, dat zorgt voor 
diode-impedantieval, praktisch kan worden verminderd door het voor-

10 verhitten van de anode tot 200 tot U00°C voor het uitdrijven van de 
gedesorbeerde gassen tijdelijk uit het anode-oppervlak door de diode 
vooraf te pulseren een of meer keer juist voorafgaand aan het pulseren 
daarvan voor verkrijgen van gegevens. Aangezien ook de impedantie van de 
diode relatief laag is en aanleiding geeft tot hogere stroom door de diode 

15 tijdens het vooraf pulseren wanneer de plasmavormende gassen worden 
uitgedreven, kan een kortere diode-aandrijfimpuls worden gebruikt ter 
voorkoming van oververhitting of smelting van de anoden. Wanneer het 
diode-oppervlak is gezuiverd van die gedesorbeerde gassen van betrekke-
lijk lage temperatuur, wordt geen extra anodeplasma gevormd totdat de 

20 anode wordt verhit tot zijn smelttemperatuur, ongeveer 33650°C voor een 
wolfraamanode. Gemeend wordt wat dit betreft dat de fase-overgang van het 
anodemateriaal van vast in vloeibaar extra gedesorbeerd materiaal vrij-
geeft, dat voordien is opgesloten in het wolfraamrooster. 

De effekten van anodeplasma op diode-uitgang kunnen 
25 zelfs meer worden gereduceerd door de juiste constructie van de diode 

zoals hierna in detail zal woeden beschreven. 
Buitendien is gebleken, dat het kathodeplasma-

verschijnsel met diode-impedantievermindering kan worden gecompenseerd 
door doelbewust foutieve aanpassing van de impedantie van de diode " 

30 en de uitgangsimpedantie van zijn impulsgenerator. Uit onderzoek, uit-
gevoerd door anderen, is het aanvrager bekend, dat voor een impuls-
generator van een gegeven uitgangsimpedantie Z_ met zijn impulsvormende 
lijn geladen tot een vaste spanning V , de maximum diodestralingsimpuls 

G 
in het spectrale gebied van belang bij tomografie gedefinieerd als 

2 8 35 IpVp ' (I en V daarbij de spanning en stroom welke de diode beinvloeden) 
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zal optreden wanneer de diode-impedantie Z = V^/I^ » 2,8 ZQ is. 
Daardoor is gebleken, dat indien wordt toegelaten, dat de diode-
impedantie ZJJ afvalt tengevolge van het kathodeplasma van een waarde 
groter dan 2,8 Z. tot een waarde minder dan 2,8 Z_, de diodespanning 

G lx 

Vp ook zal afvallen, maar dat zijn stroom zal stijgen, hetgeen een 
optimaal gemaakte impuls I^V^ 2,8 van praktisch constante straling 
zal geven. In feite zal voor de beste resultaten bij het betreffende 
toepassingsgebied de diode-impedantie ZQ ongeveer k tot 5 maal de 
generatorimpedantie Z zijn. 

Resumerend wordt de diodebronimpedantie en de spanning 
en duur van de impulsen voor het aandrijven van de diode zo gekozen, 
dat anodebeschadiging tot een minimum wordt beperkt bij het optreden 
van elke impuls teneinde de diode levensduur en langdurige reproduceer-
baarheid te vergroten. Het gebruik van laagppanningsimpulsen van lange 
duur voor het aandrijven van de diodebron configuraties met hoge 
impedantie, welke hierna in detail worden beschreven, vermindert ook 
aanzienlijk de eisen voor de spanningsimpulsgenerator voor het aan-
drijven van de dioden als rontgenbronnen. Dit veroorlooft op zijn beurt 
het gebruik van een betrekkelijk eenvoudige impulsaandrijfbron van geringe 
kosten voor het aandrijven van de rontgenbronnen in de onderhavige 
aantaster. 

Buitendien behandelt voor het opheffen van de relatief 
geringe reproduceerbaarheid van zulke gepulseerde dioden, het reconstruc-
tie-algorithme gebruikt bij de onderhavige aftaster, de verkregen 
gegevens als rontgeribronwaaiers in plaats van detectorwaaiers zodat 
elke discrete rontgenbron een beeld vormt en elk van de detectoren in de 
reeks, welke wordt belicht door de waaierbundel, een straal vormt. Bij 
deze opstelling kan worden aangetoond, dat slechts ongeveer 150 bronnen 
of beelden afdoende reconstructiebeelden leveren met invoer van slechts 
artifacten van betrekkelijk kleine amplitude. Buitendien zijn de beelden 
ongevoelig voor veranderingen in diodereproduceerbaarheid in de orde van 
enige procenten tot ongeveer 10 % in vergelijking met zeer geringe 
rontgeribronreproduceerbaarheid (bijvoorbeeldO,1 %) vereist bij de 
boven beschreven bekende aftasters. 

Elke koude-kathoderontgenbuis bij de onderhavige in-

7 9 0 5 3 4 2 
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richting omvat een zelfstandige eenheid of stelsel met zijn eigen 
in te steken kabel naar de voedingsbron en zijn eigen omgekeerd 
compenserend röntgenfilter en collimator. Buitendien is het stelsel 
gemakkelijk verwijderbaar en verplaatsbaar bij zijn toegewezen lokatie 

5 in het bronstelsel, zodat het kan worden nagekeken of vervangen met een 
minimum aan inspanning. Bij een gegeven aftaster zijn de later te 
beschrijven dioden opgesteld voor het leveren van hetzij een punt of 
een lijnbron van röntgenstralen en een typerende bronreeks gebruikt 
in de orde van 150 discrete bronnen. Evenwel kan de bronreeks bij 

10 toepassingen welke hogere ruimtelijke- resolutiebeelden vereisen van 
organen zoals de hersenen, worden geindexeerd over zeer kleine hoeken 
voor het opbouwen van 300 of zelfs 600 beelden zoals verderop in detail 
wordt beschreven. Het bronreekshuis, waarin de broneenhouden zijn 
geplaatst, hoeft geen vacuum te hebben. Evenwel wordt een matig 

15 vacuum vereist in de orde van 0,5 micron, dat zeer gemakkelijk is te 
handhaven met een eenvoudige gebruikelijke vacuumpomp. 

Zoals in het bovenstaande is gezegd, vereenvoudigt 
het gebruik van diodebronnen met hoge impedantie, aangedreven door 
impulsen van lage spanning en lange duur, bij de onderhavige 

20 aftaster in sterke mate de impulsvoedingsbron vereist voor het aandrijven 
van de diodebronnen. In feite gebruikt het onderhavige stelsel een 
standaard ongeregelde voedingsbron van betrekkelijk gering vermogen 
van ongeveer 15 tot 30 kV gelijkspanning. Die bron voedt een primaire 
condensator, welke de energie voor een gehele aftasting opslaat, 

25 yelke 150 impulsen omvat voor een 150 diodebronreeks. In verband met 
kosten en eenvoud gebruikt het stelsel een transformator van opgestapelde 
coaxiale kabels, welke zovel opslag van gepulseerde energie levert 
als dient voor impulsvormingsnetwerk. Het gebruik van dit impuls-
vormingsnetwerk met inherent hoge impedantie wordt mogelijk gemaakt 

30 door de keuze van dioden met zelfs hogere impedantie. De spannings-
transformatieverhouding en de ingangs-uitgangsimpedantieverhouding 
zijn funkties van het aantal versterkingstrappen in de kabeltransformator. 
Door het balanceren van de afwijkingen tussen deze parameters wordt 
de transformator ontworpen met een uitgangsimpedantie geschikt voor de 

35 diodebronnen en ingericht voor het leveren van een 120 kV rechthoeks-
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impuls indien geladen tot bijvoorbeeld 20 kV door de ladingscondensator. 
De impulsduur houdt direkt verband met de kabellengte, welke kan worden 
gewijzigd indien nodig. Ook voorziet de grote massa van kabels in 
varmte-afvoer tussen meervoudige impulsen naar een gegeven bron. 

Bij het aanleggen van een trekkersignaal wordt het 
ingangseinde van de transformator kort gesloten naar aarde via een 
schakelaar. Wanneer de spanning over de transformator de gewenste waarde 
bereikt, bijvoorbeeld 20 kV, sluit de schakelaar de transformator-
ingang kort, waardoor de transformator een aandrijfimpuls levert naar 
een diodebron. In de praktijk wordt de schakelaar geopend en gesloten 
met een frequentie van ongeveer 10 kHz zodat de tranformator een reeks 
hoogspanningsimpulsen levert, welke via een roterende schakelaar of 
verdeler worden toegevoerd naar de dioden in de bronreeks, bij voorkeur 
niet opeenvolgend, gedurende elke volledige aftasting van de aftaster. 

Ofschoon dus zelfs de impulsvermogensbron een ongeregelde 
voedingsbron gebruikt, levert de bron hoogspanningsimpulsen, welke zelf 
zijn geregeld in die zin, dat de schakelaar niet wordt gesloten tenzij 
de spanning over de transformator van de juiste waarde is. Buitendien 
vormt de transformator zelf, welke een impulsvormingsnetwerk omvat, 
elke uitgangsimpuls, zodat de impulsreproduceerbaarheid tamelijk groot is. 

Zoals boven beschreven veroorloven de hoge diode-
impedantie en grotere impulsbreedte eok hoge keteninductantie, hetgeen 
op zijn beurt het gebruik toelaat van een betrekkelijk eenvoudige 
hoogspanningsverdeler overeenkomstig een verdeler van een auto, om te 
schakelen langs de bronnen in plaats van een groot aantal ingewikkelde 
om te schakelen hoogspanningsschakelaars, een voor elke diode. Deze 
hoogspanningsschakelaars kunnen nu worden vervangen door een enkel 
gebruikelijk laagspanningswaterstof thyratron, werkend met een herhalings-
wijze. 

De detectorreeks bij de onderhavige aftaster omvat een 
aantal rontgendetectoren opgesteld in een ring gespatieerd evenwijdig aan 
de diodebronreeks. Voor het verkrijgen van geschikte informatie voor het 
leveren van reconstructiebeelden van betrekkelijk hoge resolutie wordt 
een betrekkelijk groot aantal detectoren zoals 750, verdeeld in de reeks. 
Bij een aftasteruitvoering worden gebruikelijke scintillatiekristallen 
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samengepakt rond een ring, elk verbonden via een afzonderlijke lichtpijp 
naar een standaard fotovermenigvuldigerbuis. Rontgenbeelden, welke 
vallen op het kristal, veroorzaken het scintilleren van het kristal 
waarbij zijn lichtuitzendingen worden gekoppeld met de fotovermenig-

5 vuldigerbuis, die dan een uitgangssignaal levert evenredig met de 
intensiteit van de röntgenstralen vallend op het kristal. Gedurende 
een gegeven aftasting worden de signalen uit de detectoren digitaal 
gemaakt en verwerkt voor het leveren van hetreconstructiebeeld. 
Alternatief kunnen zelfs dichter op elkaar gepakte detectorreeksen 

10 worden verkregen door gebruik van gebruikelijke fotodioden met lage 
versterking, welke redelijk stabiel zijn. Gas- of vloeistofionisatie-
kamers kunnen eveneens worden gebruikt als rontgendetectoren. 

De onderhavige aftaster, welke vaste reeksen van 
brondioden en detectoren gebruikt, is geschikt voor het verkrijgen van 

15 reconstructiebeelden met hoge resolutie van het menselijk lichaam met 
een aftasttijd zo gering als 15 msec. De aftaster is dus in staat 
gereconstrueerde beelden te leveren met hoge kwaliteit, van dynamische 
organen zoals het kloppende hart. Buitendien kan hij statische beelden 
van het hart verkrijgen met hoge ruimtelijke resolutie (bijvoorbeeld 2 mm) 

20 en l&ge ruis (bijvoorbeeld ongeveer 1 %) om te helpen bij de diagnose 
van hartstoringen en om de behandeling te ondersteunen. Daarom zal de 
aftaster veel toepassing vinden in ziekenhuizen, diagnoseklinieken en 
dergelijke. 

De uitvinding zal aan de hand van de tekening in het 
25 volgende nader worden toegelicht. 

Fig. 1 toont gedeeltelijk schematisch met weggesneden 
delen en deels in blokvorm een CT aftaster volgens de uitvinding. 

Fig. 2 is een zijaanzicht met weggebroken delen, van 
een deel van de aftaster van fig. 1. 

30 Fig. 3 is een doorsnede volgens de lijn 3-3 van fig. 1 
met weggesneden delen en toont elementen van de aftaster in detail. 

Fig. 4 toont een doorsnede volgens de lijn van 
fig. 3. 

Fig. 5 toont een gedeeltelijke doorsnede van een 
35 andere uitvoering van rontgenbron. 
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Fig. 11 toont schematisch nog een andere bronreeks. 

Overeenkomstig fig. 1 is de onderhavige aftaster 10 

algemeen toroïdaal van vorm en uitgevoerd om. op de grond te rusten. De 

aftaster heeft een grote centrale opening 11, welke van de orde van 

een meter in diameter is teneinde een patient, geplaatst op een tafel T 

selectief in de lengterichting te kunnen plaatsen in de aftasteropening 11. 

De aftaster 10 omvat een huis 12, waarin een ring-

vormige röntgenbronsectie 1U aanwezig is evenals een naburige coaxiale 

ringvormige rontgendetectorsectie 16. De bronsectie iH wordt bediend 

door een verwijderde hoogspanningsimpulsopveksectie 22 en een vacuum-

pomp 2b verbonden met de sectie via een slang 15. Door impulsen 

uit de generator 22, levert de sectie 1U waaierbundels van röntgen-

stralen, welke een gekozen dwarsdoorsnede van de patient P belichten. 

De detectorsectie 16 detecteert de straling, welke niet vccrdt geabsor-

beerd door het lichaam van de patient en levert uitgangssignalen via een 

uitgangssectie 26 naar een computer 28. De computer verwerkt de signalen 

uit de deteetorsectie 16 en levert een beeld van de gekozen lichaams-

snede, welk beeld wordt weergegeven op een monitor 32 met kathodestraal-

buis. 

een ringvormige buisvormige ring 3^,welke een reeks van discrete 

rontgenbronnen 36 ondersteunt. De getekende reeks is cirkelvormig. 

Deze kan echter gebogen of zelfs lineair zijn bij bepaalde toepassingen. 

De slang 15 vanaf de pomp is verbonden met het inwendige van de ring 

teneinde de ring vacuum te halen. Voor gemak van de tekening zijn slechts 

Overeenkomstig figuren 1 - 3 omvat de bronsectie 1U 
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relatief weinig, sterk gespatieerde bronnen 36 getekend. In de praktijk 

zal een typerende bronsectie 14 in de orde van 150 bronnen 36 bevatten, 

dicht verpakt rond de omtrek van de ring 34. 

Overeenkomstig figuren 2 en 3 steekt elke bron 36 

5 door een opening 38 in de buitenwand 34a van de ring 34 en is zo gericht, 

dat hij radiaal binnenwaarts loopt naar de as A-A van de aftaster. 

Elke röntgenbron 36 omvat een compacte zelfstandige koude-kathodediode D, 

waarbij elke bron ongeveer 2 cm van de omtreksruimte in beslag neemt. 

Elke diode omvat een algemeen cylindrisch geleidend huis 40. Axiaal 

10 in dit huis 40 is een algemeen sylindrische metalen geleider 4l 

van grote diameter geplaatst. De geleider 41 wordt meer of minder in het 

midden tussen dë einden van het huis 40 gedragen door een geïsoleerde 

plastic doorvoer 42, welke ook dient voor het elektrisch isoleren van 

het huis en de geleider.Bij voorkeur is een afdichtende O-ring 43 gelegen 

15 in een cirkelvormige groef 44, gevormd in de geleider nabij de doorvoer. 

Een overeenkomende afsluiting 45 van grote diameter is gelegen in een 

groef 46, gevormd in de binnenwand van het huis 40 tegengesteld aan de 

doorvoer. Het doel van de afsluitingen is het isoleren van de tegengestel-

de einden van het huis 40, aangezien een vacuum wordt gehandhaafd in de 

20 ring 34 als boven beschreven. Het vacuum geisoleerde doorvoergebied moet 

nauwkeurig worden ontworpen teneinde een minimumdiameter tehandhaven 

voor maximumrendement bij diodeverpakking. 

Aan het vrije einde van de geleider 41 is een staaf-

vormige anode 48 van betrekkelijk kleine diameter gemonteerd, welke 

25 uitsteekt langs de as van het huis 40 en min of meer naar het binnen-

einde van dat huis. Typerend is de anode 48 van de orde van 1 tot 3 mm 

diameter en 1 tot 2 cm lang. Het ringvormige segment van het huis 40 

nabij de anode 48 dient als de diode-kathode 52 van vergelijkbare lengte 

als de anode en met een binnendiameter van 1 tot 2 cm. Een of meer 

30 veldverbeteringsringen 53 kunnen zijn verdeeld langs de binnenwand van 

de kathode 52, waarvan de binnenranden werken als de bron van elektronen-

stroom vanaf de kathode naar de anode, waar röntgenstralen worden 

opgewekt. De taak van deze ringen is het vergroten van het elektrische 

veld op het binnenoppervlak van de kathode teneinde vroege formatie van 

35 het kathodeplasma via kathodedraadexplosie te verbeteren wanneer de 
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diode wordt gepulseerd. Dit kathodeplasma levert dan de bron van 
elektronen, welke de röntgenstralen leveren. 

Elke diode D is voorzien van een coaxiale hoogspannings-
kabel 58, welke zich uitstrekt tot het buiteneinde van het huis 1»0. De centra-
le geleider van de kabel is verbonden met het buiteneinde van de geleider 
Ui nabij de doorvoer, terwijl de buitengeleider van de kabel elektrisch 
verbonden is met het huis bij voorkeur via een metalen deksel 59, 
dat is bevestigd aan het naburige einde van het huis en waardoor de 
kabel 58 loopt. De ruimte binnen het juis tussen de doorvoer k2 en 
de deksel 59 wordt bij voorkeur gevuld met een geschikte olie of afsluit-
materiaal 60. ElkeLkabel 58 is uitgevoerd voor verbinding met de hoog-
spanningsimpulsgenerator 22 (fig. 1) waarbij de buitengeleider van de 
kabel wordt gehouden op of nabij elektrische aarde. Om dit te vergemakke-
lijken, eindigt elke kabel 58 in een coaxiale verbindingsplug 
(niet getekend) welke kan worden ingestoken in een samenwerkend ver-
bindingsorgaan in de generator 22. 

Het huis ̂ 0 is voorzien van een integrale flens UOa 
met een omtreksreeks van openingen 61 voor het opnemen van een stel 
bouten 62, welke neerwaarts worden gedraaid in schroefopeningen 63 
in de ringwand 3^a voor het bevestigen van de bron aan de ring. Ok een 
O-ring 6U is gelegen in een groef 65, gevormd in de onderzijde van de 
flens voor het leveren van een fluiduadichte afsluiting tussen de flens 
en de ringwand. Aldus omvat elke bron 36 een zelfstandig diode-kabel-
eenheidsstelsel, dat kan worden losgeplugd uit de generator 22 en los-
genomen van de ring 3^ op betrekkelijk eenvoudige wijze voor reparatie 
of vervanging. Wanneer elke bron 36 ia vastgeschroefd op zijn plaats 
volgens fig. 3, is er voldoende afsluitende samenwerking tussen de bron 
en de ring 3^ zodat de pomp 2h (fig. 1) een matig vacuum kan tendhaven 
in de orde van een micron binnen de ring hetgeen afdoende is om 
alle koude-kathodediodebronnen 36 goed te laten werken. 

Radiaal binnenwaarts van elkaar diode-anode U8 is 
een omgekeerd compensatiefilter 66 gemonteerd. Bij voorkeur is het 
filter 66 volgens fig. 3 gemonteerd in een opening 67 in de binnenring-
wand 3tb. Het doel van het filter is het reduceren van de straling 
bij het buitenste deel van de rontgenwaaierbundel geleverd door elke 
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bron 36. Dit filter is een gebruikelijk gradientdichtheidsfilter van 
geschikt rontgenabsorberend materiaal zoals aluminium of koper. 

Volgens de uitvinding omvatten de anode en de 
kathode 52 van elke bron 36 een koude- kathodediode D met een onge-

5 bruikelijk hoge elektrische impedantie Zq groter dan 100 ohm en 
bij voorkeur 300 tot 350 ohm. Indien gepulseerd vanuit een hoogspannings-
bron, bombarderen de elektronen, uitgezonden vanaf de kathodeversterkings-
ringen 53 de anode H8 van de diode, waardoor een salvo van rontgen-
beelden bij X in fig. 3 wordt gevormd. Vanwege de radiaal opgestelde 

10 röntgenbron 36, worden de röntgenstralen algemeen uitgezonden vanaf 
het einde van de anode U8, zodat de maat van de brandvlek van elke 
bron meer of minder gelijk is aan de anodediameter, dus 1 tot 3 mm. 
Deze maat van brandvlek is geschikter voor cardiale beelden en voldoende 
klein voor het leveren van hoge kwaliteitsbeelden van het lichaam in het 

15 algemeen. 
Zoals in het geval met röntgenbronnen in het algemeen, 

wordt deze vorming van röntgenstralen begeleid door het opwekken van 
ultraviolette straling. Deze straling heeft een neiging elektronen-
migratie te precipiteren langs het oppervlak ̂ 2a van de plastic 

20 doorvoer k2 het dichtst bij de anode kö. Zodanige neiging zal de impedantie 
van de diode ongewenst verkleinen. Teneinde die neiging tot een 
minimum terug te brengen, is een integrale flens ̂ 1a gevormd aan het 
vrije einde van de geleider Ui, welke werkt als afscherming voor het 
doorvoeroppervlak U2a tegen ultraviolette straling, veroorzaakt door 

25 de röntgenstralen uitgezonden vanaf het einde van de anode kS. 
In de bron 36 volgens fig. 3 zijn de anode en de 

kathode 52 primair van koolstof en grafiet. Bij voorkeur moet P0C0 
grafiet worden gebruikt, in het bijzonder voor de versterkingsringen 
53, omdat dit een zeer fijne korrel heeft, zodat het kan worden gevormd 

30 tot zeer dunne vellen (0,127 mm) en sterk genoeg voor het weerstaan van 
machinale bewerking tot de vereiste afmetingen, waardoor een diode 
wordt gevormd, welke betrekkelijk gemakkelijk te maken is en een lange 
levensduur heeft. Bij voorkeur moet de anode een dunne, hoge Z (wolfraam) 
röntgenvormende laag hebben. De kathoden kunnen ook worden gemaakt uit 

35 een geleidend metaal. Koolstof is geschikt, omdat het goed hittebestendig 
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is, doorlatend voor röntgenstralen en in het algemeen een diodehron 
maakt met "betrekkelijk goed reproduceerbare uitgang. Bij voorkeur 
heeft de anode W een samengestelde constructie zoals in fig. U, 
waarbij de verschillende materiaaldikten zijn overdreven voor de 

5 duidelijkheid. Hij is voorzien van een koolstofkera 68, welke wordt 
omgeven door een bekleding 69 van wolfraam of ander metaal met een 
betrekkelijk hoog atocmnummer. De wolfraambekleding is voldoende dik 
voor het vormen van een hoge afgifte van röntgenstralen, doch voldoende 
dun om deze röntgenstralen niet zelf te absorberen. Hij is ook voldoende 

10 dun voor het afgeven van warmte aan het koolstofsubstraat gedurende de 
impulsen zodat hij niet wordt opgewarmd tot zijn smeltteoperatuur. 
Uiteindelijk kan de anode ook een zeer dunne (bijvoorbeeld enige microns) 
buitenbekleding of omhulling van koolstof of ander geschikt materiaal 
70 hebben. Deze laag heeft twee funkties. De eerste is om mechanisch het 

15 völfraammateriaal te bevatten. Dit brengt de neiging van het wolfraam 
tot een minimum om de anode te verlaten en de kathodeconstructie te 
bedekken, in het bijzonder bij de randen van de veldversterkingsringen 
53, welk effekt de wenselijke koolstofeigenschappen van de kathode 
kan maskeren. Zijn tweede en mogelijk belangrijker funktie is het 

20 geven aan de anode van een hogere drempel dan wolfraam voor het leveren 
van het anodeplasma uit gedesorbeerde gassen vrijgekomen door elektronen-
bombardement om redelijk hoge diode-impedantie te handhaven gedurende 
de impuls. 

Bij sommige toepassingen kan het wenselijk zijn de 
25 anode k8 taps uit te voeren om zelf-absorptie van röntgenstralen langs 

het oppervlak van de anode tot een minimum te beperken. Een bron als 
zodanig is aangegeven met 36a in fig. 5. In die bron is de anode k8a. 
taps langs zijn lengte, typerend onder een hoek van ongeveer 12°. 

30 22, welke de bronnen 36 pulseert, een gelijkspanningsbron 72. Evenwel 
is in scherp contrast met de omvangrijke, kostbare hoogspannings-
bronnen (bijvoorbeeld 120 kV) welke zijn geregeld, zoals vereist bij 
gebruikelijke rontgenbuizen in CT aftasters, de voedingsbron 72 
ongeregeld en heeft een relatief lage uitgangsspanning in de orde van 

35 15-30 kV. Aldus is zijn prijs zeker vijfinaal minder dan de tot nu toe 

Vólgens fig. 6 omvat de hoogspanningsimpulsgenerator 
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gebruikte geregelde voedingsbron bij GT aftasters. De bron 72 voedt een 
primaire condensator 74 verbonden tussen zijn uitgang en aarde. Deze 
condensator (bijvoorbeeld 50 mfd) wordt gebruikt voor het opslaan van 
de energie voor elke aftasting van de aftaster, dat wil zeggen 150 

5 impulsen. De spanning over de condensator wordt toegevoerd aan een laad-
keten 76 bestaande uit eenvoudig een veerstand 79, een inductantie 80 
en een diode 82. De uitgang van de keten 76 wordt toegevoerd naar een 
impulsvormingsnetwerk 84. De primaire condensator 74, de laadketen 76 

en het netwerk 84 vormen samen een resonantielaadstelsel zodat onder 
10 voorwaarde van een oneindige Q (weerstand 79 gelijk aan nul) de piek-

spanning geleverd aan het netwerk 84, theoretisch tweemaal de uitgangs-
spanning op de primaire condensator 74 is. Het impulsvormingsnetwerk 
84 heeft niet alleen een impulsvormingsfunktie, maar voorziet ook 
in impülsenergie-opzameling en dient als verhogingstransformator. 

15 Wanneer de keten 76 het netwerk 84 laadt naar de 

vereiste spanning, wordt een trekkersignaal geleverd naar een waterstof 
thyratronschakelaar 90, Het netwerk 84 wordt dan ontladen en levert 
een goed gevormde hoogspanningsimpuls aan de kabel 86, welke is 
verbonden met een hoogspanningsverdeler 92. Deze verdeler voert 

20 selectief de hoogspanningsimpuls naar een van de koude-diodebronnen 
D1 tot D150 via zijn betreffende hoogspanningskabel C1 tot C150. 
Toevoer van de hoogspanningsimpuls aan een van de koude-kathodedioden D1 
tot D150 in de rontgenopweksectie 14 (fig. 1) veroorzaakt dat de 
gekozen diode een salvo van röntgenstralen uitzendt. 

25 Volgens fig. 7 omvat het impulsvormingsnetwerk 84 bij 
voorkeur een stapel coaxiale kabels, verbonden voor het vormen van een 
co-axiale lijngenerator of transformator. Men ziet aldus een netwerk 
84 met zes zulke kabels genummerd 1 tot 6. In feite kan een typerende 
aftaster tien kabels gebruiken, elk met een impedantie van 10 ohm zddat 

30 de totale uitgangsimpedantie van het netwerk 100 ohm is. 
Volgens fig. 7 zijn de netwerkkabels in paren ver-

bonden. Bijvoorbeeld vormen kabels 1 en 2 een paar. Kabels 3 en 4 
vormen een tweede paar, enz. De uitgang uit de keten 76 wordt parallel 
toegevoerd naar de centrale geleider van een kabel van elk paar 

35 (dus kabels 2, 4 en 6) welke de ingang vormt voor het inpulsvormings-
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netwerk als geheel. Het andere einde van die centrale geleider is 
verbonden met de centrale geleider van de tweede kabel in elk paar 
(dus kabels 1, 3 en 5) terwijl het tegengestelde einde daarvan zwevend is. 
De linkereinden van de buitengeleiders van de kabels 2, k en 6 in de 

5 stapel zijn met elkaar en met aarde verbonden. De rechtereinden van die 
geleiders in kabels 2 en U zijn verbonden met de linkereinden van de 
buitengeleiders van de kabels 3 en 5 resp. Ook het rechtereinde van de 
buitengeleider van de kabel 6 en het linkereinde van de buitengeleider 
van de kabel 1 zijn verbonden met de belasting, welke in dit geval een 

10 diodebron 36 is. Uiteindelijk wordt de thyratronschakelaar 90, welke 
wordt omgeschakeld door een trekkersignaal, verbonden tussen de netwerk-
ingang en aarde, waarbij dat signaal wordt geleverd door elke gebruikelijke 
regelbare impulsgenerator in elke stand van de verdeler 92. 

15 V wordt geleverd van de keten 76 naar de netwerkingang, wordt elke 
kabel opgeladen parallel zodat een spanning V optreedt over die kabel. 
Evenwel zijn de spanningsvectoren in elk paar kabels tegengesteld aan 
elkaar zodat de nettospanning aangelegd op de bron 36, 0 volt is. 
Wanneer echter de ingang naar de ene kabel van elk paar is kortgesloten 

20 door het sluiten van de thyratronschakelaar 90, is er een vector 
omkering van de spanning die zich voortplant door die kabels, zodat alle 
kabels in serie worden ontladen, waardoor een spanningsimpuls wordt 
toegevoerd via de verdeler 92 naar een diodebron 36. De sterkte van de 
spanningsimpuls in een open keten is gelijk aan de ingangsspanning V 

25 maal het aantal kabels, dus zes in fig. 7. De karakteristieke generator-
impedantie is gelijk aan ZO maal het aantal kabels, waarbij ZO de 
karakteristieke impedantie van een kabel is. 

schakelaar 90 open is, de laadketen 76 elk van de kabels 1 tot 6 te 
30 laden. Wanneer de spanning over de stapel kabels de gekozen waarde, bij-

voorbeeld 20 kV bereikt na een vast tijdinterval, wordt een trekker-
signaal geleverd naar de schakelaar 90, waardoor de kabelingangen worden 
kortgesloten zodat de transformator een hoogspanningsimpuls levert 
via de verdeler 92 naar bron 36. Deze impuls, welke rechthoekig is 

35 met een duur in de orde van 160 na, schakelt de diodebron 36 in, zodat 

Als de schakelaar 90 open is, wanneer een spanning 

Aldus begint in elke positie van de verdeler 92 als de 
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deze een salvo van röntgenstralen X (fig. 3) levert. 
De werking van de impulsgenerator van fig. 6 ziet 

men schematisch in fig. 8. Bij het begin van elke aftasting op het 
tijdstip 0, wordt een schakelaar (nietgetekend) in de bron 72 

5 gesloten zodat de voeding de condensator fh laadt, waarvan de werk-
spanning bijvoorbeeld 20 kV is. Aldus levert het ladingsnetwerk 76 
tweemaal die spanning of Uo kV naar het impulsvormingsnetwerk 81». 
Het netwerk 8U wordt opgeladen, waarbij de spanning over het netwerk 
is aangegeven met de golfvorm Vp1 in fig. 8. 

10 Wanneer de spanning over het netwerk 8U de vereiste 
waarde bereikt na een vaste tijdperiode, wordt een trekkerimpuls 
geleverd aan de schakelaar 90, welke de opgestapelde kabels 1 tot 6 
(fig. 7) ontlaadt zodat een spanningsimpuls van 120 kV wordt geleverd 
via de verdeler 92 aan de eerste diode D1 in de bronreeks. Nadat het 

15 netwerk 8U is ontladen, gaat de schakelaar 90 open en wordt de verdeler 
92 geindexeerd op gebruikelijke wijze naar de volgende diode D2. Het 
netwerk 8U begint opnieuw te laden overeenkomstig de golfvorm Vp2 in 
fig. 8. Na hetzelfde tijdinterval sluit 4 schakelaar 90 opnieuw, 
waardoor het netwerk 8U wordt ontladen zodat een 120 kV impuls wordt 

20 géeverd naar de diode D2 in de reeks. Dit proces gaat voort waarbij 
de spanningsimpulsen worden toegevoerd met een frequentie van ongeveer 
10 kHz totdat alle 150 dioden in de bronreeks zijn gepulseerd, hetgeen 
ongeveer 2250 joules energie vereist, waardoor de aftasting is 
voltooid. Daarna wordt de condensator Th opnieuw geladen vanuit de 

25 voedingsbron 72 als voorbereiding voor de volgende aftasting. Indien 
alternatief de condensator 7̂  voldoende groot is, kunnen verscheidene 
volledige aftastingen worden uitgevoerd voordat hij moet worden herladen. 

volgorde in de bronreeks. Elke opvolgende diode, welke wordt gepul-
30 seerd, is evenwel geplaatst in de reeks zodanig dat zijn waaierbundel 

niet de bundel overlapt, geleverd door de vooraf gepulseerde diode. 
Dit vergroot de periode beschikbaar voor het uitlezen van de reeks van 
detectoren in de detectorreeks 16, welke worden belicht door elke 
gepulseerde diode D. Om ook het probleem van diode-impedantieval tot 

35 een minimum te beperken, dat het gevolg is van anodeplasma, veroorzaakt 

Bij voorkeur zijn de dioden D1 tot D150 niet in 
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door gedesorbeerde gassen als boven beschreven, vordt elke diode vooraf 
gepulseerd voorafgaand aan elke 160 ns aftastimpuls met een of meer 
laagspanningsimpulsen van korte duur voor het verhitten van de diode-
anode en het afvoeren van de gassen. Dit kan worden uitgevoerd door 
het opnemen van een om te schakelen kruisstangschakelaar (niet getekend) 
in de impulsgenerator voor het onderverdelen van een impuls van lange 
duur uit het netwerk 8U in een of meer korte laagspanningsimpulsen. 

aan röntgenstralen gedurende het vooraf pulseren, kan een kleine lood-
10 sluiter (niet getekend) worden geindexeerd op zijn plaats voorafgaand 

aan het filter 66 van de vooraf gepulseerde diode. 

de spanning V^ en de stroom en het rontgenprofiel 1^^2,8, welke 
een typerende diodebron 36 kenmerken. De golfvorm Rq toont de effektieve 

15 diodekathodestraal, welke veranderd tengevolge van het kathodeplasma, 
dat zich voortplant naar de anode gedurende de langdurige aftastimpuls. 
Men ziet in fig. 9, dat er geen plotselinge impedantieval Z^ is ten 
gevolge van de formatie bij lage temperaturen van anodeplasma's nahet 
inschakelen, vanwege de beklede diode-anodeconstructies en het vooraf 

20 pulseren zoals beschreven. In plaats daarvan is er slechts een geleide-
lijke afhame in diode-impedantie met de tijd ten gevolge van bet 
geleidelijk krimpen van effektieve kathodestraal Rc> Door het kiezen 
van een hoge impedantiediode, welke begint bij een impedantie Z^ 
groter dan 2,8 maal de generatorimpedantie Z (80 ohm in dit voorbeeld) 

Cr 

25 en bij voorkeur b tot 5 maal die waarde (300 ohm in dit voorbeeld) en 
toelatend dat de impedantie ZQ valt van 2,8 Z^ tot 2 ZQ of 160 ohm, 
kunnen de veranderingen in diodespanning en stroom worden uitgevoerd 
als meer of minder verschillend van elkaar. Dit betekent dat de spanning 
VD daalt vanaf 126 kV bij Uo ns tot 108 kV bij 160 ns, maar 

30 de stroom I_ toeneemt van h20 A tot 660 A gedurende die tijd. Resul-
2 8 

terend blijft de diodestralingsuitgang I^V^ ' praktisch constant ge-
durende de gehele impuls wanneer de diode is ingeschakeld. Op het tijl-
stip dat de aangepaste impedantievaarde van 80 ohm is bereikt bij 
260 ns, is het stralingsproduktierendement van de diode gedaald tot 

35 ongeveer 65 % van zijn piekwaarde. Indien dus de diode vordt uitgeschakeld 

Ter vermijding van het blootstellen van de patient 

Fig. 9 is een grafiek welke de golfvormen toont van 
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na 160 ns zullen de meeste van de bruikbare röntgenstralen zijn af-

genomen en zal de stroom niet zijn toegenomen tot het punt waar 

de diode-anode oververhit wordt tot het point van zijn beschadiging 

of het leveren van het hoge temperatuuranodeplasma ten gevolge van 

5 anodesmelting. Met andere voorden houdt deze techniek zovel de spanning 

als de stralingsuitgang ongeveer constant, hetgeen de meeste röntgen-

stralen levert voor de kleinste hoeveelheid anodeverhitting. 

Volgens fig. 1 tot 3wrdt gedurende elke aftasting 

elk van de 150 diodebronnen 36 gepulseerd op zijn beeld, waardoor de 

10 patient wordt blootgesteld aan opvolgende salvo's van röntgenstralen, 

komend van gespatieerde lokaties rond eendrkel, waarbij elk salvo een 

vaaierhoek heeft van ongeveer 45° bepaald door collimators (niet ge-

tekend) in een ring 39. De ongeabsorbeerde straling uit elke diode-

bron 36 wordt gedetecteerd in de diodesectie 16. 

15 De sectie 16 omvat een buisvormige ring 98 evenwijdig 

gespatieerd van de bronring 34. Aan de binnenrand van de ring 98 

is een reeks van 3tralingsdetectoren 100 bevestigd. Voor de getekende 

cirkelvormige bronreeks heeft een typerende detectorreeks in de orde 

van 750 detectoren 100, dicht bij elkaar verpakt roèd de ring 98 

20 net hun vensters geplaatst dicht bij de bronsectie 14 of deze overlappen 

zoals in fig. 3. 

De detectoren 100 kunnen van elke standaardsoort zijn. 

Degene aangegeven in fig. 3, omvat een seintillatiekristal 102, dat 

licht uitzendt wanneer röntgenstralen X daarop vallen. De lichtfotonen 

25 worden gekoppeld via een lichtpijp 104 met een gebruikelijke foto-

vermenigvuldigerbuis 106. De buis 106 zendt daarna een signaal uit via 

een elektrische geleider 108 naar een uitgangsseetie 26 (fig, 1) 

waarvan de amplitude evenredig is met de intensiteit van de invallende 

straling X. Aldus detecteren bij het begin van een aftasting, vanneer de 

30 eerste bron 36 in de bronreeks is gepulseerd, alle detectoren 100 

in de 45° sector van sectie 16 direkt tegenover die bron de ongeabsor-? 

beerde straling X en leveren uitgangssignalen gekoppeld via geleiders 

108 met de uitgangssectie 26. De sectie 26 maakt de signalen digitaal 

en voert de gegevens in de computersectie 28. 

35 Wanneer de tveede bron 36 wordt gepüheerd, wordt een 
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ander ^5° stel van detectoren gedwongen uitgangssignalen te leveren, 
welke worden verwerkt en toegevoerd naar een computersectie 28. Dit 
proces gaat door totdat alle "bronnen 36 hebben gewerkt, zodat bij het 
einde van een volledige aftasting met een duur van ongeveer 15 msec, 

5 de computer 28 stellen gegevens bevat uit 150 bronposities of zichten, 
waarbij elk stel bestaat uit ongeveer 175 stralen uit een U50 sector 
van detectoren 100. De sectie 28 verwerkt en korreleert al deze 
gegevens voor het ontwikkelen van een reconstructiebeeld van de gekozen 
snede of vlak door de patient P. 

10 Vanwege zijn snelle aftasttijd is het stelsel volgens 
de uitvinding geschikt voor het verkrijgen van reconstructiebeelden van 
dynamische organen zoals het kloppende hart. Evenwel kunnen sommige 
reconstructiewedden meer dan 150 verschillende bronposities vereisen 
gedurende elke aftasting vanwege verminderde rontgentransmissie via 

15 bepaalde gebieden van het lichaam zoals de hersenen en de buik of 
de noodzaak van verhoogde ruimtelijke resolutie. In dit geval kunnen 
extra beelden worden verkregen met de inrichting volgens de uitvinding 
door het op te bouwen tot 300 of zelfs 600 posities bij een gegeven 
aftasting, eenvoudig door het indexeren van de bronsectie 1H over een 

20 kleine hoek ten opzichte van de detectorsectie 16. Een geschikt 
mechanisme hiertoe ziet men in fig. 2. 

Men ziet in fig. 2, dat de ring is opgehangen 
binnen het huis 12 door vier radiaal gerichte buigorganen 150. Op de 
buitenwand 3^a van de ring 3^ is een heugel 152 gemonteerd, welke 

25 samenwerkt met een rondsel 15^, aangedreven door een kleine stap motor 
156, bevestigd aan de binnenzijde van het huis 12. Nadat het stelsel 
gegevens heeft gekregen uit de 150 bronnen 36 als boven beschreven, 
kan de motor 136 in werking worden gesteld voor het roteren van de 
bronreeks over een kleine hoek voor het verplaatsen van de bronnen 36 

30 over enige milimeters, op welk punt gegevens van een nieuw stel 
posities kunnen worden verkregen. Ook kan in dit geval ten gevolge 
van verminderde rontgentransmissie door die gebieden van het lichaam, 
elke diodebron 36 meervoudig worden gepulseerd bij elke gegeven bron-
positie voor het optimaal maken van het reconstructiebeeld. 

35 De diodebronnen 36 volgens fig. 2, radiaal gericht, 
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vormen puntbronnen van röntgenstralen. Het zal duidelijk zijn, dat die 
bronnen ook axiaal kunnen worden gericht, dus evenwijdig aan de as A 
en aldus werken als lijnbronnen bij die toepassingen, waar een lijn-
bronreeks de voorkeur heeft. 

5 Het is ook mogelijk in plaats van gebruik van~ afzonder-
lijke röntgenbronstelsels 36, een bronreeks te vormen als een enkele 
eenheid. Fig. 10 toont een opstelling van deze soort, waarbij de bronreeks 
bestaat uit een stel radiaal gerichte anodestaven 160, verdeeld rond een 
cirkel waarvan het midden is gelegen in de aftastas A. Gespatieerd 

10 boven en onder de anodestaven is een paar continue ringvormige platen 
162 en 16U. De anodestaven 160 kunnen zijn bekleed als wolfraamstaven 
zoals boven beschreven of wolfraamdraden. De platen 162 en 16U 
kunnen bij voorkeur van koolstof zijn. Verbonden met deze platen zijn 
dunne veldvergrotende carbonvellen of bladen 163 en 165. Deze vellen 

15 kunnen loodrecht staan op de staven zoals getekend of evenwijdig daaraan. 
De diodereeks 158 kan zijn aangebracht in een geschikt toroidaal huis 
(niet getekend) en verbindingen kunnen worden gemaakt met de kathode-
platen en afzonderlijke anodestaven vanaf de impulsgenerator op bijna 
dezelfde wijze als boven besproken in verband met de bronstelsels 36. 

Fig. 11 toont nog een andere bronreeks 166. Bij deze 
20 opstelling is een reeks platen verdeeld rond een cirkel, waarvan de 

as een aftastas A is. Om de andere plaat is er een verbinding met aarde. 
De tussengelegen platen, zoals platen 168a en 168b zijn via een verdeler 
92 (fig. 6) verbonden met de impulsgenerator. De tussengelegen plaat 
en zijn naburige aardingsplaten vormen een brondiode. Aangezien elke 
plaat bij deze opstelling een rand heeft evenwijdig aan de binnenas 
A, vormt elke diode een lijnbron van röntgenstralen. De platen kunnen 
zijn van koolstof of beklede wolfraam zoals ook boven beschreven. 
Deze reeks heeft het voordeel van de mogelijke dichtbij elkaar gelegen 
verpakking van de dioden ter verkrijging van maximum ruimtelijke resolutie 
en een maximum aantal beelden in een gegeven ruimtevolume. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat het 
gebruik van compacte koude-kathodediodestelsels als discrete bronnen 
in stralingsbeeldinrichtingen het toelaten dat een groot aantal van zulke 
bronnen dichtbij elkaar wordt opgesteld. Indien dan opgenomen in een 
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CT aftaster, blijft de reeks vast gedurende een volledige aftasting, 
waardoor de noodzaak voor een ingewikkeld mechanisch indexmechanisme 
uit bekende aftasters wordt vermeden. Buitendien maakt het gebruik van 
hoge-impedantiedioden als rontgenbronnen en diode-impulsen van lage 

5 spanning en lange duur, het mogelijk de inrichting te gebruiken als een 
impuls generator met slechts matige lage keteninductantie, welke 
generator zijn vermogen verkrijgt uit een ongeregelde vermogensbron 
van betrekkelijk lage spanning, hetgeen resulteert in verdere kosten-
besparing. Buitendien veroorloven de impulsgenerator en diodestelsels 

10 samen dat de bronreeks een groot aantal bronwaaiers opwekt in een zeer 
korte tijd, zodat gegevens van een zeer groot aantal beelden kunnen 
worden verkregen in een zeer korte tijd, zodat de inrichting een werke-
lijke reconstructie levert van beelden van dynamische organen in het 
lichaam zoals het kloppende hart. 

15 Het zal duidelijk zijn dat wijzigingen binnen het 
kader van de uitvinding mogelijk zijn. Bijvoorbeeld kunnen dezelfde 
principes gebruikt worden in niet-CT stralingsbeeldtoepassingen zoals 
ruimtelijke multiplex-tomografie, gecodeerde brontomografie en rontgen-
fluorescentie-opwekkingsanalyse. De uitvinding is dus niet beperkt 

20 tot de beschreven uitvoeringsvorm. 
C o n c l u s i e s 

1. Stralingsbeeldinrichting, met het kenmerk, dat een 
vaste reeks van koude-kathodedioden aanwezig is waarbij elke diode een 
relatief hoge impedantie heeft groter dan ongeveer 100 ohm, een vaste 

25 reeks van stralingsdetectoren geplaatst nabij de bronreeks, organen 
voor het leveren van impulsen van relatief lange duur en relatief 
lage spanning aan de bronnen in de bronreeka teneinde te zorgen dat 
de bronnen opvolgend relatief constante rontgenimpulsen van relatief 
lange duur uitzenden waarbij de straling wordt gedetecteerd door de 

30 detectoren in de detectorreeks, en organen aanspreken op de uitgangs-
signalen uit de detectoren voor het leveren van een reconstructiebeeld 
van een gekozen lichaamssnede belicht door straling uit de bronreeks. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de bron en detectorreeksen cirkelvormig zijn met een gemeenschappelijke 

35 as en zijn geplaatst nabij elkaar. 
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3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat elke diode in de bronreeks radiaal is opgesteld met betrekking 
tot de as teneinde een puntbron-van röntgenstralen te . vormen. 

Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
5 dat elke diode in de bronreeks evenwijdig aan de as is opgesteld voor 

het vormen van een lijnbron van röntgenstralen. 
5. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat elke diode een staafvormige anode heeft en een algemeen cylindrische 
kathode concentrisch met de anode. 

10 6. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de dioden zijn voorzien van elektrisch geleidende platen gespatieerd 
nabij elkaar waarbij naburige paren van platen een afzonderlijke diode 
vormen. 

T. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, 
15 dat een of meer elektrisch geleidende veldvergrotingsbladen uitsteken 

vanaf een plaat naar de andere bij elke platenpaar. 
8. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, 

dat een of meer elektrisch geleidende ringvormige veldvergrotings-
bladen uitsteken vanaf de kathode naar de anode. 

20 9. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat de kathode en anode primair bestaan uit koolstof. 

10. Inrichting volgens conclusie 9. met het kenmerk, 
dat een dunne bekleding van wolfraammetaal op de anode aanwezg is. 

11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, 
25 dat een dunne bekleding van koolstof de wolfraambekleding bedekt. 

12. Inrichting volgens conclusie 5» met het kenmerk, 
dat de anode van de diode wolfraammetaal bevat. 

13. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de dioden in de reeks bestaan uit een paar gespatieerde kathode-

30 platen en een stel anodedraden gespatieerd evenwijdig aan elkaar 
in een gemeenschappelijk vlak tussen de platen. 

_ 1U. Inrichting volgens conclusie 13, met het kenmerk, 
dat een of meer veldversterkingsbladen uitsteken vanaf de kathodeplaat 
naar de draden waarbij de anodeplaten meer of minder loodrecht op de 

35 anodedraden zijn gericht. 
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15. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat organen aanwezig zijn voor het vooraf pulseren van elke diode 
voorafgaand aan het aanleggen van een impuls van lange duur aan de diode 
met een of meer impulsen "ran relatief lage spanning en korte duur voor 

5 het uitdrijven van gedesorbeerde gassen uit de anode van de diode. 
16. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat elke impuls van lange duur is van de orde van 120 tot 130 kV en 
met een duur in de orde van 150 tot 160 ns. 

17. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
10 dat de diode een impedantie heeft groter dan 2,8 maal de uitgangs-

impedantie van de impulsaanlegorganen. 
18. Inrichting volgens conclusie 17, met het kenmerk, 

dat elke diode een impedantie heeft welke U tot 5 maal de uitgangs-
impedantievan de impulsaanlegorganen is. 

15 19. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat het vrije einddeel van de anode taps is. 

20. Koude-kathodediode-rontgenbron voor stralings-
afbeelding, met het kenmerk, dat een staafvormige anode aanwezig is en 
een algemeen cylindrische kathode concentrisch om de anode waarbij de 

20 ruimte tussen de kathode en de anode zodanig is dat de diode een relatief 
hoge impedantie heeft groter dan 100 ohm. 

21. Inrichting volgens conclusie 20, met het kenmerk, 
dat de kathode en anode bestaan uit koolstof. 

22. Inrichting volgens conclusie 21, met het kenmerk, 
25 dat een dunne bekleding van wolfraammetaal de anode bedekt. 

23. Inrichting volgens conclusie 22, met het kenmerk, 
dat een dunne bekleding van koolstof de wolfraambekleding bedekt. 

2k. Inrichting volgens conclusie 20, met het kenmerk, 
dat de anode bestaat uit wolfraammetaal. 

30 25. Inrichting volgens conclusie 20, met het kenmerk, 
dat een elektrische geleider voor het monteren van de anode coaxiaal met 
de kathode, aanwezig is evenals een hoogspanningsisolator geplaatst 
tussen de geleider en de kathode, en organen gevormd aan het einde van 
de geleider over de anode voor het afschermen van het oppervlak van de 

35 isolator tegen ultraviolette straling welke extra bij de rSntgenstraal-
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30 

•vorming optreedt bij de anode. 
26. Gepulseerde rontgenbron voor stralingsafbeelding, 

met het kenmerk, dat een pulserende voedingsbron aanwezig is, waarbij 
deze bron een gekozen uitgangsimpedantie heeft en in staat is een 
spanningsimpuls boven 100 kV te leveren voor een duur groter dan 100 ns, 

en een koude-kathodediode elektrisch is verbonden voor het ontvangen van 
de uitgang van die bron waarbij de diode een impedantie heeft groter 
dan 2,8 maal de gekozen impedantie. 

27. Inrichting volgens conclusie 26, met het kenmerk, 
dat de diode een impedantie heeft welke U tot 5 maal de gekozen impedantie 
is. 

28. Werkwijze voor het verkrijgen van stralingsaf-
beelding, met het kenmerk, dat een reeks van koude-kathodedioden wordt 
opgesteld elk met een hoge impedantie in een reeks, selectief elke diode 
wordt aangedreven door een gemeenschappelijke impulsgenerator door het 
aanleggen van een spanningsimpuls daaraan groter dan 100 kV, het foutief 
aanpassen van de impedantie van deze dioden ten opzichte van de uitgangs-
impedantie van de impulsgenerator, zodat eerstgenoemde impedanties 
tenminste 2,8 maal de laatstgenoemde impedantie zijn en deze impuls 

2q laten voortduren tenminste totdat de impedantie van de gepulseerde 
diode valt tot een waarde beneden 2,8 maal de generatoruitgangsimpedantie 
ten gevolge van diodeplasma waardoor de diode een relatief constante 
rontgenuitgang levert gedurende de spanningsimpuls. 

29. Werkwijze volgens conclusie 28, met het kenmerk, 
25 dat dioden worden uitgekozen voor de reeks waarvan aanvangsimpedanties 

praktisch H tot 5 maal de generatoruitgangsimpedantie zijn. 
30. Werkwijze volgens conclusie 29, met het kenmerk, 

dat de uitgang van de generator wordt geschakeld volgens op elke spannings-
impuls, naar een andere diode in de reeks. 

20 31. Werkwijze volgens conclusie 30, met het kenmerk, 
dat de röntgenuitgangen uit de dioden in de reeks worden gedetecteerd 
voor het leveren van elektrische uitgangen en deze uitgangen uit de 
detectoren worden verwerkt voor het leveren van een .beeld van een voor-
werp. 

35 32. Werkwijze en inrichting in hoofdzaak zoals beschreven 
in de beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 

7 9 0 5 3 42 
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