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p a c 
W 144-440 Ned. 

EMI Limited te Hayes, Middlesex, Groot-Brittannië 

Röntgenfotografische inrichting. 

De uitvinding ligt op het gebied van de röntgenfotografie en 

heeft meer in het bijzonder betrekking op die tak van de röntgen-

fotografie, die als gecomputeriseerde tomografie bekendheid heeft ver-

kregen. 

Met gecomputeriseerde tomografie is het mogelijk een weergave 

te produceren van de over een doorsnedegebied van een te onderzoeken 

lichaam optredende variatie in de absorptie- of transmissiecoëfficiënt 

met betrekking tot doordringende straling, zoals röntgenstraling. 

Dergelijke weergaven verschaffen een aanzienlijke hoeveelheid klinisch 

nuttige informatie en maken het in het bijzonder mogelijk tumoren of 

weefselaandoeningen te herkennen en nauwkeurig te localiseren, zonder 

dat daarvoor chirurgische ingrepen of andere indringende diagnostische 

methodes nodig zijn. 

Verschillende wijzen van uitvoeren van gecomputeriseerde 

tomografie zijn beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage 6912896, 

terwijl andere methoden bekend zijn uit de Nederlandse octrooiaanvrage 

7411418 en het Britse octrooiscïirift 1.430.089. De laatste twee methoden 

hebben in de eerste plaats betrekking op het verkrijgen van de gegevens 

die nodig zijn om de gewenste weergave te kunnen produceren en de in 

het Britse octrooischrift 1.430.089 beschreven techniek biedt de mogelijk-

heid van een snelle verkrijging van de gegevens. Een snelle verkrijging 

van de gegevens- is van belang, daar er bij een snelle verschaffing van 

de gegevens minder kans is op aantasting of verstoring van de weergave 

door verschijnselen die het gevolg zijn van Bewegingen van het te 

onderzoeken lichaam of van organen of zich. daarin bevindende vloeistoffen 

tijdens de onderzoekperiode. 

Bij de in het Britse octrooischrift 1.430.089 beschreven techniek 

wordt de straling vanaf een klein bronoppervlak in de vorm van een vlakke 

waaier uitgezonden en door het te onderzoeken lichaam gericht. De waaier-

hoek is daarbij voldoende om tenminste een groot gedeelte van het ge-

noemde doorsnedegebied van het lichaam te omvatten, en de bron wordt 

om een het doorsnedegebied snijdende as- rond het te onderzoeken lichaam 
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geroteerd. De door het lichaam heen dringende straling wordt opgenomen 
door een reeks detectielnrichtingen, die uitgangssignalen produceren, 
welke met grote snelheid worden verwerkt tot afzonderlijke uitgangs-
signalen, behorende tot nagenoeg rechtlijnige, door het te onderzoeken 
lichaam gaande en door de straling doorlopen bundelbanen. 

De reeks detectielnrichtingen kan zich daarbij over een hoek 
uitstrekken, die juist overeenkomt met die van de stralingswaaier en 
in dat geval zullen de bundelbanen, waarlangs de straling naar een 
willekeurige detector wordt gericht, alle tangentiaal aan een gemeen-
schappelijke cirkel verlopen. In sommige gevallen nu kunnen de na het 
verwerken van de hierbij verkregen gegevens geproduceerde weergaven 
worden verstoord door verschijnselen die het gevolg zijn van verschillen 
in gevoeligheid en/of relatieve veranderingen in gevoeligheid tussen 
de onderscheiden detectoren. 

Er zijn reeds technieken ontwikkeld, waarvan er twee in de 
Nederlandse octrooiaanvrage 7513208 en 7611823 zijn beschreven, om het 
zojuist genoemde probleem te overwinnen respectievelijk te beperken, 
terwijl daarbij het voordeel van de snelle gegevensverkrijging wordt 
behouden. Bij deze technieken dienen echter grote hoeveelheden gegevens 
met grote snelheid te worden geleverd en de verwerking van dergelijke 
gegevens kan in sommige gevallen aanleiding tot moeilijkheden geven. 

De uitvinding beoogt een inrichting voor het uitvoeren van 
gecomputeriseerde tomografie te verschaffen, die een snelle verkrijging 
van de benodigde gegevens mogelijk maakt en waarmede weergaven kunnen 
worden geproduceerd, die vrijwel vrij zijn van storende beelden, die 
het gevolg zijn van verschillen in gevoeligheid en/of relatieve ver-
anderingen in gevoeligheid tussen de detectoren, en wel zonder dat de 
gegevens daarbij met een zo hoge snelheid behoeven te worden geleverd, 
dat zij niet meer op adequate wijze zouden kunnen worden verwerkt. 

De hiertoe door de uitvinding voorgestelde röntgenfotografische 
inrichting is voorzien van 
a. middelen voor het vastleggen van de plaats van onderzoek aan de patiënt; 
b. een bron van doordringende straling (zoals röntgenstraling), ingericht 

voor het leveren van een op het lichaam van de patiënt gerichte 
stralingswaaier; 

c. een aantal detectoren voor het opnemen van de volgens betrekkelijk 
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smalle, in omtreksrichting op een afstand van elkaar gelegen bundel-
banen door het lichaam van de patiënt gezonden straling en voor het 
leveren van signalen, die een indicatie vormen voor de hoeveelheid van 
de aldus ontvangen straling; 

d. een aftastmechanisme, ingericht om 
I. de straling gedurende een eerste reeks tijdsperioden een reeks 

verschillende hoekstanden te doen innemen, terwijl de oorsprong 
van de stralingswaaier gedurende elke eerste tijdsperiode stil 
blijft staan? 

II. de stralingswaaier van de ene hoekpositie naar de volgende te 
doen bewegen gedurende een reeks tweede tijdsperioden, die tussen 
de eerste tijdsperioden vallen, zodat de stralingswaaier al draaiend 
een doorsnedegebied van de patiënt aftast, welk doorsnedegebied 
dwars op de draaiingsas van de beweging van de stralingswaaier 
is gelegen en 

III. de detectoren ten opzichte van de stralingswaaier te doen bewegen 
gedurende de eerste reeks tijdsperioden, een en ander zodanig, 
dat de detectoren straling volgens elk van de bundelbanen ont-
vangen en 

IV. middelen voor het produceren van een weergave van een karakteristiek. 
In een praktische uitvoeringsvorm zijn de stralingsbron en de 

detectoren gemonteerd op een freem, dat om de genoemde as draaibaar is 
gemonteerd, terwijl het aftastmechanisme middelen omvat voor het op 
soepele wijze om de genoemde as bewegen van het freem en voor het heen 
en weer bewegen van de oorsprong van de stralingswaaier teneinde de 
beweging van de stralingswaaier als gevolg van de beweging van het freem, 
periodiek tot stilstand te brengen. 

In een andere uitvoeringsvorm bevat de bron middelen voor het 
opwekken van röntgenstraling in een groot aantal in omtreksrichting 
rond de as verdeeld liggende plaatsen, terwijl de detectoren zijn gemon-
teerd op een freem, dat om de genoemde as draaibaar is gemonteerd, waar-
bij het aftastmechanisme middelen bevat, die de oorsprong van de röntgen-
straling stapsgewijs van de ene plaats naar de andere plaats doen ver-
plaatsen en een gelijkmatige draaibeweging van het freem bewerkstelligen. 

De uitvinding verschaft voorts een röntgenfotografische in-
richting met middelen voor het uitzenden van een nagenoeg vlakke waaier 
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van doordringende straling, zoals röntgenstraling, door een vooraf bepaald 

doorsnedegebied van een te onderzoeken lichaam, vanuit elk van een aantal 

rond de oplegplaats van het te onderzoeken lichaam verdeeld liggende 

posities, detectiemiddelen in de vorm van een reeks detectieinrichtingen 

voor het opnemen van de door het doorsnedegebied doorgelaten straling, 

alsmede aftastmiddelen die enerzijds de stralingswaaier stapsgewijs 

rond de oplegplaats doen bewegen en ter plaatse van elk der genoemde 

posities doen stilstaan en anderzijds de reeks detectieïnricEtingen 

een gelijkmatige draaibeweging rond de oplegplaats doen uitvoeren, 

waarbij de (effectieve}, beweging van de stralingswaaier en de beweging 

van de reeks detectieinrichtingen zo zijn gekozen dat, terwijl de 

stralingswaaier in elk van de genoemde posities stilstaat, de reeks 

detectieinrichtingen ten opzichte daarvan beweegt en achtereenvolgens 

een aantal verschillende detectieinrichtingen op één lijn met elk hoek-

gedeelte van de stralingswaaier komt te liggen. 

De uitvinding wordt hieronder aan de hand van de tekening met 

enkele uitvoeringsvoorbeelden nader toegelicht. 

Fig. 1 toont een schematisch vooraanzicht van de röntgen-

fotografische inrichting volgens de uitvinding in een eerste uitvoerings-

vorm; 

fig. 2 laat in blokschema ëên van de methoden zien, waarop de 

door de inrichting volgens fig. 1 geleverde gegevens voor verdere ver-

werking kunnen worden behandeld; 

fig. 3 toont een schematisch vooraanzicht van de röntgen-

fotografische inrichting volgens de uitvinding in een tweede uitvoerings-

vorm en 

fig. 4 toont een schematisch, vooraanzicht van de röntgen-

fotografische inrichting volgens de uitvinding in een derde uitvoerings-

vorm. 

Het in fig. 1 getekende uitvoeringsvoorbeeld wordt het eerst 

beschreven, omdat daarbij slechts mechanische aandrijfsystemen aan de 

orde zijn en dit voorbeeld derhalve eenvoudiger is voor te stellen dan 

sommige andere uitvoeringsvormen van de uitvinding. De uitvoering volgens 

fig. 1 behoeft echter niet noodzakelijkerwijs als een voorkeursuit-

voering te worden beschouwd. 

Met 1 is een bron 1 van een in hoofdzaak vlakke waaier 2 van 
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röntgenstraling aangegeven, welke bron is gemonteerd op een ring 3, 
die stapsgewijs kan draaien rond een oplegplaats 4 voor in te onderzoeken 
doorsnedegebied 5 van het lichaam van een patiënt. De bron 1 kan een 
van een draaiende anode voorziene röntgenbuis van bekend type bevatten, 
terwijl de draaibeweging van de ring 3 (en dus van de bron 1) rond de 
oplegplaats 4 plaatsvindt om een as 6, die het doorsnedegebied 5 van het 
lichaam van de patiënt snijdt. 

Het te onderzoeken lichaam is achterover liggend op een schaal 
7 ondersteund, die op voorste en achterste gebogen steunen verschuifbaar 
is ondersteund, en wel op een wijze zoals bijvoorbeeld is beschreven 
in de Britse octrooiaanvrage 11959/76. Het te onderzoeken lichaam wordt 
door middel van gordels 8 stevig op de schaal vastgehouden. De aanwezige 
ruimten tussen het lichaam van de patiënt en de steunschaal worden bij 
voorkeur opgevuld met in de tekening niet nader weergegeven zakken, die 
gevuld zijn met materiaal, waarvan absorptiecoëfficiënt ten opzichte 
van röntgenstraling nagenoeg overeenkomt met die van menselijk lichaams-
weefsel. Deze zakken kunnen ook worden aangebracht op en opzij van het 
lichaam teneinde aldus- een vrijwel cirkelvormig bestralingsobject te 
verkrijgen. 

De stapsgewijze draaibeweging van de ring 3 rond de opleg-
plaats 4 wordt in het beschouwde voorbeeld bewerkstelligd door middel 
van een Maltheserkruis. 

De ring 3 is aan de buitenomtrek voorzien van uitstekende pennen 
9 en sleuven 10. De pennen 9 hebben concaaf gebogen eindvlakken 11. Het 
aandrijfwiel 12 wordt continu door een elektromotor 13 aangedreven en 
draagt een pen 14 en een grendelnok 15. De pen 14 is excentrisch op het 
wiel 12 gemonteerd en zo geplaatst, dat bij draaiing links om van het 
wiel 12 de pen radiaal in de sleuf tussen twee uitstekende pennen van de 
ring 13 treedt en via één van deze pennen de ring 3 over een nauwkeurig 
bepaalde hoek rechtsom beweegt en vervolgens de sleuf in radiale richting 
verlaat. De ring 3 blijft tussen de opeenvolgende stappen van de draai-
beweging stilstaan, doordat de nok 15 in ingrijping treedt met het concaaf 
gebogen eindvlak 11 van de achterste van de beide uitstekende pennen, 
die tezamen de sleuf begrenzen, waarmede de aandrijfpen 14 gedurende de 
vooraf gaande draaibewegingsstap in en buiten ingrijping is getreden. 

De ring 3 is ondersteund op een ringvormig leger 16, dat bevestigd 
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is aan een freem 17. Dit freem 17 ondersteunt tevens de elektromotor 13 
met het aandrijfwiel 12. 

Concentrisch binnen de ring 3 is een tweede ring 18 gemonteerd, 
die een reeks 19 van stralingsgevoelige detectoren draagt. Deze detectoren-
reeks kan een honderdtal of meer detectoren bevatten, die elk uit een 
optische combinatie van een cesiumjodide-scintillatiekristal en een 
fotodiode bestaat. Binnen het kader van de uitvinding zijn ook andere 
uitvoeringen van detectoren toe te passen. Het gezichtsveld van elke 
detector wordt bepaald door de bijbehorende collimator, zodat deze 
detector op elk tijdstip een hoeveelheid door de oplegplaats 4 gaande 
straling ontvangt volgens een bijbehorende, nagenoeg rechtlijnige bundel-
baan. De verschillende collimatoren zijn daarbij geplaatst in een door 
de ring 18 ondersteunde reeks 20. De detectorenreeks 19 en de collimatoren-
reeks 20 strekken zich tot buiten de begrenzingen van de röntgenstralings-
waaiér 2 uit. Dit vormt een belangrijk kenmerk van deze uitvoeringsvorm 
van de uitvinding en wordt hieronder nader besproken. 

De ring 18 is gemonteerd in een steunleger 21, dat wordt gedragen 
door het freem 17. De ring 18 kan daarbij via een in tekening niet nader 
weergegeven directe overbrenging door de motor 13 gelijkmatig om de as 
6 worden gedraaid. 

De betrekking tussen de stapsgewijze hoekverdraaiing van de ring 
3 en de gelijkmatige draaibeweging van de ring 18 is zodanig, dat gedurende 
de periode waarin de stralingswaaier 2 in elk van de door het Maltheser-
kruis 10-11 bepaalde hoekposities rond de oplegplaats 4 stilstaat, de 
detectorenreeks 19 rechtsom door de stralingswaaier beweegt vanuit de 
stand, waarin de meest links gelegen detector uit de reeks 19 op één lijn 
ligt met de linker begrenzingsrand van de waaier 2, naar de stand, waarin 
de meest rechtste detector van de reeks 19 op één lijn ligt met de 
rechter begrenzingsrand van de waaier 2. Wanneer deze laatste stand is 
bereikt draait het Maltheserkruis de ring 3 over de bovengenoemde nauw-
keurig bepaalde hoek verder, welke hoek voldoende is om de linker begren-
zingsrand van de waaier 2 weer met de meest linkse detector in de reeks 
19 op één lijn te doen brengen. Het bovenbeschreven bewegingsproces van 
de detectorenreeks 19 door de stralingswaaier 2 wordt hierna herhaald 
enz. tot een totale hoekverdraaiing van tenminste 180° dan wel tenminste 
180° vermeerderd met de hoek van de stralingswaaier 2 - afhankelijk van 
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het toe te passen bewegingsproces - door de ringen 3 en 18 is uitgevoerd. 
In de in fig. 1 weergegeven situatie staat de stralingswaaier 

in de betreffende hoekstand stil en wel op een tijdstip, dat halverwege 
de periode van stilstand is gelegen. 

De door elke detector in de reeks 19 geproduceerde uitgangssig-
nalen worden gedurende elke periode van stilstand van de stralingswaaier 
(dus gedurende de periode, waarin de detectorenreeks 19 door de stralings-
waaier 2 beweegt) een aantal nalen verzameld, zodat elke detector onder-
scheidbare uitgangssignalen levert, die betrekking hebben op een aantal 
onderling divergerende bundelbanen door de oplegplaats 4 gedurende elk 
van die perioden. In het beschouwde uitvoeringsvoorbeeld zijn er telkens 
acht detectoren die buiten de begrenzingen van de stralingswaaier 2 zijn 
gelegen en elJce detectoruitgang wordt achtmaal of vaker gedurende elk 
van deze perioden bewerkt. In het beschouwde voorbeeld is het van voordeel 
elke detectoruitgaan zestienmaal per periode te bewerken teneinde gegevens 
te kunnen verkrijgen, die betrekking hebben op overlappende bundels. 
Wanneer dus de stralingswaaier 2 in totaal n detectoren tegelijk bestraalt 
(waarbij de detectorenreeks 19 dus n+8 detectoren bevat) zullen in een 
bepaalde bewerkingsperiode uitgangssignalen van die n detectoren 
worden verkregen met betrekking tot een groep van n in hoofdzaak rechtlijnige 
en onderling divergerende bundelbanen door de oplegplaats 4. In de naast 
volgende bewerkingsperiode zullen uitgangssignalen worden opgewekt met 
betrekking tot dezelfde n bundelbanen door (n-1) van dezelfde detectoren 
en één nieuwe detector die thans binnen de stralingswaaier 2 is komen te 
liggen. Elk der nog steeds door de stralingswaaier 2 bestraalde (n-1) 
detectoren ontvangen nu straling langs een bundelbaan waarlangs voor de 
voorafgaande bewerkingsperiode straling door een naburige detector werd 
ontvangen. In de loop van een complete periode van stilstand wordt de 
langs elke bundelbaan uitgaande straling dus achtereenvolgens voor acht 
verschillende detectoren ontvangen. Teneinde de effekten van tussen de 
detectoren optredende gevoeligheidsvariatie te beperken worden de 
bij elke bundelbaan behorende uitgangssignalen dus gecombineerd. Het 
verdient aanbeveling de gecombineerde signalen door acht te delen ten-
einde een middeling van de bijdragen van verschillende detectoren te 
bewerkstelligen. 

Eventueel kunnen de genoemde tot een bepaalde bundelbaan behorende 
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acht uitgangssignalen worden vergeleken om verschilfouten vast te stellen, 

en voor deze fouten worden gecorrigeerd (waarbij één der detectoren als 

moederdetector wordt beschouwd, waarop de anderen worden genormaliseerd) 

en vervolgens gecombineerd. In het algemeen zal het combineren van de 

signalen alleen voldoende zijn. 

Wanneer de detectoren, uitgaande van de linkerzijde in i£ig. 1 

met Dj, D2, D^ enz. worden genummerd, is het duidelijk, dat het netto 

uitgangssignaal behorende bij de aan de rechter begrenzingsrand van de 

stralingswaaier 2 door de oplegplaats 4 gaande bundelbaan, één achtste 

gedeelte bedraagt van de som van de uitgangssignalen, die gedurende 

de periode van stilstand van de stralingswaaier 2 in de in fig. 1 weer-

gegeven hoekstand door de detectoren D, - D0 worden geproduceerd. Evenzo 
1 o 

zal het uitgangssignaal voor de bundelbaan, die nabij de linker begrenzings-

rand van de stralingswaaier 2 door de oplegplaats 4 gaat, één achtste 

gedeelte bedragen van de som van de signalen, die gedurende dezelfde 

periode van stilstand door de detectoren D^-Dg worden geproduceerd enz. 

Indien de bovengenoemde normalisatie wordt toegepast en indien de detector 

Dj daarbij als moederdetector wordt beschouwd en dus de detectoren D2_Dg 

ten opzichte van de detector D^ worden gecorrigeerd, kan ook de detector 

Dg ten opzichte van detector D^ worden gecorrigeerd, evenals alle andere 

detectoren; in feite worden de correcties daarbij van de ene groep detec-

toren naar de andere groep detectoren over de gehele reeks doorgegeven. 

De bundelbanen die voor de straling naar de door de stralingswaaier 2 

bestraalde n detectoren worden bewogen, zijn onderling divergerend. De 

hoek 3 tussen de assen van naburige bundelbanen is daarbij a/n, waarin 

a de door de stralingswaaier 2 bestreken hoek (welke 30-40° bedraagt) voor-

stelt. 

Het bovengenoemde Maltheserkruis kan zo zijn uitgevoerd, dat 

dit de stralingswaaier in stappen van n 3° (waarbij n een geheel getal 

voorstelt) verdraait. Wanneer n gelijk aan 1 is, zullen (n-1) van de 

bundelbanen waarvoor gedurende één periode van stilstand uitgangssignalen 

worden verkregen, evenwijdig lopen aan bundelbanen, waarvoor gedurende 

de voorafgaande periode van stilstand uitgangssignalen werden verkregen. 

In dat geval kunnen bij draaiing van de stralingswaaier (in stappen van 

8°) over een aanzienlijke hoek (groter dan ot°) uitgangssignalen kunnen 

worden verkregen met betrekking tot een stel evenwijdige bundelbanen onder 
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elk van een aantal hoeken ten opzichte van de oplegplaats 4, waarbij 
naburige stellen bundelbanen op een onderlinge hoekafstand 8 zijn gelegen. 

Wanneer n groter dan 1 is, zal het aantal bundelbanen in elk 
stel kleiner zijn. In de praktijk zal n echter niet groter dan 10 worden 

5 gekozen, wanneer N een waarde van ongeveer 100 heeft, daar anders het 
verlies aan bundelbanen in elk stel het scheidend vermogen van de inrichting 
tot beneden een aanvaardbaar niveau zou doen afnemen. 

Binnen het kader van de uitvinding zijn verschillende modificaties 
van de inrichting volgens fig. 1 mogelijk. Zo zou de stralingswaaier 

10 voor het invallen op de doorsnedeschijf 5 van het te onderzoeken lichaam 
door een in de tekening niet nader weergegeven reeks collimatoren, die 
ten opzichte van de detectorenreeks 19 gericht zijn, in afzonderlijke 
bundels kunnen worden gesplitst. Voorts kunnen tussen de bron en het 
te onderzoeken lichaam en/of tussen het te onderzoeken lichaam en de 

15 detectorenreeks gevormd verzwakkers worden aangebracht om de absorptie, 
die de straling in alle door de stralingswaaier 2 bestreken punten ondergaat, 
gelijk te maken. 

Op bekende wijze kunnen op de ringen 3 en 18 in de tekening niet 
nader weergegeven merktekens worden aangebracht, die samenwerken met 

20 fotoceleenheden teneinde de hoekverdraaiingen van de ringen met behulp 
van door de fotoceleenheden geleverde tijdimpulsen te kunnen controleren. 
Deze tijdimpulsen worden gebruikt om de bemonstering van de detector-
uitgangssignalen te bewerkstelligen, het sychroon lopen van de stapsge-
wijze draaibeweging van de ring 3 en de gelijkmatige draaibeweging van 

25 de ring 18 te waarborgen en de verdeling van de bemonsterde detector-
uitgangssignalen over de geheugenadressen van een digitale geheugenin-
richting. 

Fig. 2 toont het elektrische schema voor de verwerking van het 
signaal afkomstig van één der detectoren uit de reeks 19, en wel van de 

30 detector met rangorde r. Het van de detector 19r wordt via een versterker 
2lr toegevoerd aan een integrator 22r, die op bekende wijze wordt uit-
gelezen en periodiek wordt teruggesteld door middel van tijdimpulsen, 
die worden afgeleid van de merktekenschaal op de ring 18. Deze periodieke 
uitlezing en terugstelling van de integrator 22r bewerkstelligt het 

35 genoemde bemonsteren van de detector-uitgangssignalen en geschiedt in 
het beschouwde voorbeeld achtmaal gedurende elke periode van stilstand 

7 8 0 2 0 9 8 
- 1 0 -



10 

van de stralingswaaier 2. Het zal duidelijk zijn, dat de beweging van 

de stralingswaaier 2 vanuit de ene stilstandspositie naar de volgende, 

niet een ogenblikkelijke is en het verdient daarom de voorkeur het bemon-

steren van de integratoren (zoals de integrator 22r) gedurende de hoek-

5 verdraaiing van de ring 3 voort te zetten,doch daarbij de straling te 

onderbreken. Dit maakt het mogelijk nulniveau-controles op de detectoren 

uit te voeren (dus na te gaan, of de detectoren uitgangssignalen van 

eindige amplitude leveren op tijdstippen, waarop zij in verband met het 

onderbreken van de straling, geen -uitgangssignalen zouden mogen produceren), 

10 terwijl voorts rekening kan worden gehouden met nalichten van de kristallen. 

Met de term "nalichten" wordt het verschijnsel van fluorescentie aangeduid, 

dat zich als naijling in de responsie van de detectoren voordoet en dat 

(indien ongecorrigeerd) tot gevolg heeft dat een met betrekking tot een 

bepaalde bundelbaan geproduceerd uitgangssignaal wordt beïnvloed door 

15 delen van de straling, die tevoren volgens één of meer andere bundelbanen 

naar de detectoren zijn uitgezonden. Alle integratoren worden tegelijker-

tijd uitgelezen en teruggesteld. 

De bemonsterde uitgangssignalen van de integrator 22r worden 

toegevoerd aan een analoog-naar-numeriekomzetter 23r van bekend type, 

20 een teken voor nul-en uitkomstcorrectie, een geheugen voor kortstondige 

informatieopslag, sorteer- en combinatieschakelingen, welke ketens en 

schakelingen alle zijn verenigd in een schakeling 24r, en tenslotte worden 

toegevoerd aan een logarithmische omzetter 25r van bekend type. 

Het signaal wordt dus gestuurd - onder invloed van de tijdimpulsen 

25 die van de bij beide ringen 3 en 18 behorende merktekenschalen worden 

afgeleid (immers wordt de betreffende bundel gekarakteriseerd door de 

hoekpositie 'van de stralingswaaier 2 als ook door de positie van de. 

detectorenreeks 19 ten opzichte van de stralingswaaier op het betreffende 

bemonsteringstijdstip) naar een geheugenadres in een digitale geheugen-

30 inrichting 26, die voor elke bundelbaan een bijbehorend geheugenadres 

bevat. 

Aangenomen, dat de detector 19r een uitgangssignaal heeft gepro-

duceerd, dat betrekking heeft op een bepaalde bundelbaan op een bepaald 

bemonsteringstijdstip, zal (indien er een volgend bemonsteringstijdstip 

35 binnen de betrokken periode van stilstand van de stralingswaaier 2 is) 

in de volgende bemonsteringstijd de detector 19r+l een uitgangssignaal 
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met betrekking tot dezelfde bundelbaan leveren. Dat uitgangssignaal wordt 
toegevoerd aan de schakeling 24r om met het in de voorafgaande bemonsterings-
tijd van de detector 19r verkregen uitgangssignaal te worden gecombineerd. 
Gedurende de hoekverdraaiing van de ringen 3 en 18 over een hoek, die in 
het beschouwde voorbeeld tenminste 180° + a bedraagt, wordt elk geheugen-
adres van de geheugeninrichting 26 dus gevoed met een combinatie van 
(in dit voorbeeld) acht in numeriek omgezette uitgangssignalen. Indien 
nodig worden de aan de verschillende gehettgenadressen toegevoerde signalen 
door acht gedeeld teneinde hen te middelen. Deze deling door acht behoeft 
niet in de geheugeninrichting 26 te worden uitgevoerd, doch kan door daar 
buiten gelegen afzonderlijke schakelingen, die niet nader zijn weergegeven, 
worden bewerkstelligd. De geheugenadressen in de geheugeninrichting 26 
zijn in rijen en kolommen gerangschikt, waarbij elke rij betrekking heeft 
op een stel evenwijdige bundelbanen en de kolommen betrekking hebben op 
verschillende posities (gemeten loodrecht ten opzichte van de draaiingsas 6) 
van de assen van de bundelbanen in de evenwijdige stellen. Het sorteren 
van gegevens, afgeleid in groepen die betrekking hebben op divergerende 
bundelbanen, in stellen die betrekking hebben op evenwijdige bundelbanen, 
wordt beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage 7501207. 

Het is bekend, dat de afstand tussen de assen van de bundelbanen 
in elk evenwijdig stel varieert met de positie binnen het stel. In verband 
hiermede is een voorbewerkingsschakeling 27 toegepast, met behulp waarvan 
onder gebruikmaking van bekende technieken, zoals interpolatie, deze 
onderlinge asafstanden gelijk kunnen worden gemaakt. Een dergelijke voor-
bewerking is beschreven in de Nederlandse octrooiaanvrage 7611823. 

De kans in op stellen van evenwijdige en op onderling gelijke 
asafstanden gelegen bundelbanen betrekking hebbende groepen verzamelde 
gegevens worden vervolgens bewerkt in een bewerkingsschakeling 28, die 
bijvoorbeeld van het type is als beschreven in de Nederlandse octrooiaan-
vrage 7405610 teneinde een weergave te verkrijgen van de variatie van de 
absorptiecoëfficiënt over het te onderzoeken doorsnedegebied 5, met 
betrekking tot de gebezigde röntgenstraling. 

Het is mogelijk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
bewerkingstechniek van het type volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 
6912896, de gegevens te bewerken, in de vorm, waarin zij (als waaierstellerj 
worden afgeleid, in welk geval de sortering in stellen evenwijdige bundel-

7 8 0 2 0 9 8 



12 

banen en de interpolatiebèwerking niet nodig zijn. 

Fig. 3 toont een andere uitvoering van de inrichting volgens 

de uitvinding. In dit geval wordt de röntgenstraling geleverd door een 

buis 29 met een langgerekte röntgenstraling-producerende anode 30 en met 

afbuigspoelen 31 die het mogelijk maken de elektronenbundel 32 van de 

buis over de anode 30 te bewegen. De aftastbeweging van de elektronen-

bundel 32 langs de anode 30 is gesynchroniseerd met de gelijkmatige 

draaibeweging van een enkele ring 33, die zowel de stralingsbron 29 als 

ook een detector-collimatorsamenstel 34 draagt, zodat de oorsprong van 

de röntgenstralingswaaier 35 op één plaats blijft, terwijl de ring 33, 

als hiervoor beschreven, over een bepaalde hoek wordt gedraaid en ver-

volgens snel naar een nieuwe hoekpositie ten opzichte van de draaiingsas 

36 beweegt. De aftasting van de elektronenbundel langs de anode 30 is 

daarbij nodig om de draaibeweging van de ring 33 gedurende elke periode 

van stilstand van de stralingswaaier 35 precies te compenseren en vervol-

gens versneld in de richting van de draaibeweging van de ring 33 terug 

te keren, zodat de stralingswaaier 35 in lijn komt met de voorste detector 

in het samenstel 34. De bundelbanen die onder gebruikmaking van de 

inrichting volgens fig. 3 kunnen worden onderzocht en de wijze waarop 

de op deze bundelbanen betrekking hebbende uitgangssignalen worden ver-

werkt en bewerkt kunnen dezelfde zijn als die, welke werden beschreven 

in verband met fig. 1 en 2. Een bijkomend voordeel van de inrichting 

volgens fig. 3 is, dat de röntgenstralen gedurende (versnelde) teruggaande 

bewegingen van de aan de afbuigspoelen 31 toegevoerd golfvormen kunnen 

worden onderdrukt en de detector-uitgangssignalen dan kunnen worden be-

monsterd teneinde het nalichten of naijlen te kunnen inschatten en 

compenseren. Voor het scheidend vermogen van de uiteindelijk te produceren 

weergave zal de hoek 3 c£a/n tussen de assen van aangrenzende bundelbanen 

bijvoorbeeld 1/15° dienen te bedragen, hoewel ook andere hoeken eventueel 

kunnen worden toegepast. 

Fig. 4 laat een uitvoeringsvorm van de uitvinding zien, waarin 

de stapsgewijze hoekverdraaiing van de stralingswaaier wordt verkregen 

door het achtereenvolgens bekrachtigen van een aantal waaierbronposities, 

die met de vereiste onderlinge hoekafstanden rond de rotatieas 37 van 

een reeks detectoren 38 verdeeld liggen. In dit voorbeeld wordt het 

vereiste aantal statische bronposities verkregen door middel van een 

7 8 0 2 0 9 8 



13 

stilstaande, torusvormige röntgenstralingsbuis 39, die met een aantal 
op de vereiste onderlinge hoekafstanden gelegen röntgenstraling-emitterende 
anodes 40 is voorzien. De anodes worden achtereenvolgens tot emissie 
gebracht, terwijl de detectorenreeks 38 en een bijbehorende reeks 
collimatoren 21 gelijkmatig worden rondgedraaid. Het kan noodzakelijk 
zijn, de detectoren en de bron in verschillende vlakken op te stellen, 
doch dit heeft geen noemenswaardige invloed op de te produceren weergave. 
Ook kunnen, zoals in de tekening is weergegeven, de detectoren ronddraaien 
binnen de meetkundige plaats van de bronpunten. De detectorenreeks 38 
en de collimatorenreeks 21 worden ondersteund op een ring 42, die kan 
draaien op een vast leger 43 dat ondersteund wordt door het hoofdfreem 
44. Het aandrijven van de ring 42 vindt plaats door een op het freem 44 
gemonteerde elektromotor 45, welke een tandwiel 46 aandrijft, dat samenwerkt 
met een in de tekening niet nader weergegeven, aan de omtrek van de ring 
42 gevormde tandkrans. Met elke anode 40 kan een vaste kathode samenwerken. 
In dat geval kunnen de kathodes achtereenvolgens worden bekrachtigd om 
de elektronenbundels voor een gewenste duur volgens de bijbehorende 
hoeken te richten. 

Voordelen van de inrichting volgens conclusie 4 ten opzichte 
van de eerder beschreven uitvoeringen zijn gelegen in de afwezigheid 
van draaiende kabels of sleepringen, waarmede de benodigde energie of 
het benodigde koelmiddel aan de röntgenstralingsbron moet worden toege-
voerd, terwijl voorts een verbeterde afvoer van door de röntgenstralings-
emissie geproduceerde warmte is verkregen. 

In een variant op de uitvoering volgens fig. 4 kunnen de anodes 
op een grotere onderlinge hoekafstand worden geplaatst. De detectoren 
kunnen dan gelijkmatig een volledige omwenteling maken, terwijl de 
röntgenstralingsbuis stilstaat en de anodes achtereenvolgens pulserend 
in bedrijf zijn. De torus wordt dan (bijvoorbeeld met behulp van een 
Maltheserkruis) over een kleine hoek gedraaid, terwijl de detectoren een 
volgende omwenteling uitvoeren. Dit proces wordt dan herhaald, totdat 
de voortschakeling van de torusvormige buis de ruimten tussen de anodes 
heeft opgevuld. 

Het is duidelijk dat in elk van de zojuist beschreven uitvoeringen 
de bundelbanen met betrekking tot welke de uitgangssignalen worden gepro-
duceerd, als ook de wijze waarop deze uitgangssignalen worden behandeld 
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en bewerkt, nagenoeg dezelfde kunnen zijn als die welke werden beschreven 
met betrekking tot fig. 1 en 2. 

Voor een nauwkeurige bewerking is het gewenst, dat de bron en 
de detectoren zijn gemonteerd op de omtrek van een gemeenschappelijke 
cirkel. Het middelpunt van deze cirkel behoeft echter niet noodzakelijker-
wijs de draaiingsas van de inrichting te zijn. 

In alle boven beschreven uitvoeringen is de mogelijkheid aan-
wezig tot compenseren, door kalibreren,-van fouten, die bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van verschillen in lengte van de banen, gevolgd door de 
straling door het materiaal, zoals de hierboven genoemde, gevormde 
verzwakkers. Het kalibreren vindt plaats door het te onderzoeken lichaam 
te vervangen door een fantasielichaam van bekende eigenschappen en met 
behulp daarvan kalibreersignalen te produceren, die kunnen worden gebruikt 
voor het compenseren van fouten in de evaluatie van die eigenschappen. 
Deze kalibreersignalen worden op bekende wijze opgeslagen, in "lock up 
tables" of in de verschillende plaatsen van een geheugen, zoals de geheugen-
inrichting 26. 

' C O N C L U S I E S 
1. Röntgenfotografische inrichting, voorzien van 

a. middelen voor het vastleggen van de plaats van onderzoek aan de patient; 
b. een bron van doordringende straling (zoals röntgenstraling), ingericht voor 

het leveren van een op het lichaam van de patient gerichte 
stralingswaaier; 

c. een aantal detectoren voor het opnemen van de volgens betrekkelijk 
smalle, in omtreksrichting op een afstand van elkaar gelegen bundel-
banen door het lichaam van de patient gezonden straling en voor het 
leveren van signalen, die een indicatie vormen voor de hoeveelheid van 
de aldus ontvangen straling; 

d. een aftastmechanisme, ingericht om 
I. de straling gedurende een eerste reeks tijdsperioden een reeks 

verschillende hoekstanden te doen innemen, terwijl de oorsprong 
van de stralingswaaier gedurende elke eerste tijdsperiode stil 
blijft staan; 

II. de stralingswaaier van de ene hoekpositie naar de volgende te 
doen bewegen gedurende een reeks tweede tijdsperioden, die tussen 
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de eerste tijdsperioden vallen, zodat de stralingswaaier al draaiend 

een doorsnedegebied van de patient aftast, welk doorsnedegebied 

dwars op de draaiingsas van de beweging van de stralingswaaier 

is gelegen en 

III. de detectoren ten opzichte van de stralingswaaier te doen bewegen 

gedurende de eerste reeks tijdsperioden, een en ander zodanig, 

dat de detectoren straling volgens elk van de bundelbanen ont-

vangen en 

IV. middelen voor het produceren van een weergave van een karakteristiek. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 

stralingsbron en de detectoren zijn gemonteerd op een freem, dat om de 

genoemde as draaibaar is gemonteerd. 

3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het 

af tastmechanisme middelen omvat voor het gelijkmatig om de genoemde as 

bewegen van het freem en voor het heen en weer bewegen van de oorsprong 

van de stralingswaaier teneinde de beweging van de stralingswaaier als 

gevolg van de beweging van het freem, periodiek tot stilstand te brengen. 

4. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bron 

middelen bevat voor het opwekken van röntgenstraling in een groot aantal 

in omtreksrichting rond de as verdeeld liggende plaatsen, terwijl de 

detectoren zijn gemonteerd op een freem, dat om de genoemde as draaibaar 

is gemonteerd, waarbij het aftastmechanisme middelen bevat, die de oor-

sprong van de röntgenstraling stapsgewijs van de ene plaats naar de andere 

plaats doen verplaatsen en een gelijkmatige draaibeweging van het freem 

bewerkstelligen. 

5. Höntgenfotografische inrichting met middelen voor het uitzenden 

van een nagenoeg vlakke waaier van doordringende straling, zoals röntgen-

straling, door een vooraf bepaald doorsnedegebied van een te onderzoeken 

lichaam, vanuit elk van een aantal rond de oplegplaats van het te 

onderzoeken lichaam verdeeld liggende posities, detectiemiddelen in de 

vorm van een reeks detectieïnrichtingen voor het opnemen van de door het 

doorsnedegebied doorgelaten straling, alsmede aftastmiddelen die enerzijds 

de stralingswaaier stapsgewijs rond de oplegplaats doen bewegen en ter 

plaatse van elk der genoemde posities doen stilstaan ai anderzijds de reeks 

detectieïnrichtingen een gelijkmatige draaibeweging rond de oplegplaats 

doen uitvoeren, waarbij de (effectieve) beweging van de stralingswaaier 
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en de beweging van de reeks detectieïnrichtingen zo zijn gekozen dat, ter-

wijl de stralingswaaier in elk van de genoemde posities stilstaat, de reeks 

detectieïnrichtingen ten opzichte daarvan beweegt en achtereenvolgens 

een aantal verschillende detectieïnrichtingen op één lijn met elk hoek-

5 gedeelte van de stralingswaaier komt te liggen. 
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