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; Anatomische gecoördineerde, door de gebruiker gedomineerde programmeer- ' 
inrichting voor diagnostische röntgenapparatuur. 

De uitvinding heeft betrekking op diagnostische röntgenapparatuur. 
; ! 
De uitvinding heeft in het bijzonder betrekking op de geprogrammeerde 
: automatische keuze van de parameters voor het uitvoeren van verschillende 

t diagnostische technieken, waarbij de gegevens die betrekking hebben op . 
| routine-röntgentechnieken worden gebruikt in een geheugen voor het 
I ophalen en uitvoeren van stuurfuncties als reaktie op het indrukken door 
i 
: de gebruiker van één of meer drukknoppen. De waarden van alle belangrijke 
parameters worden onmiddellijk weergegeven als een bepaalde techniek 
wordt gekozen. De uitvinding heeft verder betrekking op anatomisch ge- i 
; coördineerde en door de gebruiker gedomineerde programmering, waarbij de 
gebruiker door middel van één of ten hoogste enige schakelaars de 

» 

geprogrammeerde parameters ter zijde kan schuiven en geselecteerde 
willekeurige parameters naar zijn eigen keuze kan invoeren, zonder 
- noodzaak om de programmeerinrichting geheel uit te schakelen. 

De meeste radiologische afdelingen volgen wat wij beschouwen als ^ 
de gebruikelijke procedure voor verschillende soorten diagnostische , 
röntgenonderzoeken. Voor het gebruikelijke onderzoek van de longen van 
een reeks patienten van een bepaalde radiologische afdeling en met het 
oog op eenvormigheid bij het lezen van de radiogrammen kiezen alle , 
gebruikers dezelfde faktoren voor de röntgenbuis, zoals de stroomsterkte 
(in mA), de anodespanning (in .kV} en het produkt van stroom en belichtings-
tijd (in mAs), waarbij de gekozen buisfaktoren enigz&ns afhangen van de 
dikte van de patient. Gewoonlijk worden ook dezelfde soort röntgen-
versterkingsscherm, dezelfde afmetingen van gloeidraad en foctsseerstip 
van de röntgenbuis, dezelfde afstand van bron of focusseerstip tot de 
film en eventueel andere parameters gekozen overeenkomstig gebruiken 
die standaard zijn voor de betreffende radiologische afdeling. De 
parameters voor verschillende technieken worden vaak bewaard in het 
geheugen van de gebruikers, maar zij worden soms vastgelegd op techniek-
kaarten die naar behoefte kunnen worden geraadpleegd. Als bijvoorbeeld 
het bekken van een magere patient moet worden onderzocht en een doorlichting 
van voor naar achteren moet worden uitgevoerd, kunnen de belichtings-78 0 6 5 7 9 
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i parameters aan de techniekkaart worden ontleend teneinde een standaard-; 
' procedure te volgen. j 
• Oudergewoonte zijn de gebruikers van röntgenapparatuur verplicht 
' een keuze te maken voor de juiste instelling van de anodespanning, de 

5 stroom, het produkt van stroom en belichtingstijd, de afmetingen van 
1 de focus^erstip, de soort versterkingsscherm enz, aangepast aan de individuele 
! patient en het deel van zijn anatomie dat moet worden onderzocht. 

Volgens de hier bedoelde gebruikelijke methoden stelt de gebruiker i 
l gewoonlijk de röntgen-belichtingsparameters in die volgens het oordeel 

10 j van de gebruiker geschikt zijn voor het te onderzoeken deel van de j 
; anatomie. Gewoonlijk moeten verscheidene knoppen worden ingesteld en 
; schakelaars bediend voordat alles gereed is voor het verkrijgen van 
, de 5>-'densiteit van de radiografische film die de gebruiker verlangt en 
! 

' verwacht. 
i 

15 j Bij het tot stand brengen van de instellingen houdt de gebruiker 
• rekening met alle faktoren die de belichting zouden kunnen beinvloeden, 
; zoals de afmetingen en dikte van de patient, de beste afmetingen van de 
focus^erstip van de röntgenbuis, de gebruikte soort versterkingsscherm, 
; de afstand tussen foctEseerstip en film en de vraag of de röntgenbundel 

20 ; van voor naar achteren, zijdelings of schuin is gericht. Als een 
! automatische belichtingssturing (AEC) wordt toegepast, moeten de juiste 
' ionenkamer of stralingopnemer worden gekozen teneinde deze binnen het 
jröntgenveld te doen vallen of een plaats die representatief is voor de 
1 densiteit van de anatomie centraal ten opzichte van het diagnostisch ! 

! I 
25 ; van belang zijnde gebied. De gebruiker moet tevens overwegen of de 1 i 

i gekozen parameters voor de anodespanning, de stroom en het produkt van 
i 

| stroom en belichtingstijd een veilige thermische belasting van de 
i i 
; röntgenbuis vormen. Als de anodespanning en de stroom te hoog worden 
! ingesteld teneinde het belichtingsinterval te verkorten, kan het 

30 toelaatbare momentele vermogen van de röntgenbuis worden overschreden, 
waardoor de levensduur van de röntgenbuis wordt verkort. Er zijn pogingen 
gedaan om deze problemen te bestrijden door toepassing van röntgen-
stuurstelsel waarbij de belichtingsparameters een functie kunnen worden 
gemaakt van het te onderzoeken deel van de anatomie. Het hoofddoel daarbij 

35 was de gebruiker in staat .te stellen verscheidene drukknoppen of schake-
laars te bedienen voor het oproepen van een voorafbepaalde röntgentech-
niek. Bekende op de anatomie gebaseerde röntgentechniek-kiesinrichtingen 
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: bereiken het beoogde doel echter niet en leveren verscheidene problemen.; 
• i ! 1 In de eerste plaats waren er te weinig technieken beschikbaar om het 

; gehele lichaam te beslaan of zelden toegepaste procedures uit te voeren.; 
; Verder waren er geen voorzieningen aanwezig voor het gemakkelijk ter 
zijde schuiven van één of meer bewaarde techniekfaktoren onder ongewijzig-
; de handhaving van anderen bewaarde parameters of faktoren. Als enige 1 
I 'i 
: andere faktor dan de anodespanning hoeft worden gewijzigd/ moest de j 
; gehele anatomie-selector worden uitgeschakeld en moesten de meeste j 
faktoren opnieuw worden ingevoerd op een andere plaats. Het toestaan 

j van waren naar willekeur is belangrijke, aangezien dit de gebruiker in j 
; staat stelt zijn oordeel te volgen als de toestand van de patient of i 
^ • i 
i een medische eis het niet mogelijk maakt, een gebruikelijk stel faktoren 
, voor een geslaagd radiogram toe te passen. Ook werken sommige patienten ' 
i j 
i slecht mee en zij vereisen gespecialiseerde snelle technieken om 
[bewegings Onscherpte tegen te gaan. Deze alternatieve technieken zijn 
i { 
! gewoonlijk niet beschikbaar bij bestaande op de anatomie berustende j 
programmeerinrichtingen, door het beperkte aantal bewaarde techniek- ' 

I : programma's. ; 
i 

Verdere nadelen van bekende anatomische programmeerinrichtingen 1 
, zijn dat hun instelpanelen geen gemakkelijke correlatie van het anato— j 
| misch gebied en de te kiezen stuurfunctie mogelijk maken. Dit ondergraaft 
• in veel gevallen in ernstige mate het verwachte gemak van een op de > 
j anatomie berustende techniekselector. Ook bestaat bij de meeste bekende , 
; stelsels niet de mogelijkheid voor het programmeren van technieken met i i i i vaste tijd naast technieken mat automatische belichtingsregeling, zodat 
* t 
' een patient met een toestand die niet geschikt is voor automatische • 
; belichtingsregelihg, zoals wervelkolomverkromming, een gecollabeerde ; 
; long en dergelijke, niet met geprogrammeerde waarden kunnen worden ; i ! 
! onderzocht. ! 

i 

Een andere belangrijke te kort koming bij bekende anatomische 
programmeerinrichtingen is dat ze zijn ingericht voor gebruik met 
"dalend vermogen" of "dalende belasting" van de sturing van de röntgen- ; 
buis bij niet-tomografische procedures. Bij stelsels met dalende belasting 
wordt de anodespanning van de buis konstant gehouden tijdens een belich-
ting. In theorie begint de belichting bij de volle maximaal toelaatbare 
stroom door de buis. Deze belasting begint dan van het aanvankelijke 
"hoogtepunt tijdens de belichting te dalen teneinde thermische overbelas— 
7 8 0 6 5 7 9 : 
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! ting van de trefelektrode van de röntgeribuis te voorkomen. Dit gebeurt ; 

| door de stroom door de buis tijdens de belichting te doen afnemen en 

; de tijdsduur van de belichting te verlengen. Het is duidelijk dat de ' 

1 totale energie die aan de buis wordt toegevoerd dan de integraal is 

van het produkt van de konstante anodespanning en de afnemende buisstroom. 

Generatoren voor dalende belasting worden echter gewoonlijk geïnstalleerd 
' I 
: met een verlaagde aanvankelijke belasting van 85% van het nominale vermogen 

; van de buis of minder. Als gebruik wordt gemaakt van een konstante anode-

! spanning moet de belichtingstijd dus nog meer worden ve±lengd dan 
t | 
theoretisch, noodzakelijk is. j 

Verder vereisen de meeste röntgentechnieken niet dat de anodespanning 

en de stroom van de buis op him maxima worden ingesteld teneinde de 

korts mogelijke belichtingstijd of' produkt van stroom en belichtingstijd 

te verkrijgen. Als een te hoge stroom regelmatig wordt toegepast kan men 

een kortere levensduur van de röntgenbuis verwachten. Zoals het geval is. 
i : 

| bij de meeste bekende anatomische programmeerinrichtingen kan men zonder 

I handinstelling van de stroom verwachten dat een hoge of zelfs maximale 

J stroom wordt ingesteld, wat de levensduur van de röntgenbuis in gevaar 

Ni 

I 

:brengt. j 

20 Het Amerikaanse octrooischrift 3.916.192 beschrijft een poging tot . 
i ! 
janatomische programmering. Daarbij wordt een ourtrek van het menselijke ( 
J ! 
! lichaam weergegeven, verdeeld in de zeven algemene gebieden die zich 
j ! 
; van het hoofd tot de voeten uitstrekken. Een met de hand te bedienen . 
j I 
j draaischakelaar wordt ingesteld op één van de algemene gebieden waarin 

i 

25 ;de voor het röntgenonderzoek van belang zijnde anatomie bestaat en deze eerste 

keuze stelt de programmeerinrichting verlopig in voor het bepalen van : 

de parameters voor de techniek. Als bijvoorbeeld de longen van belang zijn, 

wordt het borstgebied gekozen en visueel aangegeven. Maar het borst- j 

gebied bevat bot, zoals de armen en de wervelkolom, naast uit zacht i t 

30 weefsel bestaande organen. Er moet derhalve nog een andere keuze plaats-

vinden door middel van zeven verdere drukschakelaars, teneinde de 

programmeerinrichting voor de betreffende techniek in te stellen. Het [ 

' maximaal beschikbare aantal geprogrammeerde technieken bedraagt derhalve 

zeven maal zeven of 49. Dit octrooischrift heeft betrekking op de 

35 keuze en weergave van radioskopische gegevens zoals de anodespanning en 

de stroom. Dat is niet hetzelfde als het kiezen en weergeven van gegevens 

: voor de radiografie zoals de onderhavige uitvinding dat beoogt. Radioskopie 
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; is een ouderwetse uitdrukking die is vervangen door de uitdrukking j 
: fluroscopie en zijn gebruik kan misleidend zijn in een bespreking 
| waarvan het hoofdonderwerp bestaat uit een''programmeer inrichting voor 
; het leveren van radiografische films. Er zijn geen middelen beschik-
, baar voor de gebruiker om een enkele parameter zoals de stroom of j 
spanning of belichtingstijd binnen een bepaalde geprogrammeerde ( 

! techniek te bepalen of te wijzigen. In plaats daarvan moet de gebruiker ! 
: de programmeerinrichting uitschakelen en dan de vereiste technische | 
gegevens met de hand invoeren. Bij de bekende uitvoering zijn geen 
j middelen aanwezig voor het met de hand instellen van de stroom door ! • 
f ! I de röntgenbuis. Er zijn slechts handinstelorganen voor de anodespanning 
i en het produkt van stroom en belichtingstijd aanwezig. Ook voorziet 
i : 
i deze bekende uitvoering voor geprogrammeerde technieken niet in de 
! ' i i weergave van essentiele geprogrammeerde technische parameters of 
I gegevens die zijn geprogrammeerd voor de anodespanning, het produkt 
f i 
: van stroom en belichtingstijd, de stroom en de belichtingstijd of 
i . i 
' veiligheids-tijdgrenzen. Een gebruiker die een instelling moet verrichten 
: voor een ongebruikelijke toestand van de patient moet derhalve alle gegevens 
' in ogenschouw nemen of een techniekkaart raadplegen. Verder moet de 
• j- . 1 
; gebruiker al deze gegevens invoeren. ' 
i i 
| Andere octrooischriften die betrekking hebben qp het programmeren \ 
I t 1 van röntgentechnieken zijn de Amerikaanse octrooischriften 3.902.069, 
'3.932.759 en 3.969.625. I 
1 " • ' 

De uitvinding verschaft een door de gebruiker gedomineerde anatomische 
) i 
' röntgen-programmeerinrichting. Daarin worden gegevens bewaard die | 
irepresentatief zijn voor alle faktoren en parameters van een brede \ 
i • 
jvariateit van röntgentechnieken. De verschillende delen van de anatomie 
• die worden beschouwd als discrete gebieden voor radiografie, worden | 
! weergegeven door pictogrammen op een groep drukknoppen. Als de gebruiker 

I 
heeft besloten welke techniek moet worden gebruikt, kunne twee of drie 
' drukknoppen worden ingedrukt ter verkrijging van een automatische keuze 
en weergave van de' anodespanning, het produkt van de stroom en de belichtings-i 
tijd, de stroomsterkte, de belichtingstijd, de afmetingen van de focus*-
seerstip, de automatische belichtingssturing of vaste belichtingstijd 
al naar gewenst is, het "backup" produkt van stroomsterkte en belicht-
tingstijd, de juiste gebieden voor de ionenkamer of stralingmeting, de 
juiste afstand tussen röntgenbron en beeld (SID) en kompensaties voor de 
78 0 6 5 7 9 



' afmetingen van de patient, alle afhankelijk van het van belang zijnde . 
; gebied van het lichaam. Elk van deze parameters wordt volgens de keuze 
: van de gebruiker bepaald voor elk anatomisch gebied, analoog aan een 
, techniekkaart, en wordt geprogrammeerd op het tijdstip waarop de 
>röntgenapparatuur wordt geinstalleerd. Verder zijn organen aanwezig voor 

i 
: het afwijken van snel toegankelijke standaardtechnieken op elk gewenst 
j tijdstip, eenvoudig door één of meer verschuivingsschakelaars te bedienen I i 

; die de anatomisch geprogrameerde waarden overheersen en kunnen verhogen : 
of verlagen. In elk geval worden de belangrijke parameters zoals de i 
janodespanning, de stroom, het produkt van stroom en belichtingstijd, 
' • ' . ' " • i 
! de belichtingstijd en de maximale stroom weergegeven voordat de belich- : 

' ting tot stand komt. De procedure met vrije keuze stelt de gebruiker in ' i • 
. staat technische faktoren te kiezen die naar zijn oordeel voor onge-
jbruikelijke situaties behoren te worden gekozen. Anderzijds beslaat de 
• t 
! automatische anatomische programmeerinrichting gewoonlijk 90% of meer 
: f 
| van de technieken die routinematig optreden in een radiologische afdeling, 
: zonder dat daarvoor de verdere tussenkomst van de gebruiker noodzakelijk 
; is. i 

De uitvinding beoogt een door de gebruiker gedomineerde anatomische 
; programmeerinrichting te verschaffen die een snelle en automatische ; f 
!selectie mogelijk maakt van de röntgenparameters voor het overgrote 
;merendeel van de technieken en die de parameters op de juiste wijze j 
'weergeeft, zodat de gebruiker geen enkele parameter behoeft te wijzigen • 
! I jmet het oog op de waarde van andere parameters die zijn gekozen. ^ 
: De uitvinding beoogt verder de keuze van de juiste techniek voor 
! elk anatomisch .gebied mogelijk te maken met zo min mogelijk overwegen ' 
jdoor de gebruiker, waardoor het snel verkrijgen van röntgenafbeeldingen j i j 
jmet een gelijkmatige hoge kwaliteit wordt vergemakkelijkt. ' 
\ > 

' De uitvinding beoogt verder de mogelijk te scheppen tot het steeds ' 
werken met "konstante belasting", waarbij de anodespanning en de stroom 
konstant worden gehouden tijdens een belichting, in tegenstelling tot 
de methode met "dalende belasting", waarbij de stroomsterkte varieert: 
tijdens een belichting. Daarmee hangt samen, de gebruiker in staat te 
stellen de röntgenbuis bij elke belichting tot zijn volle capaciteit 
te gebruiken, zonder gevaar te lopen dat de buis onbedoeld wordt 

i 

overbelast. Een gevolg daarvan is dat de gebruiker voordeel kan trekken 
van het volledige vermogen van de buis waarvoor hij heeft betaald en de 
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1 gebruiker is verzekerd dat de levensduur van de buis maximaal wordt i 

: gemaakt, daar deze technieken of routinematig behandelde patienten in > 

; het merendeel van de gevallen kunnen worden verwerkt met een geprogram- ; 
[ * i 

meerde conservatieve belasting van de röntgenbuis. 

Een verder oogmerk van de anatomische programmeerinrichting volgens 

; de uitvinding is te verzekeren dat de technische bas-is-parameters die . I Ï • 
• zijn geprogrammeerd steeds voorrang hebben of de eerste keuze zijn voor j 
• i 
| de parameters van welke :techniek dan ook. j 

Een verder oogmerk dat wordt bereikt met de door de gebruiker gedo-
! 'i • 
; mineerde anatomische programmeerinrichting is de mogelijkheid te scheppen 
1 t 
| tot het verkrijgen van speciale instellingen of wijzigingen van de 
I I 
belichtingsparameters en het bewaren van deze parameters zelfs al wordt ; 

, de röntgeninrichting uitgeschakeld na de laatste belichting. Als de ; 

j gebruiker niet tevreden is met de kwaliteit van het laatste radiogram, 

inadat dit snel is ontwikkeld, kan de gebruiker terugkeren en de inrichting 

; weer inschakelen en de eerder ingestelde speciale parameters worden dan ! 

; weergegeven, zodat zij snel kunnen worden gewijzigd in de juiste zin 

i voor het maken van een nieuwe belichting. _ j 
; I 
' De uitvinding beoogt verder afwijkende technieken en technieken voor 
i t 
! hoge snelheid mogelijk te maken, die wijzigingen zijn van de parameters ' 

jvoor standaardtechnieken, door eenvoudig naar wens een knop in te drukken. 

i Daardoor zijn snelle technieken gemakkelijk beschikbaar in de gevallen ( 

| waarin de lichamelijke of geestelijk toestand van de patient niet 
| i 
I resulteert in zijn totale medewerking die nodig is voor het bijvoorbeeld 

; voorkomen van bewegingsonscherpte tijdens een belichting. Afwijkende 

(
: technieken zijn gemakkelijk beschikbaar voor bijvoorbeeld borstonderzoek 

in liggende toestand, wat geen standaardonderzoek is, maar wordt 
l • 
; toegepast als de patient te ziek is om recht op te staan tij dens het • 

onderzoek, zoals het geval is bij een standaard-borstradiogram. j 

Een verder oogmerk is het verschaffen van een anatomische programmeer-

inrichting waarbij gebieden van de anatomie zijn afgebeeld op afzonderlijke 

drukknoppen die als zij worden ingedrukt voor het maken van een belichting, 

gewoonlijk de parameters instellen voor een doorlichting van voor naar 

achteren of van achteren naar voren, maar waarbij andere soorten belich-

tingen, zoals zijdelings, van links en rechts voren, schuin en van links 

en rechts achteren schuin kunnen worden ingesteld door eenvoudig een 

verdere drukknop in te drukken. Daarmee gaat samen dat er een automatische 

78 0 6 5 7 9 



• opheffing plaatsvindt van eventueel met de hand ingevoerde wijzigingen ; 

: of geprogrammeerde technieken en dat de programmeerinrichting terugkeert 

: naar zijn normale frontale werkingswijze als een tweede of volgende j 

drukknop die een anatomisch deel aangeeft wordt ingedrukt. Afgezien 

van de afmetingen van de patient zijn alle techniekparameters of gegevens 

die worden gekozen en weergegeven aanvankelijk dus in overeenstemming 
È 

met het pictogram van de drukknop. j 

De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de : 
! 

tekening, die betrekking heeft op een uitvoeringsvoorbeeld van een ! 
i 

inrichting volgens de uitvinding. j 
i 

Fig. 1 is een perspektivisch aanzicht van ene instelstand voor 

een door de gebruiker gedomineerde geprogrammeerde röntgentechniek-

selector volgens de uitvinding. 

Fig. 2 is een bovenaanzicht van een groep drukknoppen die worden 

gebruikt voor de keuze van de röntgentechnieken;- j 

Fig..3 is een blokschema van de anatomische programmeerinrichting ' ! 

volgens de uitvinding. j 

Fig. 4 is een schema, grotendeels in blokvorm, .-ter verduidelijking ; 

van typerende bedrijfswijzen van de programmeerinrichting volgens de j 

uitvinding. j 

Fig. 5 is een vergrootte afbeelding van het weergeefpaneel van de ! 

instelstand uit fig. 1. • ! 

In fig. 1 is de instelstand van de door de gebruiker gedomineerde 

anatomische programmeerinrichting afgebeeld. Deze stand bevindt zich j 

gewoonlijk in de nabijheid van een diagnostische röntgentafel of een ! 

andere niet afgebeelde inrichting voor röntgenonderzoek. De stand is ' 

aangegeven bij 10. Hij omvat een op de vlper gemonteerde stand 11, een f 

schakelpaneel en drukknoppaneel 12 voor de gebruiker en een weergeefpa-

neel 13 voor gegevens. Verschillende parameters die betrekking hebben op 

geselecteerde röntgenbelichtingen worden weergegeven op het paneel 13, 

zoals de anodespanning, de stroom, het produkt van stroom en belichtings-

tijd, de tijd en het ontvangveld of de ontvangvelden voor de straling- ; 

detector voor automatische belichtingsregeling, zoals de ionisatiekamers 

die wel of niet in gebruik zijn. De wijze waarop de weergaven tot stand 

komen wordt nader besproken. 

Het drukknoppaneel en schakelaarpaneel 12 voor de gebruiker heeft 

ëèn rij drukschakelaars 14 waaronder inschakeldrukknoppen en een aantal_. 
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' andere drukknoppen die verschillende functies hebben, zoals de keuze j 

van hulpinrichtingen voor bepaalde radiografische procedures. Er zijn j 
, andere verlichte drukknoppen zoals het paar 15 die dienen als terug- I 
• stelinrichting als er een overbelasting van de buis heeft plaatsgevonden 
; en die gaan knipperen als de automatische belichtingssturing zijn grens ;. 
overschrijdt. Verlichte drukknoppen in een groep 16 van 27 drukknoppen i ! 

1 zijn opgesteld in rijen van 3 en kolommen 9. De drukknopgroep 16 is j 
i ' I 
: een belangrijk deel van de anatomische programmeerinrichting. De ; 
; drukknoppen 20 bepalen de keuze van grote en kleine focusseerstipafmetingen 
' van de röntgenbuis en worden gebruikt voor het weergeven van de geprogram-
j i ! meerde stipafmetingen als technieken worden gekozen door middel van de 1 
; i 
! groep 16. j 

, Op het paneel 12 is tevens een verschuivingsschakelaar 17 aanwezig | 
; die kan worden bediend voor hat kiezen voor niet geprogrammeerde waarden 
! van de anodespanning van de röntgenbuis. Een andere soortgelijke schakelaar 18 
: dient voor het met de hand instellen van het produkt van stroom en 
t : 
• belichtingstijd en een verdere schakelaar 19 dient voor het met de hand " 
; i 

.instellen van de stroom. Als deze drie schakelaars worden gebruikt, 
;worden de functies bepaald met de drukschakelaar uit de groep 16 tijdelijk ; • t 
' ter zijde aeschoven. ! 
! i i Fig. 2 geeft een grotere afbeelding van de drukschakelaargroep 16. 
|Verschillende technische programma's worden geaktiveerd door bediening van 
jdeze drukknoppen. Er zijn totaal 27 drukknoppen met elk een lichtbron 
; die aangeeft of de drukknop is bediend. Het indicatorcircuit wordt laterj 
besproken. De drukknoppen uit fig. 2 zijn opgesteld in drie groepen van , 

; t 
; elk 9 drukknoppen. De bovensta groep is genummerd van 01 tot en met 09. ; 
jElke drukknop uit de bovenste groep draagt het pictogram van een j 
! I 
!anatomisch gebied. De anatomische gebieden in de bovenste groep hebben j 
; over het algemeen betrekking op het bovenste deel van het lichaam. De j 

onderste groep van 90 knoppen is aangegeven met XI tot en met X9. Zij 
dragen pictogrammen die betrekking hebben op anatomische gebieden in het 
algemeen in de onderste helft "van het lichaam. De middelste groep van 9 • 
drukknoppen omvat stuurdrukknoppen en drukknoppen voor technische varianten. 
Afgezien van de letters en pictogrammen die zijn afgebeeld in fig. 2 zijn 
de drukknoppen uit de middelste groep aangeduid met Ml tot en met M9. 
Rechts van de groep drukknoppen bevindt zich een duimwielschakelaar 21 
waarmee de gebruiker de filmbelichtingsdichtheid kan wijzigen in samenhang 
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' met de nader te beschrijven technieken voor automatische belichtingssturing. 
: Een venster 22 in het paneel toont een getal dat de mate aangeeft waarin 
j 
. de densiteit van de radiografische film bij het gebruik van automatische 
; belichtingsturing wordt verhoogd of verlaagd ten opzichte van eeh 
i ' ; 5 : geprogrammeerde instelling. ! 
| De drukknoppen uit fig. 2 die pictogrammen van anatomische gebieden 
j" dragen zijn in kolommen en rijen opgesteld. In het algemeen dient de 
' linker kolom voor het oproepen van röntgentechnieken die zich uitstrekken 
; tussen het hoofdgebied van het lichaam tot de uiteinden van de ledematen. 

10 j De middelste kolom omvat wervelkolomtechnieken en andere technieken 
| langs de vertikale as van het lichaam en de rechter kolom heeft betrekking 
i ' 
; op organen en gebieden van zachte weefsels. Een keuze van de parameters ' 

; betrekking hebbende op de drukknoppen wordt aangegeven doordat de betreffende t 
| drukknoppen oplichten. i 

15 I Zoals hierboven vermeld worden de parameters voor een groot aantal 1 
: röntgentechnieken voorgesteld door numerieke gegevens die worden bewaard in 
! ! 

; een geheugen. De parameters voor een bepaalde techniek worden alle 
; automatische ingesteld als reaktie op het indrukken van twee tot enige . 
: 1 
; drukknoppen. De programmering is zodanig dat als een drukknop uit de bovenste 

20 : groep Ol tot en met 09 of tot de onderste groep Xl tot en met X9 wordt ingedrukt, 
| de programmeerinrichting de belichtingsparameters levert voor het 
i belichten van het afgebeelde aanzicht, gewoonlijk vooraanzicht, nadat . 
i ! 
de patient afmetingen zijn gekozen door het indrukken van de drukknoppen 

j 
M4, M5 of M6. Een vooraanzicht ontstaat als de röntgenbundel wordt 

i 
25 geprojecteerd door de bron of focusseerstip voor de patient, door de 

I 
patient heen en naar achteren, waar de film of andere röntgenopneem- i 

j inrichting aanwezig is. Vooraanzichten hebben de eerste prioriteit, 
i I 
i daar zij het gemakkelijkste herkenbaar zijn en derhalve voor de 
! pictogrammen worden gebruikt. Uitzondering daarop zijn de zijdelingse J i 

30 neustechniek en de knieschijftechniek, die zijn afgebeeld op de drukknop 
09 uit fig. 2. 

Een bespreking aan de hand van fig. 2 hoe verschillende technieken 
worden opgeroepen door bediening van de drukknoppen uit de groep 16 
vergemakkelijkt een goed begrip van bedrijfswijze en constructie van 

35 ' de anatomische programmeerinrichting. 
Neem aan dat de gebruiker een radiografische opname wil maken van 

de halswervels van een zware of dikke patient. Neem aan.dateen achter--
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. aanzicht of vooraanzicht gewenst is. Deze soort aanzicht is automatische 
: de eerste keuze. Allereerst drukt de gebruiker één van de knoppen uit ; 
de rij M4-M6 in, waarop magere, normale en-zware lichamen zijn afgebeeld. 
Als het een zware oatient betreft, wordt de drukknop M6 ingedrukt en : 

; zijn indicatorlamp gloeit op, terwijl te gelijker tijd de stuureenheid ; 
wordt bekrachtigd. Daar de halswervels voorwerp van onderzoek zijn, 1 i 
; wordt ook de drukknop %5 ingedrukt. De parameters voor dit onderzoek ! i 
worden onmiddellijk ingesteld, zonder dat van de gebruiker enig verder » 

: nadenken of enige verdere ingreep wordt verlangd. In dit geval zou een ! 

| ! 
I afstand van 100 cm tussen bron en deelvlak gekozen zijn. De röntgen- j 
; belichting kan onmiddellijk plaatsvinden door bediening van de niet j 
• afgebeelde gebruikelijke handschakelaar waarmee de belichting wordt \ 
' gestart. 

Als de gebruiker per ongeluk de drukknop 02 heeft ingedrukt die 
: betrekking heeft de de gehele wervelkolom, terwijl hij in feite de > 
I halswervels bedoelde, kan de fout eenvoudig worden gecorrigeerd door | 
: het indrukken van de drukknop 05 voor de halswervels, waardoor de 
drukknop 02 weer wordt uitgeschakeld. j 

Als één van de drukknoppen voor anatomische gebieden uit de bovenste 
.en onderste groep wordt'.ingedrukt, worden de röntgen-belichtingsparameters 
| voor een aanzicht van voor naar achteren automatisch gekozen overeen- j 
• komstig het programma en zij staan alle in de juiste verhouding tot _ 
; elkaar. De drukknoppen in het anatomische gebied van de groep 16 definieren 
| de volgende parameters: (1) automatische belichtingssturing aan of uit? ' 
! (2). te gebruiken veldgebied van de ionenkamer; (3) afmetingen van de ; 
I focusseerstip van de röntgenbuis;;(4) anodespanning; (5) produkt van 
i ! 
| stroom en belichtingstijd; (6) stroom en (7) afstand tussen bron en j 
i beeldvlak, wat de aanbevolen afstand is en wordt gebruikt voor het : 
berekenen van de andere parameters die zojuist zijn vermeld. Het programma 
beschrijft het gebruik van automatische belichtingssturing voor voor het 
overgrote merendeel van de technieken die kunnen worden gekozen met 
de drukknoppengroep 16. Het gebruik van automatische belichtingssturing : 

heeft voorrang, behalve in de gevallen waarin dit ongewenst is. In een ' 
typerend geval verbiedt het programma het gebruik van automatische 
belichtingssturing als zeer kleine gebieden van de anatomie worden onder-
zocht, zoals de uiteinden van de ledematen, de neus, de knieschijf en 
technieken met langsstrijkende bundel, waarbij een opnemer voor de J 
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1 automatische belichtingssturing niet volledig door het lichaamsdeel j 

kan worden bedekt. Automatische belichtingssturing wordt evenmin gebruikt 
; als radiografie wordt uitgevoerd met behulp van een röntgenbundel die 
: niet op een opnemer voor automatische belichtingssturing valt. Voorbeelden 
; daarvan zijn de radiogrammen met dwarse bundel van de galblaas of een j 
' dwarse heupopname. In deze gevallen kiest de gebruiker een techniek met 
• vaste belichtingstijd door het indrukken van de drukknop M8, waarbij de . 
' indicator "automatische belichtingssturing aan" op het weergeefpaneel 13 
) : 

' dooft. j ! _ I 
i . Neem verder aan dat ten aanzien van het hierboven besproken geval ; 
| I 
; van een radiogram van de halswervels, de gebruiker beslist dat in plaats 
l : 
• van het vooraanzicht voorrang heeft een :zij.aanzicht gewenst is. In dat 
! geval behoeft slechts de drukknop M2 met een opschrift LAT in de 
| 

!stuurgroep te worden ingedrukt. Het bewaarde programma levert dan een i | 
jnieuw stel belichtingsparameters zoals de anodespanning, de stroom, 
'het produkt van stroom en belichtingstijd, alsmede een weergave van -
i : de juiste afstand van 180 cm bron een beeldvlak. Door de afmetingen van 
i het zijaanzicht van de halswervels bestaat er geen noodzaak tot het 
i , 
; veranderen van de ionenkamer-veldkeuze voor de automatische belichtings-
jsturing, zoals het geval zou zijn bij de overgang van een vooraanzicht * i f jvan longgebieden op een zijaanzicht of schuinaanzicht bijvoorbeeld. 
! Als de gebruiker een schuinaanzicht van lëcH'töVoor of rechtsachter '[ ; i 
! van de halswervels wenst, drukt hij de drukknop Ml in de middelste 
! stuurgroep van negen in. Voor het verkrijgen van een schuinaanzicht 
| I 
, van rechtsvoren of >rechtsachteren, wat gelijkwaardig is, drukt hij de ! 
i ! idrukknop M3 in. Als de drukknop Ml of M2 ingedrukt was, zodat zijn 
;indicatorlamp was ontstoken, terwijl de drukknop M3 wordt ingedrukt, ' 
; t : wordt de eerder ingedrukte drukknop buiten werking gesteld en de 
i belichtingsparameters worden uitsluitend bepaald door de gegevens in ; 
: het geheugen die betrekking hebben op een schuinaanzicht van rechtsvoor 
: van een zware patient. De techniekparameters die worden bewaard voor 
schuine aanzichten zijn gelijk aan die voor zijaanzichten, behalve de 
veldkeuze van de ionisatiekamer, die wordt gewijzigd voor het uitschakelen 
van de invloed van de wervelkolom, wat nodig is bij schuine opnamen 
van de longen, de buik enz. ; 

In de middelste groep bevindt zich tevens een drukknop M7 waarop 
een grote H is afgebeeld. H slaat op hoge snelheid en kan worden gebruikt 
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' tezamen met een-i van de eerder genoemde drukknoppen teneinde een j 

techniek met hogere snelheid te verkrijgen, èat wil zeggen met kortere ; 

; belichtingstijd dan de normale keuze. Als;deze drukknop is ingedrukt, 

: worden automatisch de stroom en/of de anodespanning van de röntgenbuis j 

: verhoogd. De drukknop H en de technieken die daardoor worden gestuurd j 

worden bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van radiogrammen van bewegende 

: delen van de anatomie of trillende patienten, waarbij het voorkomen van; 
; i 
; bewegingsonscherpte door middel van korte belichting nodig is. Als ! 

' geen snelle technieken nodig zijn, zoals voor het maken van een radiogram 
i > 

! vein de knieschijf of neus, wordt de drukknop H gebruikt voor het kiezen-
i • • 

j van speciale technieken voor andere lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld de 

| onderkaak. Een verdere drukknop M9 uit de middelste groep toont een ' 

grote V. V slaat op een variant, waarbij de techniek als voorgeschreven 

1 door het programma op elke wijze die een langere of kortere belichting ; 
[ t 
| oplevert kan afwijken van de normale techniek. Als een drukknop voor een 
! • I ' 
jjanatomisch gebied is ingedrukt, veroorzaakt het indrukken vein de drukknop 

1 V een vastgelegde wijziging van de parameter die gewoonlijk gelden voor 

de drukknop.van het betreffende anatomische gebied. Voorbeelden van afwij- . 

, kende technieken zijn de-belichtingswaarden zonder gebruik van een scherm 

i van de ledematen en de technieken voor longopnamen bij liggende patient' 
! j, 
; met een afstand van 100 cm tussen bron en beeldvlak. 
: i 

Een verdere drukknop in de middelste groep stuurfunctiedrukknoppen 
i . • 
'draagt het opschrift T en een weergave van de wijzerplaat yan een klok. 
1 | 
j Deze drukknop is aangeduid- met M8. T slaat op een techniek met vaste tijd. -

• Het indrukken van deze drukknop wijzigt de techniek van een bedrijfwijze 
; i 
met automatische belichtingssturing in een bedrijfswijze met vaste tijd. 

| Het indrukken van de drukknop voor vaste tijd doet tevens :in veel j 

; gevallen de kompensatie voor magere of zware patienten wijzigen. Met 

: andere woorden, als de anodespanning moet worden gewijzigd voor magere ! 

of zware patiente bij gebruikt van automatische belichtingssturing 

teneinde brede variaties van de belichtingstijd en de mogelijkheid van 

te korte belichtingen voor het substelsel voor automatische belichtings-

sturing te voorkomen, behoeft bij het gebruik van een vaste belichtings-

tijd uitsluitend kompensatieplaats te vinden in het produkt van stroom • 

en de belichtingstijd, daar de tijd een bekende en geprogrammeerde 
i 

technische parameter is. Zeven verschillende stellen van verhogingen en 

verlagingen van de anodespanning of het produkt van de stroom en de tijd 

78 0 6 5 7 9 



-14 -

voor magere en zware patienten zijn beschikbaar voor de gebruiker. 
! Uit het bovenstaande is duidelijk dat een groot aantal voorafbepaalde 
\ technieken is geprogrammeerd voor de achttien anatomische gebieden die 
worden voorgesteld door de pictogrammen op de drukknoppen. Er worden 
gegevens bewaard voor de belichtingsparameters voor de gebruikelijke 
belichting, gewoonlijk van voren, aangegeven door de pictogrammen op 

j de twee bovenste en onderste groepen van 9 drukknoppen uit de groep j 
i ! 
; 16. Als men in aanmerking neemt dat er 18 anatomische gebieden zijn en j 

; verschillende stellen gegeven voor de parameters afhankelijk van het 
i i 
; gewicht van de patient, zijn er 3 x 18 .of 54 afzonderlijke technieken ! 
i t 
onmiddellijk beschikbaar. Elk daarvan kan verder worden gewijzigd door 
' keuze van een zijdelingse of schuine techniek door indrukken van één | 
der drukknoppen M1-M3 teneinde tweemaal zoveel gewijzigde technieken 
te verkrijgen, zonder rekening te houden met de wijzigingen van de 
, ionisatiekamer-velden voor schuine aanzichten, waardoor reeds 2 x 54 i ! 

'of 108 technieken beschikbaar zijn. Verder :zijn er 108 unieke technieken 
beschikbaar met het indrukken van de drukknop H en nogmaals 108 i 

: unieke technieken met het indrukken van de drukknop V.. Bij een handels- ' 
•.uitvoering kunnen 324 afzonderlijke technieken en bijbehorende belichtings-
. parameters worden opgeroepen door eenvoudig 2 a 4 drukknoppen uit de groep 
; 16 in te drukken. Het merendeel van de 324 technieken wordt uitgevoerd 
• ! 
'met automatische belichtingssturing als voorkeur. Het indrukken van de 
! drukknop T zet elk van deze technieken om in een techniek met vaste 
i | 
! belichtingstijd, waardoor het aantal technieken dienovereenkomstig wordt 
I j 
; verhoogd. De opstelling van de drukknoppen in fig. 2 is reeds eerder 
| aangeduid. Botstrukturen worden behandeld met de drukknoppen uit de 
|linker kolom. De drukknop 07 heeft betrekking op de voorhoofdsholte en ! i 
: de kaakholte in het hoofd. De drukknop 04 heeft betrekking op de schouder 
jen het schouderblad. De drukknop 01 heeft betrekking op de ribben, de i 
drukknop X7 heeft betrekking op de botten van bovenarm en onderbeen, de 1 

drukknop X4 heeft betrekking op de botten van de onderarm, elleboog en 
enkel en de drukknop Xl heeft betrekking op de handen, polsen en voeten. 

In de middelste kolom heeft de drukknop 08 betrekking op de schedel; 
de drukknop 05 op de halswervels en de tanden; de drukknop 02 op het 
borstgedeelte van de wervelkolom; de drukknop X8 op het ruggedeelte van ' 
de wervelkolom; de drukknop X5 op het bekkengebied en de drukknop X2 op 
Jhet dijbeen en de knie. De drukknoppen in de middelste kolom beslaan de 
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! botten langs de vertikale as van de patient. 

I In de derde kolom heeft de drukknop 09 betrekking op de neus, de knie-

: schijf, de onderkaak en het jukbeen; de drukknop 06 heeft betrekking 

; op de slokdarm; de drukknop 03 op de longen en het zachte weefsel in 

j de borstkas; de drukknop X9 op de galblaas; de drukknop X6 op het ! 

1 spijsverteringskanaal met inbegrip van de maag en de darm, zichtbaar 

| gemaakt door middel van kontrastmiddelen op basis van bariumsulfaat i 
: t 
; en de drukknop X3 op de urineregen, de onderbuik, de nieren, de urine- • 

1 leiders en de blaas, zichtbaar gemaakt door middel van kontrastmedia i 
i f 
iop basis van jodium, 
i . 1 
1 Bij een handelsuitvoering worden de waarden voor de stroom, de • 

I anodespanning en de afmetingen van de focusseerstip bewaard tezamen met 

waarden van de grenzen voor de belichtingstijd voor automatische 

• belichtingssturing, die de kleinste zijn van ongeveer 6 maal de verwachte 
i' i 

tijd, teneinde de patient te beschermen tegen overmatige straling, 

; of de elektrische grenstijd ter bescherming van de röntgenbuis tegen thermische 

overbelasting. j : ï 

J Het stelsel biedt tevens de mogelijkheid om de gebruiker in staat1 

' te stellen naar eigen inzicht te kiezen tussen de parameters , ongeacht de 

; geprogrammeerde parameters. Dit 'wordt aangeduid met door de gebruiker t 1 

' gedomineerde benadering, daar het de gebruiker in staat stelt de standaard 
! i 
: parameters die worden bewaard terzijde te schuiven. Teneinde deze functie " 

; in werking te stellen drukt de gebruiker één van de drukknoppen in die 

i betrekking hebben op het van belang zijnde anatomische gebied, zodat ' 
! 

ide normale belichtingsparameters uit het geheugen worden opgehaald voor : -

: het bepalen van de belichting van dat gebied. Daar wijziging van tenminste 
: i 

; één" van deze parameters gewenst is, bedient de gebruiker één van de 

fverschuivingsschakelaars 17-19 voor de anodespanning, het produkt van • 
i 

, stroom en belichtingstijd of <3e stroom, teneinde één of meer van deze ' 

waarden naar wens te verhogen of te verlagen. De belichting kan dan plaats-

vinden door op de gebruikelijke de handschakelaar te bedienen. In tegen-

stelling tot bekende anatomische programmeerinrichtingen, waarbij slechts 

twee of drie vermogens kunnen worden gekozen, één voor een grote. 

focusseerstip van de röntgenbuis, een andere voor de kleine focusseerstip 

en soms één of meer lage waarden van de stroom voor tomografie, bestaan ' 

bij deze uitvoering voorzieningen voor de keuze van 8 waarden van een 

konstante stroom voor de grote focusseerstip en 16 waarden van een konstante 
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^stroom voor de kleine focusseerstip. De maximale waarden van het vermogen 
> van de röntgenbuis zijn geprogrammeerde waarden die worden bewaard in 
| het geheugen van de stuurinrichting. Als de gebruiker één van de gepro- 1 
: grammeerde waarden van de anodespanning of het produkt van de stroom 

5 • en de belichtingstijd of beide terzijde schuift teneinde een waarde te ; 
' kiezen die bij integratie met de•geprogrammeerde waarde van de stroom 
; een overbelasting van de röntgenbuis zou veroorzaken, wordt de geprogram-
meerde waarde .van de stroom automatisch verlaagd in kleine stappen van ; 
ongeveer 20%, teneinde de röntgenbuis tegen overbelasting te beschermen. 

10 Bij het verlagen van de stroom wordt tevens een nieuwe waarde van de 1 

• belichtingstijd bepaald en weergegeven door berekening van het quotient 
van de gewijzigde waarde van het produkt van de stroom en de belichtings-
: tijd gedeeld door de verlaagde waarde van de stroom. Zoals eerder vermeld 
: is een andere eigenschap van de stuurinrichting dat als een speciale 

15 ; techniek wordt ingesteld, als besproken hierboven, de stuurinrichting 
kan worden uitgeschakeld zonder dat zijn instellingen verloren gaan. De 
i instellingen blijven derhalve bestaan en zijn waarden worden weergegeven 
; als-de inrichting opnieuw wordt ingeschakeld, zodat de instellingen 
j kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor verdere wijzigingen. De 

20 • instellingen veranderen als een nieuwe drukknop voor het aangeven van i | 
| een anatomisch gebied in één van de bovenste en onderste groepen van 9 in l : 
jde groep 16 wordt ingedrukt, 
i • : 
; In fig. 3 is een blokschema van het elektrische stelsel voor het ; 
I tot stand brengen van de bovengenoemde functies afgebeeld. Dit stelsel j 

25 I berust op het gebruik van een centrale bewerkingseenheid 25 met een ' 
j i 
jmicrorekentuigHet microrekentuig is gekoppeld met een verzamelleiding ( 
26 die dient als adres-^, gegevens— en stuur-verzamelleiding. De verzamel-i • 
I leiding bestaat uit een stel gemeenschappelijke signaalleidingen via welke 
; de substelsels van het rekentuig met elkaar in verbinding staan. Met de ver--

30 zamellei'ding 26 is een geheugen 27 uitsluitend voor lezen gekoppeld. Dit 
geheugen wordt gebruikt voor het bewaren van de stuuralgorithmen of 
routines die de centrale bewerkingseenheid 25 moet uitvoeren. Het geheugen 
27 behoeft niet van het type te zijn dat uitsluitend voor lezen geschikt 
is.-. Het kan bestaan uit een naar willekeur toegankelijk geheugen als dit 

35 niet-vluchtig is door toepassing van een batterij als voedingsbron. Vaste 
systeeemkonstanten worden eveneens- bewaard in het geheugen 27 uitsluitend 
"voor lezen. 
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! Een tweede geheugensectie is aangegeven met het blok 28, wat een 

i niet-vluchtig geheugen is, zodat geen gegevens verloren gaan bij het 

; uitschakelen van de voeding. Dit wordt bereikt door toepassing van een 1 

! niet afgebeelde batterij als voedingsbron. Het geheugen 28 is grotendeels 

jvoor lezen bestemd. Het wordt gebruikt voor het bewaren van ijkwaarden en 
i 
- andere unieke stuurwaarden van het stelsel. Het wordt tevens gebruikt 

i voor het bewaren van de technische waarden van de anatomische keuze in ' 
! t 

• gecodeerde vorm. | 
i < 

Ingang- en uitgang-elektronica is aangegeven met de blokken 29 res-

jpektievelijk 30. De ingang-elektronica 29 omvat andere substelsel, j 
I ! 

! zoals numerieke multiplexers, voor het invoeren van inganggegevens in j 

de gegeven-verzamelleiding op het tijdstip dat wordt aangegeven door | 

de centrale bewerkingseenheid 25. De ingang-elektronica kan tevens 

; andere vóorbewerkings-elektronica bevatten, zoals analoog-naar-numeriek-

1 omzetters. De ingang-elektronica 29 koppelt tussen de instelorganen 

voor de gebruiker en de centrale bewerkingseenheid en uiteindelijk de 

voeding van de röntgenbuis. De uitgang-elektronica 30 omvat numerieke ! 

.registers of grendelketens voor .het bewaren van informatie die"wordt: 

voorgeschreven door de centrale bewerkingseenheid 25 en kan andere ! 

elektronica bevatten, zoals numeriek-naar-analoog-omzetters. De uitgang-i 
elektronica koppelt numerieke en bericht-weergaven die worden vertoond 

"op het weergeef paneel 13 van de stand 10. De uitgang-elektronica 30 ' 
l 

koppelt tevens de centrale bewerkingseenheid uiteindelijk met de instel-

organen van de röntgenbuis. De numerieke en bericht-weergeefinrichtingen 
i 

voor de gebruiker worden aangegeven met het blok 31. De weergegeven j 

informatie is verder aangegeven in aangrenzende blokken, waarvan de ; 

meeste voor zichzelf spreken. Het blók FS geeft asm of tijdens een techniek 

dè grote of kleine foscusseerstip van de röntgenbuis in gebruik is. Het ! 

blok CE geeft de ionenkamer of ionenkamers aan die in gebruik zijn voor • 

een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van automatische belichtings-

sturing. 

De ingang- en uitgang-elektronica bevindt zich in het blok 32. Dit 

blok stelt de centrale bewerkingseenheid 25 via de verzamelleiding 26 in 

staat in beide richtingen te communiceren met de stuurelektronica 33 

voor de röntgenbuis 34. De stuurelektronica 33 omvat de inrichtingen 

voor het instellen van het vermogen van de röntgenbuis tijdens een berichting 

zoals de hoogspanningstransformator voor het toevoeren van de anodespanning 
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; aan de buis en het orgaan voor het instellen van de hoogspanning als 
; reaktie op parametergegevens waartoe de centrale bewerkingsinrichting 
; toegang heeft voor een bepaalde techniek. Tevens omvat het een smoor-
' spoel voor het instellen van de gloeidraadstroom van de buis als reaktie op 
gegevens. Het blok omvat verder tijdketens en de ionenkamers die de 
intensiteit van het röntgenveld meten voor automatische belichtings-

| sturing. 
i 

De röntgenbuis heeft een anode 35 en een kathode 36 bestaande uit ; 

twee gloeidraden 37 en 38 die onafhankelijk kunnen worden bekrachtigd 
| teneinde focusseerstippe n met verschillende afmetingen op de anode 35 
I . ^ 
I te verkrijgen. De focusseerorganen voor de kathodebundel zijn niet 
jafgebeeld maar zijn uiteraard in de praktijk wel aanwezig. ; 

De schakelaars op het instelpaneel voor de gebruiker zijn aangegeven 
| met het blok 39. Dit blok omvat de technische kiesschakelaars uit de 
i 
! groep 16, de verschuivingsschakelaars 17-19 voor het met de hand instellen 
! van de anodespanning, het produkt van de stroom en de belichtingstijd 
; en de stroom en andere schakelaars op het instelpaneel 12 van de stand 10. 
' • Het blok 40 omvat de elektronica voor de rechtstreekse toegang 
tot het geheugen met de hand. Dit is de elektronica voor het introduceren 
\ van gegevens betrekking hebbende op de technieken en andere zaken in I • 
| het geheugen 28 voor de bewaarde technische waarden. Dit maakt het mogelijk, 
i de tegenhanger van een techniekkaart als eerder besproken te bewaren. 
i ' ' Een verder blok 41 omvat de instelschakelaars en weergeefinrichtingen i , 
I voor de ijking. De komponenten van het blok 41 zijn gewoonlijk niet : 

i S 
' toegankelijk voor de gebruiker, maar worden door de technicus gebruikt 
j voor het verkrijgen van toegang tot de geheugens en weergeefinrichtingen 
1 en voor het invoeren of wijzigen van de bewaarde gegevens, 
i ' 
! Vervolgens worden aan de hand van fig. 4 enige elekronische circuits 
' besproken die typeren hoe hiervoor besproken functies en technieken 
worden verwezenlijkt. Rechtsboven in fig. 4 is één van de drukknopschakelaars 
voor technische keuzen uit de groep 16 gekozen en bij 45 aangegeven. 
; De schakelkontakten van de drukknop zijn gekoppeld met vier parallelle 
leidingen 46 naar de grendelketen 47. De leiding voor vier bits zet zich 
voort naar een multiplexer 48. Er wordt gebruik gemaakt van tijdverdeling-
multiplex. De numerieke woorden die worden gedicteerd door de schakelaar 
45 en worden bewaard in de grendelketen 47 worden gemuitiplexd in één 

van de 128 tijdplaatsen die bij de werkelijke uitvoering worden gebruikt. 
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De ingeschakelde of uitgeschakelde toestand van de schakelaar 45 wordt ; 

evenals de toestanden van de andere door de gebruiker bediende verschui-
i ; 

vingsschakelaars en kiesschakelaars herhaaldelijk afgetast als voorgeschreven /* i 
* ] 

door de centrale bewerkingsinrichting, die als reaktie daarop toegang 

5 ' krijgt tot parameters zoals de stroom, de anodespanning, het produkt 

, van de stroom en de belichtingstijd, de grenswaarde van het produkt 

| van de stroomsterkte en de belichtingstijd, de afmetingen van de focusseer-

stip, het inschakelen of uitschakelen van de automatische belichtings-: : 

I ' * 

• sturing en andere waarden die zijn geprogrammeerd, evenals naar willekeur 

10 , door de gebruiker gedomineerde technieken. Deze gegevens bepalen uitein-

! delijk de stroom van de röntgenbuis, de anodespanning en de inschakelduur, 
I de drie basisfaktoren voor elke techniek. In een typerend geval is het ' 
i : 
aftasttempo of byte-tempo of woordtempo 10 kHz. Als de drukknopschakelaar 

45 niet is ingedrukt, bewaarti de grendelketen 47 een numeriek woord 
i 

15 - ; van vier bits dat geheel uit nullen bestaat. Als de schakelaar 45 ingedrukt, 

wordt een uniek gegevenswoord opgewekt dat niet uitsluitend uit nullen i 

bestaat. De multiplexer 48 werkt synchroon of ondergaat in een regelmatig 

tempo een strobe-bewerking, zodat deze het gekozen numerieke woord in 

zijn tijdplaats overdraagt. .... i 

20 . ; De gegevenswoorden van de multiplexer 48 worden via een lijnstuurketen 

; 49 die de hoge en lage signalen waaruit het numerieke woord bestaat vorm-
; ! 
• geeft en .een niveau opvoert naar een lijnontvanger 50 overgedragen door 

j middel van vier parallelle leidingen 51. De lijnontvanger 50 zet de nu- . 

| merieke signalen cm ih logische niveaus die geschikt zijn voor geïntegreerde 

25 icircuits. De strobe-ingangssignalen en klok-ingangssignalen en andere in-

gangssignalen die gewoonlijk aan multiplexers worden toegevoerd zijn . 

niet aangegeven voor de multiplexer 48, maar dat zal de vakman zondermeer 

i duidelijk zijn. Ook dient in aanmerking te worden genomen dat de multi- • 

plexer 48 een adres levert voor de gegevens in elk der tijdplaatsen. ! 

30 , De gegevens die worden afgegeven door de lijnontvanger 50 worden ( 

bewerkt door een andere synchrone inrichting of multiplexer 52. Deze 

koppelt de gegevens met de ingang-gegevensleiding 53 waarvan een deel i 

is afgebeeld. Waar de gegevens van daaruit heengaan hangt af van de interpre-

tatie van het adres door de microbewerkingsinrichting 54 die deel 

35 uitmaakt van de centrale bewerkingseenheid 25 die is vermeld in verband 

met fig. 3. Bij een feitelijke uitvoering wordt een microbewerkingsin-

"richting van het type 8080 toegepast. Deze werkt zoals bekend op basis 
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' van een zichzelf herhalende tijdcylus. De tijdbepaling van de microbewerkings-

inrichting is zodanig dat deze eerste ziet naar de gegevens in de ingangs-

verzamelleiding 53 en bij de volgende tijdcyclus ziet naar het adres van 

de gegevens, teneinde het belang van de gegevens te bepalen. Als de 

microbewerkingsinrichting gegevens en een adres ontvangt, adresseerd hij 

een uitsluitend voor lezen ingèricht geheugen 43 teneinde de instrukties 

te verkrijgen die voor de opgeroepen röntgentechniek zijn geprogrammeerd 
i 

door het indrukken van drukknoppen behorende bij een bepaald lichaamsdeel 

en bepaalde afmetingen van een patient. De gegevens uit het geheugen 

; uitsluitend voor lezen instrueren de microbewerkingsinrichting 54 voor : 

: het kiezen van gegevens voor de techniek uit het naar willekeur toegan- ' 

; kelijke geheugen 44 waarin deze gegevens worden bewaard. . 

Het naar willekeur toegankelijke geheugen bevat een stel stuurparame-

'.ters zoals de anodespanning, de stroom, het produkt van de stroom en de ; 

: belichtingstijd, de afmetingen van de focusseerstip en andere parameters 

' die behoren bij het anatomische gebied. Het naar willekeur toegankelijke 

geheugen bevat tevens informatie voor het aangeven van de mate waarin 

..de anodespanning of het produkt van de stroom en de belichtingstijd moeten 

-worden aangepast aan de afmetingen van de patient, overeenkomstig het 

| gekozen anatomische gebied. Of de anodespanning danwel het produkt van 

! de stroom en de belichtingstijd moet worden gewijzigd overeenkomstig de ' 
i 

i afmetingen van de patient is tevens geprogrammeerd in het naar willekeur 

.toegankelijke geheugen en maakt deel uit van de wijziging van de technische 

I parameters overeenkomstig het deel van het lichaam waarvan een radiogram moet 
i | 
worden vervaardigd en de wijze van bepaling van de belichtingstijd, dat 

iwil zeggen met vaste belichtingstijd of met automatische belichtingsstüring. 

; In het algemeen wordt het produkt van de stroom en de belichtingstijd 
i * j 

gewijzigd aan de hand van de afmetingen van de patient voor botstrukturen 

en de anodespanning wordt gewijzigd voor organen en voor grote botstrukturen 

waarbij automatische belichtingssturing wordt toegepast. 

De microbewerkingsinrichting geeft de gegevens dan af aan de uitgangs-

verzamelleiding waarvan een deel is afgebeeld bij 55. Gebruikelijke 

buffers 56 zijn opgenomen in de leidingen tussen de microbewerkingsinrichting 

54 en de uitgang-gegevensverzamelleiding 55. In dit stadium wordt na-

tuurlijk een groot aantal gegevenswoorden afgegeven aan de uitgang-verza-

melleiding 55 teneinde vele inrichtingen te sturen. 

Wat hierboven is beschreven is representatief voor wat gebeurt als 
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; één van de techniek-kiesdrukknoppen 01 tot en met 09 en Xl tot en met X9 
; betrekking hebbende op een anatomisch gebied.wordt ingedrukt. De gegevens 
; • | 
: in de uitgang-verzamelleiding worden op twee wijzen gebruikt, waarbij 
het ene gebruik bestaat uit het sturen van inrichtingen die op hun 
beurt de parameters voor een röntgenbelichting bepalen. De andere wijze 
I is het sturen van de weergave van bepaalde parameters. Allereerst wordt 
: i 
; de weergave van gegevens besproken. ( 
, Men neme in aanmerking dat de gegevens in de uitgang-verzamelleiding 
55 een gecodeerde voorstelling kunnen zijn van de anodespanning, de stroom, 
i het produkt van de stroom en de belichtingstijd en wellicht de belichtings-
I ; 
! tijd van de röntgenbuis, alsmede eventuele speciale gegevens betrekking 
' hebbende op een bepaalde techniek. ! 

Voor het weergeven van da gegevens worden de numerieke gegevens-
: signalen door middel van een synchroon geopende poort 57 doorgelaten 
; naar een synchroon geheugen 58. Het synchrone geheugen bewaart weergeef-
| informatie voor alle sturingen in het stelsel. Het bewaart bijvoorbeeld ; 
; i 
: numerieke gegevens voor de anodespanning, de stroom, het produkt van de : 

j 
„stroom.en de belichtingstijd an de tijd en gegevens voor"elke andere. I 
; informatie die moet worden weergegeven, zoals de indicatoren die aan-
• geven of de opnemers voor automatische belichtingssturing in gebruik [ 
! zijn en de indicatoren voor da afmetingen van de focusseerstip. Het j 
'synchrone geheugen 58 is analoog aan een roterend trommelgeheugen ' 
; gestuurd door een vrijlopende teller voor het verkrijgen van toegang ! 
| tot 128 woorden van elk 8 bits in 128 klokperioden. Het synchrone | 
i geheugen 58 geeft synchroon uitgangssignalen af aan een weergeef-gegevens-
-verzamelleiding 59. Daar de unieke gegevens optreden in eigen tijdplaatsen 
worden zij vanuit de gegevens-weergeefverzamelleiding 59 via lijnstuurketens 
60 toegevoerd aan lijnontvangars 61. De signalen worden dan ontvangen iri 
een register 62 dat in wezen bestaat uit een grendelketen die inkomende 
numerieke signalen bewaart totdat een wijziging in hun waarde optreedt. 
Het register geeft binair gecodeerde decimale numerieke woorden af, 
die worden gedecodeerd in een decodeerinrichting 63. De uitgangssignalen 
van de decodeerinrichting dienen voor het sturen van in dit geval 
uit 7 segmenten bestaande weergeefinrichtingen 64, 65 en 66. De weergeef-
inrichtingen zijn representatief voor inrichtingen die worden gebruikt 
voor het aangeven van de stroom, het produkt van de stroom en de tijd, 
de anodespanning en de tijd. Er is een afzonderlijk stel inrichtingen 
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' voor elk van deze parameters. j 

: De faktoren of parameters die onmiddellijk worden weergegeven als 
i 1 

de gebruiker enige geprogrammeerde of door de gebruiker gedomineerde 

! willekeurige techniek kiest, blijken duidelijk uit fig. 5, wat een 

; vergroting is van het weergeefpaneel 13 van de stuurstand. Links op het 

: paneel bevinden zich drie uit 7 segmenten bestaande lichtemitterende 

. weergeefinrichtingen naast het opschrift kVp. Op deze plaats wordt 

de anodespanning die wordt aangelegd aan de röntgenbuis tijdens de belichting 

, afgebeeld. Het opschrift kVp wordt op het paneel gebruikt voor het aangeven 
I ' 
| van de anodespanning in plaats van kV zoals kortheidshalve vaak wordt 

j gedaan, aangezien kVp de topwaarde van de spanning aangeeft, in tegenstelling 

1 tot kV, wat zou kunnen worden uitgelegd als de effektieve waarde of 

; gemiddelde waarde. Het maximale doordringingsvermogen van röntgenstraling 
i ; 
hangt af van de topwaarde van de spanning. 
I i 
• . Het paneel 13 uit fig. 5 bevat tevens vier elk uit 7 segmenten > . 
i 

.-bestaande weergeefinrichtingen voor het produkt van de stroom en de belichtings 

; tijd, aangegeven met het opschrift mAs. Op soortgelijke wijze zijn 

er uit., drie cijfers-bestaande weergeefinrichtingen voor de belichtings- --

- tijd behorende bij elke gekozen techniek, aangeduid met milli Sec. en 

.' uit vier cijfers bestaande weergeefinrichtingen voor de stroom door de 
l ! 
. röntgenbuis, aangegeven met mA. i | 
j Rechts op het paneel 13 uit fig. 5 wordt de afstand van de focusseer-
} 
I stip van de röntgenbuis tot het beeldvlak aangegeven, wat een bepaalde 

jparameter is voor de toegepaste techniek. Er zijn afstanden van 100 cm 
! i 
' en 180 cm mogelijk en deze cijfers en letters'zijn aangebracht op 
r ; 
i transparanten waarachter een lamp oplicht overeenkomstig de van toepassing 

; zijnde afstand. Als de automatische belichtingssturing is ingeschakeld 
; i 

: wordt dat aangegeven door een indicatorlamp die oplicht achter een 

opschrift dat dit aanduidt. Ook zijn er indicatorlampen achter de drie 

groepen in driehoeken opgestelde merktekens die overeenkomen met de wijze 

waarop de röntgen-meetionisatiekamers zijn opgesteld in de röntgenbaan 

voor de automatische belichtingssturing. De blariko vierkanten geven aan . 

welke ionènkamers aktief zijn voor een. techniek, doordat achter de 

betreffende groep een indicator lamp oplicht. -> 

Nu het weergeefcircuit en de inrichtingen daarvan zijn besproken, • 

volgt een bespreking van hoe de gegevens die zoals eerder vermeld optreden 

in de uitgang^-verzamelleiding 55 worden gebruikt voor het sturen van een 
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: parameter, zoals de anodespanning die voor een bepaalde techniek wordt j 

aangelegd aan de röntgenbuis. Een ander segment van de uitgang-gegevens-

: verzamelleiding 55 is rechtsboven in fig.,4 afgebeeld. Hier zal de 

: instelling van de anodespanning worden besproken. De sturing en het 

' gebruik van gegevens voor vele andere parameters zijn analoog. Neem aan ' 

dat de gegevens betrekking hebbende op de anodespanning op hun tijdplaats 

: optreden in de uitgang-gegevensverzame Hei ding 55. Voor de spannings sturing 

worden de gegevens vanuit de gegevens-verzamelleiding met 8 parallelle : 

: leidingen voorgesteld door de enkele lijn 70 overgedragen. Deze leidingen 

: voeren naar de ingang van een üitgang-grendelketen 71. Bij deze 
; i 
: grendelketen hoort een schrijf-strobeleiding 72. Dit is een andere strobe 

: dan wordt gebruikt voor het opnemen van gegevens in het synchrone geheugen 

58. Hij heeft een lijn-decodeerinrichting 73 nodig die in dit geval een 

: 3-naar-8 lijnen-decodeerinrichting is voor het decoderen van een deel van 

: het adres in de adres-verzamelleiding 74 en verder de stuursignalen 

• om te bepalen op welk tijdstip een strobe moet worden opgewekt voor 

het opnemen van de gegevens die zich in de uitgangs-verzamelleiding 55 

. bevinden. De adressen verschijnen natuurlijk achtereenvolgens'in: de. • • ; • • 

; adres-verzamelleiding 74 als bepaald door de microbewerkingsinrichting ! 

54. Op het juiste tijdstip worden gegevens die de gewenste anodespanning 

! aangeven toegevoerd aan de uitgang-grendelketen 71 en daarin bewaard. j 

• In het geval van de anodespanning is het gegevenswoord van•de uitgang-

' grendelketen 71 een binair woord dat evenredig is met de door de gebruiker 

: verzochte of automatisch voorgeschreven waarde voor de anodespanning. | 

' Een woord van 7 bits wordt gebruikt voor het omvatten van 128 spanning- ; 

; waarden. In feite bestaat er een verschuiving van 25 kV, wat het minimum 

is dat in dit voorbeeld ooit zal worden aangelegd aan de röntgenbuis, ; 

zodat de 128 spanningwaarden in feite waarden zijn tussen 25 kV en 150 kV, 
: i 
wat de maximale anodespanning is. Het oogmerk van hèt circuit is het 

sturen van een servomotor 75 rechtsonder in fig. 4, die de aftakkingen ] 

: van de primaire wikkeling 76 van een autotransformator instelt. De 

primaire wikkeling is magnetisch gekoppeld met een secundaire hoogspanning-

wikkeling 77 van de transformator. De gebruikelijke dubbelfasige gelijk-

richter tussen de röntgenbuis en de uitgangsaansluitingen van de secundaire 

transformatorwikkeling 77 is niet afgebeeld aangezien deze niets bijzonders 

is. 

De gegevens die de spanning aangeven en die worden bewaard in de 
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' uitgang-grendelketen 71 worden toegevoerd aan een numeriek-analoog-omzetter 

. 78. De analogon-uitgangssignalen uit de omzetter 78 worden uiteindelijk : 

gebruikt voor het sturen van een gëlijkspanning-servoversterker 79 die ' 

i de servomotor 75 stuurt. 

5 Het stelsel houdt rekening met het feit dat er een regeling van 

de spanning van de hoogspanningtransformator 77 plaatsvindt afhankelijk 
| j 

. van de stroombelasting van de röntgenbuis voor bepaalde techniek. De i 

gewenste stroom 'wordt natuurlijk bepaald door gegevens die voor de betref-

fende techniek worden bewaard in het naar willekeur toegankelijke ( ; i 
10 • geheugen 44. Ter kompensatie van de hoogspanning ter vermijding van j 

! i 
: spanningvariaties afhankelijk van de waarde van de stroom die bij een 
i i 
' bepaalde techniek wordt toegepast, moet een correctie worden:ingevoerd ! 

in de stand van de servomotor.- Derhalve wordt naast de absolute waarde ; ' 

van de gekozen anodespanning een kompensatiesignaal toegepast. Dit vindt 1 i 

15 ; plaats door middel van een verdere uitgangs-grendelketen 80 die via 8 

• parallelle leidingen 81 is gekoppeld met de uitgang-gegevensverzamel-

.. leiding 55. Eén van de gegevenswoorden die optreden in de verzamelleiding 

„• 55 is.de mate.van kompensatie.die nodig is voor de automatisch gekozen -

ï hoogspanning en stroom behorende bij de gekozen techniek. Deze gegevens 

20 ; worden onder sturing door de decodeerinrichting 73 met strobewerking j 

! ingevoerd in de uitgang-grendelketen 80. Deze numerièke gegevens worden 

; verder vanuit de uitgang-grendelketen 80 afgegeven aan een numeriek-analoog-

j omzetter 82 waarin de signalen worden omgezet in analogonsignalen. De ; 

| analogonsignalen worden toegevoerd aan de ingang van een analogonontvanger 

25 ; 83 of operationele versterker. De analogonsignalen, die de absolute . 

! waarde van de hoogspanning weergeven die is gekozen en wordt geleverd 
i • 

i door de numeriek-analoog-omzetter 78, worden toegevoerd aan de ingang 

| van een andere analogonontvanger 84. De uitgangssignalen van de ontvangers 

83 en 84 worden opgeteld in een optelketen 85. Daardoor wordt het samenstel 

30 van de beide analogonsignalen toegevoerd aan de gelijkspanning-servover-

sterker 79 voor het instellen van de ingangsspanning voor de transformator 

door middel van de servomotor 75 die de aftakkingen stuurt. Op deze wijze 

wordt de anodespanning op een konstante waarde gehouden, ongeacht de gekozen 

stroom. Als bijvoorbeeld een met de hand als automatische gekozen techniek 

35 een stroom van 150 mA nodig maakt, wordt een unieke waarde bewaard in 

de uitgang-grendelketen 80 voor de spanningkompensatie en als de buisstroom 

een andere waarde moet hebben, bijvoorbeeld 300 mA, wordt een andere ... 
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' kompensatiewaarde bewaard in deze grendelketen. Opgemerkt kan worden dat 
! de grendelketen 80 een strobewerking ondergaat op een ander tijdstip ; 

; dan de uitgang-grendelketen 71 teneinde gegevens in de uitgang-gegevens-
verzamelleiding 55 te bemonsteren, maar daar beide gegevenswaarden 
zijn vergrendeld, treedt de optelling op tijdens het gelijktijdige bestaan 

• van de overeenkomstige analogonsignalen in de optelketen 85. Telkens : i 
: als een verandering van de stroom of van de anodespanning wordt uitgevoerd, 
worden de beide grendelketens 71 en 80 bijgewerkt tot de juiste waarden,' 

: I 

Daardoor wordt er steeds een voorafbepaalde en konstante spanning 
j toegevoerd aan de röntgenbuis tijdens het gehele belichtingsinterval j 

: dat bij een techniek behoort. i 
! Het servostuurstelsel voor de spanningsturing is in wezen conventioneel. i 
; Het omvat de gebruikelijke stand-potentiometer 86 waarvan het signaal 
(wordt toegevoerd aan een optelversterker 87 teneinde de servomotor op 0 = I 
[ te brengen. Een tachometer 88 levert een signaal evenredig met de motor-: 
snelheid, dat wordt opgeteld bij de spanriinginstelsignalen in de optel-
versterker 85. Rechtsboven in fig. 4 is een paar kontakten 89 van één 
der verschuivingsschakelaars zoals 17 op de stuurstand voor het met de ! 

J 
hand instellen van de anodespanning aangegeven. Signalen van dit'schakel-' • 
kontakt 89 worden tevens toegevoerd aan een grendelketen 90 en worden 
op de juiste tijdplaats uitgelezen met een multiplexer zoals 48. Neem ' 

i aan dat de kontakten 89 in een aktieve stand zijn, waarbij de schakelaar 
i 

is omgelegd voor het verhogen van de anödesparming, in welk geval een ' 
bepaald gegevenswoord via dezelfde baan wordt afgegeven aan de ingang- i 
gegevensverzamelleiding 53 al» de.signalen die worden opgewekt door het ! 
bedienen van een drukknop voor de techniekkeuze, zoals de drukknop 45. _ 
De microbewerkingsinrichting levert dan signalen aan de uitgang-gegevens-
verzamelleiding die overeenkomen met het stapsgewijs vergroten van de j 
anodespanning. Deze signalen worden onder strobewerking ingevoerd in de ' j 
uitgang-grendelketen 71 en geven de basls-anodespanning aan evenals in 
het geval van een automatisch® keuze. De microbewerkingsinrichting krijgt 
tevens toegang tot gegevens en brengt deze in de uitgang-gegevensverza- ; t 
meileiding 55 voor het opnemen door de andere uitgang-grendelketen 80 
die de spanningkompensatiesignalen levert die afhangen van de stroom-
instelling van de röntgenbuis, zoals hierboven beschreven.- . 

' Het instelcircuit voor de stroom van de röntgenbuis is analoog aan 
het hierboven besproken circuit voor de spanninginstelling. Natuurlijk 7 8 0 6 5 7 9 



reageert het stroominstelcircuit op numerieke gegevens die overeenkomen ! 
i 

met stroom waarden in de uitgang-gegevensverzamelleiding 55. Het niet-
afgebeelde stroominstelcircuit heeft een soortgelijke uitgang-grendelketen 
als de grendelketen 71 in het spanningcircuit.en er vindt een numeriek- . 
naar-analoog-omzetting van de signalen plaats. In plaats van dat een servo-
motor wordt gestuurd, worden de signalen,echter gebruikt voor het sturen 
van de stroom door een stuurwikkeling van een niet afgebeelde verzadigbare 
smoorspoel die is opgenomen in het primaire circuit van de niet afgebeelde 
gloeispanningtransformator. 

Er zijn analoge circuits of -kanalen die worden gestuurd door ! 
gegevens die uit het geheugen worden opgehaald als een bepaalde techniek 
wordt gekozen door bediening van een techniek-drukknop of het aansluiten 
van een der beide gloeidraden 37 of 38 van de röntgenbuis op de voeding, 
teneinde de afmetingen te bepalen van de focusseerstip die bij een 
bepaalde techniek worden toegepast. De schakelaars voor het aansluiten ' 
van één der beide gloeidraden zijn niet afgebeeld. 

Nadat de voeding van de inrichting is ingeschakeld kunnen diagnostische 
technieken worden uitgevoerd. De eerste stap bij het gebruik van de .program-* 
meerinrichting is het indrukken van één der drukknoppen uit de groep 
M4, M5 of 116 die de afmetingen van de patient aangeven en die worden 
gebruikt voor het inschakelen en uitschakelen van de programmeerinrichting. 

s 

Het eenmaal indrukken van de drukknop, zodat deze in de aktieve toestand 
is, maakt numerieke gegevens die betrekking hebben op de inschakeltoestand 
en de afmetingen van de patient beschikbaar in de tijdplaats•voor die 
gegevens. De microbewerkingsinrichting voert een voortdurende aftasting 
van de schakelaartoestand uit. Gewoonlijk drukt de gebruiker vervolgens 
een drukknop voor een geprogrammeerde techniek, in de groepen 01-09 en ; 

! 

X1-X9 in de groep 16. De pictogrammen op deze knoppen zijn gemakkelijk 
herkenbare anatomische gebieden die zo zijn georganiseerd in de groep ' 
dat de herkenning in relatie tot het lichaam gemakkelijk is. Voor de 
normale of frontale technieken die voorrang hebben behoeven geen andere 
schakelaars te worden bediend voordat de handschakelaar voor het starten 
van de belichting wordt bediend. 

Zoals eerder vermeld worden als één der drukknoppen voor het 
anatomische gebied uit de groep 16 wordt bediend, gegevens voor een 
normale belichting van voren met voorrang uiteindelijk geleverd aan de 
uitgang-gegevensverzamelleiding 55 voor het bedienen van de instelcircuits 
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• voor de anödespannïng, de stroom, het produkt van de stroom en de 

belichtingstijd en de tijdinstelling. Verder, zijn er kanalen voor het j 

: kiezen van de juiste ionisatiekaraer van het stelsel voor automatische : 
t' 

belichtingssturing voor het gebied waarvan een radiogram moet worden 

: gemaakt. Als daarentegen één van de andere functieknoppen wordt ingedrukt, 

zoalë de knop die een zijdelingse of schuine belichting van voren of 

j achteren stuurt, nadat een drukknop voor een anatomisch gebied is ingedrukt, 

; kunnen één of meer van de waarden voor de anodespanning, de stroom en ( t' 

het produkt van de stroom en de belichtingstijd worden gewijzigd teneinde 

: de juiste belichting te verkrijgen. De gegevens voor de gewijzigde ! 

! belichtingen worden natuurlijk bewaard in een naar willekeur toegankelijk 

geheugen en kunnen daaruit worden opgehaald en uiteindelijk worden j 

geleverd aan de uitgang-gegevensverzamelleiding. De ionisatiekamers 

voor het stelsel voor automatische belichtingssturing worden natuurlijk 

gekozen overeenkomstig het te bestrijken röntgenveld. In elk geval worden 

-slecths die gebieden in de rontgenbundel gemeten voor de automatische ' ' 

belichtingssturing die worden bedekt door een tussengelegen lichaamsgebied. 

Anders zou het beli chtings interval kunnen worden bepaald door de geïntegreerde 

röntgenintensiteit van een deel van de Dunde1 dat"niet door het lichaam" 

passeert, wat natuurlijk niet de bedoeling is. I t 

De automatische programmeerinrichting kan gemakkelijk terzijde 

worden geschoven als de gebruiker beslist dat hij zijn eigen parameters . 

voor een bepaalde techniek wil instellen. Hoewel dat niet is afgebeeld 

zijn er ingangen voor de multiplexer 48 die de toestand van de respektieve 

met de hand ingestelde verschuivingsschakelaars 17t 18 en 19 voor de anode-

-spanning, het produkt van de stroom en de belichtingstijd en de stroom ; t 

op het instelpaneel 12 van de stand 10 aangeven. Bediening van één of 

meer van deze schakelaars door de gebruiker in verband met het invoeren , 

van willekeurige bedrij fsparameters is er de oorzaak van dat de•technieken 

die door de programmeerinrichting worden voorgeschreven tijdens normaal 

bedrijf terzijde worden geschoven. Als een-schakelaar wordt bediend, 

wordt dat waargenomen door een onderbrékingssignaal-generator 67 die 

de microbewerkingsinrichting in staat stelt de uitvoering van het 

programma op te schorten en de gebeurtenis te behandelen die de onder- . 

breking veroorzaakte, wat in dit geval bestaat uit het met de hand instellen 

van een parameter. Een grendelketen 68 levert informatie over welke 

functie de microbfewerkingsinrichting vervolgens zal uitvoeren. De signalen 
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die de toestanden van deze schakelaars aangeven, zoals hierboven kort i 
omschreven, worden op de gebruikelijke wijze onderworpen aan een multi- ; 
pexbewerking en worden toegevoerd aan de ingang-gegevensverzamelleiding 
53 uit fig. 4, waardoor zij worden toegevoerd aan de microbewerkingin- ; 

richting 54. De microbewerkingsinrichting kijkt dan naar de gegevens i 
die overeenkomen met de gekozen waarden voor de stroom, de anodespanning 
of het produkt van de stroom en de belichtingstijd en voert beschermings-
berekeningen uit die berusten op de waarden voor de anodespanning, de j 

stroom en het produkt van de stroom en de belichtingstijd die in het 
geheugen worden bewaard. De microbewerkingsinrichting bepaalt of de 
handinstellingen binnen de toelaatbare grenzen voor de röntgenbuis zijn,' 
opdat zij als geldig voor het stelsel kunnen worden beschouwd. Als zij 
geldig zijn, gaan de gegevens naar-het synchrone geheugen 58 op de juiste 
tijdplaatsen. Dit maakt het mogelijk, de gekozen buisfaktoren weer 
te geven "zoals hiervoor vermeld. Als de kombinatie van faktoren niet 
geldig is, zoekt de microbewerkingsinrichting een nieuwe waarde voor de 
stroom die een veilige belasting van de röntgenbuis veroorzaakt. Dit 
houdt in dat de waarden voor de anodespanning, de stroom op het produkt 

van de stroom en de belichtingstijd moeten worden verlaagd. In de praktijk 
i 

verlengd de microbewerkingsinrichting de belichtingstijd als hij een 
lagere en veilige waarde van de stroom kiest. Een verlenging van de 
belichtingstijd maakt het toch mogelijk een berekende waarde van het 
produkt van de stroom en de belichtingstijd te verkrijgen voor een 
goede dichtheid van de film, maar de langere belichtingstijd verhoogt | 

de warmte dissipatie in de röntgenbuis tijdens de belichting. Het is ; 
duidelijk dat de toelaatbare vermogen voor de röntgenbuis zijn bewaard | 
in een niet-vluchtig naar willekeurtoegankelijk geheugen 44, opdat de i 
microbewerkingsinrichting deze functies kan uitoefenen. ! 

Zoals hiervoor vermeld wordt een bepaalde waarde van de stroom 
en spanning van de röntgenbuis gekozen voor elke techniek die met de , 
hand of met de techniek door knoppen wordt ingevoerd. De stroom door 
de röntgenbuis daalt niet, zoals dat het geval is in een stelsel met 
dalende belasting, maar de stroom moet worden verlaagd afhankelijk van 
de totale belichtingstijd, opdat de röntgenbuis niet wordt overbelast 
en beschadigd. Stelsels met dalende belasting maken een langere belich-
tingstijd nodig om dezelfde hoeveelheid energie uit de röntgenbuis 
te verkrijgen. 
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De toepassing van een konstante stroom evenals een konstante 
topwaarde van de anodespanning voor alle belichtingen die worden 
gestuurd door het stelsel, maakt het mogelijk het stelsel te gebruiken 
voor tomografie, waarbij een konstante stroom absoluut noodzakelijk is. 
Zoals blijkt uit fig. 4 kan informatie over tomografie en andere hulp-
gegevens in het stelsel worden ingevoerd met een mutiplexer 91 voor 
hulpgegevens. Ook hier worden de noodzakelijke gegevens geleverd in 
de ingang-gegevensverzamelleiding 53 en door de microbewerkingsinrchting 
gebruikt voor het kiezen van toepasselijke en geldige waarden door de 
anodespanning, de stroom en het produkt van de stroom en de belichtings-
tijd op basis van konstante belasting. 

Een belangrijke eigenschap van een inrichting volgens de uitvinding 
is dat voor elke techniek waarover gegevens worden bewaard, tevens een 
stel van technische grensfaktoren aanwezig Is die verenigbaar zijn met . -
de veiligheid van de patient. Sr zijn organen aanwezig voor het verbreken 
van de bekrachtiging van de röntgenbuis als de grenswaarden worden 
bereikt tijdens enige belichting waarbij gberuik :wordt gemaakt van 
automatische belichtingssturing. 

C O N C L U S I E S ; 
1. Anatomisch geprogrammeerd diagnostisch röntgenstelsel voor het 
uitvoeren van diagnostische technieken, met een röntgenbuis en een 
daarmee gekoppelde stuurinrichting voor het sturen van het vermogen, 
gekenmerkt door een centrale bewerkingsinrichting met een ingangsorgaan 
en een uitgangsorgaan en een geheugen voor het bewaren van gegevens 
die overeenkomen met parameters waaronder de stroom door de röntgenbuis, 
de anodespanning van de röntgenbuis, de belichtingstijd, het produkt van 
de stroom en de belichtingstijd, het gebruik of niet-gebruik van 
automatischs Belichtingssturing, opnemers tfoor het röntgenveld en 
de afmetingen van de focusseerstip van de röntgenbuis voor verschillende 
röntgentechnieken en voor het bewaren van programma's voor het sturen 
van de Bewerklngsinrichting, alsmede een automatisch belichtingsstuur-
orgaan In het vermogenstuurorgaan, een reeks met de hand te bedienen 
schakelaars met aktieve en inaktieve toestanden, waaronder techniek-
schakelaars- die Betrekking hebben op anatomische gebieden die tezamen het 
gehele menselijke lichaam beslaan en gebruiker-"-dominantie-schakelaars 
waarmee de anodespanning, de stroom en het produkt van de stroom en 
de Belichtingstijd onafhankelijk kunnen worden gekozen naar wens van 
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de gebruiker, welke techniekschakelaars in een aktieve stand kunnen 
worden geplaatst voor het kiezen van programma's die de parameters 
voor een vast bepaalde voorrang-röntgentechniek voor het anatomische 
gebied behorende bij de betreffende schakelaar kiezen, waarbij de 
automatische belichtingssturing is ingeschakeld, benevens een orgaan 
voor het koppelen van de schakelaars met het ingangsorgaan teneinde 
de bewerkingsinrichting in staat te stellen de toestanden van de scha-
kelaars af te tasten, waarbij de bewerkingsinrichting als reaktie op de 
aktieve toestand van schakelaars een programma uitvoert waardoor aan het 
uitgangsorgaan uitgangsgegevens worden geleverd die overeenkomen met 
de parameters voor de gekozen techniek, waarbij het vermogenstuurorgaan 
voor de röntgenbuis reageert op die uitgangsgegevens. 
2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat technieken voor 
anatomische gebieden met zodanige röntgen-doorlaateigenschappen dat 
deze niet verenigbaar zijn met het gebruik van automatische belichtings-
sturing, zijn geprogrammeerd voor een vaste belichtingstijd voor de 
betreffende techniek en het buiten werking stellen van het orgaan voor 
automatische belichtingssturing. 
3. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het vermogenstuurorgaan 
een orgaan bevat voor het bepalen van de anodespanning, de stroom, 
de belichtingstijd en het produkt van de stroom en de belichtingstijd 
voor de röntgenbuis tijdens de uitvoering van de techniek, waarbij als 
de microbewerkingsinrichting vaststelt dat een gebruiker dominatie-
schakelaar in de aktieve toestand verkeert, de microbewerkingsinrichting 
als reaktie daarop gegevens levert aan het uitgangsorgaan die overeen-
komen met de instelling van één der gebruiker dominantie-schakelaars, 
teneinde het vermogenstuurorgaan in te stellen voor het bepalen van de 
gewijzigde parameter in plaats van de voorrang-parameter die zou zijn 
gekozen als uitsluitend een techniek-schakelaar voor hun anatomisch 
gebied in de aktieve toestand zou verkeren. 
4. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de reeks met de 
hand bedienbare schakelaars een groep schakelaars voor de lichaamsaf-
metingen omvat die betrekking hebben op kleine, middelbare en grote 
onderzoekpersonen, waarbij de toestanden van de lichaamsafmetingen-
schakelaars- door de bewerkingsinrichting worden afgetast teneinde gegevens 
aan de uitgangsorganen te leveren die representatief zijn voor röntgen— 
belichting-kparameters bepaald door bediening van één der schakelaars 
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voor anatomische gebieden, gewijzigd met het oog op de lichaamsafmetingen. 
5. Stelsel volgens conclusie 4, met het kenmerk dat bediening van één 
van de lichaamsafmetingen-schakelaars en één van de schakelaars voor 
anatomische gebieden de levering aan het uitgangsorgaan van gegevens 
veroorzaakt die de voorkeur-parameters voor de röntgenbuis voor een 
vooraanzicht aangeven. 
6. Stelsel volgens conclusie 5, met het kenmerk dat de met de hand te 
bedienen schakelaars een groep röntgenaanzicht-schakëlaars omvat die 
betrekking hebben op linker en rechter schuine aanzichten en zijaanzichten, 
waarbij de toestanden van de röntgenaanzicht-schakelaars worden afgetast 
tezamen met de aftasting van de toestanden van de lichaamsafmetingen-
schakelaars en schakelaars voor anatomische gebieden, waardoor aan het 
uitgangsorgaan gegeven worden toegevoerd die de bedrij fsparameters voor 
de röntgenbuis aangeven voor één der schuine aanzichten of zijaanzichten 
en de lichaamsafmetingen. 
7. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de gebruikerdominantie-
schakelaars kunnen worden bediend voor het mogelijk maken van een instelling 
naar willekeur van de bedrijfsparameters van de röntgenbuis, waaronder 
de stroom, de anodespanning en het produkt van de stroom en de belichtings-
tijd, voor een gewenste techniek, waarbij een weergeefinrichting aanwezig 
is voor het. visueel weergeven van de waarden van de stroom, het produkt 
van de stroom en de belichtingstijd en de anodespanning die tijdens de 
uitvoering van de techniek worden vastgelegd door het vermogenstuurorgaan, 
welke weergeefinrichting de waarden weergeeft als reaktie op gegevens in 
uitgangsorgaan die overeenkomen met de stroom, het produkt van de stroom 
en de belichtingstijd en de anodespanning voor technieken die zijn 
bepaald door bediening van de gebruiker dominantie-schakelaars en de" 
schakelaars voor anatomische gebieden. 
8. Diagnostisch röntgenstelsal met een röntgenbuis, een orgaan voor het 
bepalen van röntgentechniek-parameters waaronder de anodespanning en 
de stroom die tijdens een belichting worden toegevoerd aan de buis en de 
belichtingstijd, een röntgentechniek-programmeerinrichting voor het 
bepalen van de parameters voor technieken aan de hand van discrete 
anatomische gebieden die tezamen het gehele menselijke lichaam beslaan, 
gekenmerkt door een stelsel van schakelaars waarvan er sommige de anatomische 
gebieden aangeven, waaronder botstrukturen, organen en ledematen, een 
microbewerkingsinrichting met een ingangsorgaan en een uitgangsorgaan, 
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een geheugen voor het bewaren van stuuralgorithmen voor de microbewerkings-
inrichting, het bewaren van vaste systeemkonstanten en het bewaren van 
gegevens waaronder stuurparameters en röntgentechniek-parameters, een 
multiplexer waarvan een ingangsórgaan is gekoppeld met de schakelaars 
en een uitgangsorgaan is gekoppeld met het ingangsorgaan van de microbewerkings-
inrichting, welke microbewerkingsinrichting als reaktie op gegevens die 
in multiplex worden toegevoerd aan het ingangsorgaan bij bediening van 
één der schakelaars voor anatomische gebieden, toegang verkrijgt tot 
vooraf bepaalde parametergegevens uit het geheugen die betrekking hebben 
op de parameters voor de techniek die door die bediening is bepaald, 
waarbij een uitgangsregister is gekoppeld met het uitgangsorgaan en 
gegevens ontvangt die representatief zijn voor de parameters en een 
weergeeforgaan tenminste sonnnige_der parameters weergeeft en wordt gestuurd 
door het uitgangsregister, alsmede een reeks uitgangspoorten gekoppeld 
met het uitgangsorgaan van de microbewerkingsinrichting en een orgaan dat 
als reaktie op signalen die betrekking hebben op parameters overeen-
komende met gegevens toegevoerd aan de uitgangspoort, het stuurorgaan 
voor de röntgentechniek-parameters stuurt. 

9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de algorithmen 
de microbewerkingsinrichting zodanig sturen dat deze gegevens selecteert 
voor het opwekken van een specifieke parameter voor de te gebruiken 
anodespanning voor elke techniek gekozen door bediening van de schakelaars 
en voor het opwekken van een parameter voor een konstante waarde van 
de stroom voor de techniek, waardoor een konstant vermogen gedurende 
de gehele belichting wordt toegevoerd aan de röntgenbuis. 
10. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de schakelaars 
verschuivingsschakelaars omvatten die door de gebruiker kunnen worden 
bediend voor het terzijde schuiven van de geprogrammeerde techniek-
parameters van de anodespanning, de stroom en het produkt van de stroom 
en de belichtingstijd in stappen, welke verschuivingsschakelaars kunnen 
worden geplaatst in standen die worden bepaald door de microbewerkings-
inrichting, waarbij deze de signalen bewerkt in plaats van signalen 
ontvangen als- resultaat van de bediening van de schakelaars betrekking 
hebbende op anatomische gebieden, waarbij de programma's de gevallen 
bepalen waarin de gewijzigde waarden van de anodespanning en/of het 
produkt van de stroom en de belichtingstijd het maximaal toelaatbare 
vermogen voor de röntgenbuis zouden doen bereiken, zoals dat wordt bewaard 
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in het geheugen, zodat een verdere beïnvloeding van de anodespanning 

en het produkt van de stroom en de belichtingstijd de geprogrammeerde 

waarde van de stroom volgens een reeks stappen die gewijzigde waarden 

van de konstante stroom tijdens de duur van de belichting doen dalen, 

alsmede een orgaan voör het numeriek weergeven van de waarden van de 

stroom die door wijziging zijn verkregen. 

11. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk dat de algorithmen 

zijn ingericht voor het sturen van de microbewerkingsinrichting voor het 

kiezen van gegevens voor het opwekken van een specifieke parameter 

voor het produkt van de stroom en de belichtingstijd, de stroom, de 

belichtingstijd, één van de twee afmetingen voor de focusseerstip van 

de röntgenbuis, de effektieve opnemer voor automatische belichtings-

sturing en de instelling van de filmdichtheid voor automatische 

belichtingssturing, 

12. Inrichting volgens conclusie 8, gekenmerkt door een orgaan voor 

het weergeven van aanwijzingen van de anodespanning, de stroom, het 

produkt van de stroom en de belichtingstijd, de belichtingstijd, de 

afmetingen van de focusseerstip van de röntgenbuis en de effektieve 

opnemers- voor automatische belichtingssturing bij een belichting. 

13. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk dat bediening van 

sommige schakelaars de keuze ten gevolge heeft van een uniek stel van 

parameters voor het produkt van de stroom en de belichtingstijd, de 

stroom en de afmetingen van de focusseerstip van de röntgenbuis ten 

gebruike tezamen met automatische belichtingssturing en bediening van 

andere schakelaars de keuze veroorzaakt van een uniek stel parameters 

voor het produkt van de stroom en de belichtingstijd, de stroom en 

de afmetingen van de focusseerstip van de röntgenbuis zonder gebruik 

van automatische belichtingssturing. 

14. inrichting volgens conclusie 11, gekenmerkt door schakelaars voor 

de lichaamsafmetingen die kunnen worden bediend in overeenstemming met 

de. lichaamsafmetingen, waarbij de waarden voor de anodespanning en de 

stroom die worden verkregen door bediening van een der schakelaars voor 

anatomische geMeden worden gewijzigd overeenkomstig de bediende 

schakelaar voor lichaamsafmetingen. 

15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk dat de waarden van 

de respektieve gewijzigde waarden voor de anodespanning en het produkt 

van de stroom en de belichtingstijd zijn geprogrammeerd voor elke kombinatie 
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van schakelaarinstellingen. 
16. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk dat de gewijzigde 
waarde van het produkt van de stroom en de belichtingstijd wordt gedeeld 
door de geprogrammeerde waarde van de gewijzigde stroom, welk quotient 
wordt gebruikt voor het bepalen van het signaal dat de belichtings-
tijd stuurt, benevens het orgaan voor het numeriek weergeven van de 
belichtingstijd. 
17. Diagnostisch röntgenstelsel met een anatomisch geprogrammeerde 
techniekselector en een röntgenbuis en een vermogenstuurorgaan gekoppeld 
met de röntgenbuis, waarbij sommige van de parameters voor röntgentechnieken 
die worden gestuurd door de röntgenbuis bestaan uit waarden voor de 
stroom, de anodespanning, de belichtingstijd en de afmetingen van de 
focusseerstip van de röntgenbuis en andere parameters bestaan uit het 
gebruik of niet-gebruik van automatische belichtingssturing en de 
opnemers voor het röntgenveld.die bij een techniek worden gebruikt, 
gekenmerkt door een centrale bewerkingsinrichting met een ingangsorgaan 
en een uitgangsorgaan en een geheugen voor het bewaren van gegevens 
die overeenkomen met parameters voor verschillende röntgentechnieken 
en voor het bewaren van programma's voor het sturen van de bewerkings-
inrichting voor het kiezen van de parameters voor de gewenste techniek, 
een reeks met de hand bedienbare schakelaars met aktieve en inaktieve 
toestanden, waaronder kiesschakelaars voor anatomische gebieden die 
tezamen het gehele menselijke lichaam beslaan, welke kiesschakelaars 
in aktieve standen kunnen worden gebracht voor het kiezen van een pro-
gramma dat de voorkeur-parameters bepaald voor een röntgen—vooraanzicht 
van het betreffende anatomische gebied, alsmede een orgaan voor het 
koppelen van de schakelaars met het ingangsorgaan teneinde de bewerkings-
inrichting in staat te stellen de toestanden van de schakelaars her-
haaldelijk te bepalen, welke bewerkingsinrichting op de aktieve toestand 
van een schakelaar reageert door uitvoering van een programma dat uitgangs-
gegevens- levert aan het uitgangsorgaan die overeenkomen met de parameters 
voor de gekozen techniek, alsmede een orgaan dat als reaktie op de . 
uitgangsgegevens- het vermogenstuurorgaan voor de röntgenbuis stuurt. 
18. Inrichting volgens conclusie 17, gekenmerkt door een automatisch 
belichtingsstuurorgaan waarvan het gebruik een voorkeurparameter is voor 
het merendeel van de technieken die kunnen worden gekozen met de schakelaars 
voor anatomische gebieden, waarbij het automatische belichtingsstuurorgaan 
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bij voorkeur wordt geaktiveerd door uitgangsgegevens van het uitgangsorgaan, 

verkregen door bediening van één van het merendeel van de schakelaars voor 

anatomische gebieden, teneinde het vermogenstuurorgaan voor de röntgenbuis 

te sturen ten aanzien van de belichtingstijd. 

19. Inrichting volgens conclusie 17, met het kenmerk dat sommige scha-

kelaars verschuivingsschakelaars £ijn die kunnen worden bediend voor 

het kiezen van de anodespanning, de stroom of het produkt van de stroom 

en de belichtingstijd naar wens van de gebruiker, onder tijdelijke terzijde 

schuiving van overeenkomstige parameters bepaald door een programma 

dat is gekozen door bediening van één der schakelaars voor anatomische 

gebieden, waarbij de bewerkingsinrichting op de aktieve toestand van 

één der verschuivingsschakelaars voor de anodespanning, de stroom of 

het produkt van de stroom en de belichtingstijd reageert door aan het 

uitgangsorgaan gegevens te leveren die overeenkomen met de gekozen 

waarde van de stroom, de anodespanning en het produkt van de stroom 

en de belichtingstijd, terwijl een weergeeforgaan aanwezig is, alsmede 

een orgaan dat als reaktie op uitgangsgegevens die overeenkomen met de 

gekozen parameters van' de anodespanning, de stroom en het produkt van 

de stroom en de belichtingstijd, het orgaan voor de weergave van deze 

waarden stuurt. 

20. Inrichting volgens conclusie 18, gekenmerkt door een schakelaar 

voor het kiezen van de belichtingstijd, waarbij het automatische belich-

tingsstuurorgaan buiten werking wordt gesteld als reaktie op de bediening 

van één van een minderheid van schakelaars voor anatomische gebieden, 

alsmede een orgaan voor het aangeven dat het automatische belichtings-

stuurorgaan buiten werking is bij bediening van één van de minderheid 

van schakelaars voor anatomische gebieden, waarbij de schakelaar voor 

keuze van de belichtingstijd kan worden bediend voor het verkrijgen van 

een vaste belichtingstijd als het automatische belichtingsstuurorgaan 

buiten werking is. 
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