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American Science Engineering Inc., te Cambridge, Massachusetts, 
Verenigde Staten van Amerika 

CT aftaster met gereduceerde stralingsdoses. 

De uitvinding heeft betrekking op een CT-aftaster en 
in het bijzonder op een inrichting en technieken voor het verminderen 
van de stralingsdosis voor een patient zonder opoffering van beeldkwa-
liteit. 

5 De in de handel beschikbare CT aftaster van aanvrager 
omvat een cirkelvormig stelsel van 600 aangrenzende detectoren, belicht 
in opeenvolging door een roterende röntgenbron, welke een waaiervormige 
bundel uitzendt. Die detectoren binnen de boog van de waaierbundel op 
elk tijdstip gedurende een aftasting zijn "aktief" en worden periodiek 

IQ gemonsterd voor het leveren van röntgentransmissiegegevens. De reeks 
van gegevens behorende bij een gegeven detector gedurende een aftasting 
wordt een "detectorwaaier" of "gegevenswaaier" genoemd. Het is belang-
rijk, dat elke detectorwaaier soepel en continu in de tijd kan worden ver-
kregen zonder belangrijke onderbreking tussen naburige monsters of stra-

in len. Buitendien is het belangrijk dat de gegevens, verkregen aan het 
begin en aan het einde van de aftasting soepel met elkaar worden gemengd. 
Het voldoen aan deze twee criteria vermijdt discontinuïteiten binnen 
afzonderlijke waaiers en tussen ruimtelijk naburige waaiers verkregen 
bij het begin en bij het einde van de aftasting, die zouden resulteren 

20 in kunstmatigheden in het gereconstrueerde CT-beeld. 
Voor het verkrijgen van zowel soepelheid als continuiteit 

in de tijd, wordt er de voorkeur aan gegeven om af te tasten over iets 
meer dan 360° en om geschikte delen van de totaliteit van de aldus ver-
kregen gegevens te selecteren zoals hierna in detail wordt toegelicht. 

25 Een nadeel van deze benadering is, dat bepaalde detectoren aldus twee-
maal worden belicht, waardoor enige gegevens worden verkregen, welke vol-
doen aan de kriteria van soepelheid en continuiteit, en extra gegevens, 
welke worden verwijderd omdat zij de kriteria verstoren. De ongebruikte 
gegevens vertegenwoordigen overtollige stralingsdosis voor de patient. 
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Het is een belangrijk doel van de uitvinding on te 
voorzien in een verbeterde CT aftaster. 

Een Verder doel van de uitvinding is het verkrijgen van 
het bovengenoemde doel, terwijl de stralingsdosis wordt gereduceerd, 

5 waaraan de patient wordt onderworpen. 
Ook een doel van de uitvinding is het verkrijgen van één 

of meer van bovengenoemde doeleinden zonder opoffering van de kwaliteit 
van het gereconstrueerde CT-beeld. 

Een verder doel van de uitvinding is het verkrijgen van 
10 één of meer van bovengenoemde doeleinden met relatief weinig extra con-

structie, die betrekkelijk goedkoop en betrouwbaar ia en betrekkelijk ge-
makkelijk kan worden aangebracht in een CT aftaster met' een stationair 
stelsel van detectoren. 

Bij een CT aftaster met een stationair cirkelvormig stel-
15 sel volgens de uitvinding zijn organen aanwezig voor relatieve hoekver-

plaatsing van een bron met doordringende stralingsenergie en de groep 
van detectoren over een baan, resulterend in het gewoon door de bron be-
lichten van dezelfde groep detectoren zowel aan het begin als aan het ein-
de van een aftastcyclus en organen voor het beperken van de emissie van 

20 stralingsenergie aan het begin en aan het einde van een aftastcyclus voor 
het reduceren van het aantal detectoren, dat wordt belicht met de door-
dringende stralingsenergie tweemaal in een aftastcyclus. Bij voorkeur om-
vatten laatstgenoemde organen sluiterorganen voor het begrenzen van het 
veld van de doordringende stralingsenergie uitgezonden door de bron. De 

25 sluiterorganen kunnen zijn voorzien van een rechthoekige gleuf in een 
plaat met intermitterende schuifbeweging ten opzichte van de bron of een 
parallellogramvormige opening in de plaat continu of intermitterend lood-
recht op het vlak van de waaierbundel bewegend. Een verdere vorm omvat 
een gleuf in een gebogen plaat, velke zijn juiste stand ten opzichte van 

30 de bron verkrijgt door rotatie om de aftastas. Nog een andere vorm bij de 
uitvinding kan bestaan uit afzonderlijke platen, onafhankelijk aangedreven, 
om de waaierbundel af te dekken vanaf elke rand van de aftasting zoals 
vereist volgens de uitvinding. Een ander kenmerk van de uitvinding is 
gelegen in het toenemend vergroten of verkleinen van de röntgenbuisstroom 
bij het begin en het einde van een aftastcyclus respectievelijk voor het 
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leveren van een deel VM de gewenste weging. 

De uitvinding zal aan de hand van de tekening in het 

volgende nader vorden toegelicht. 

Figuur 1 toont een grafische weergave van detectoren 

5 belicht als functie van de aftastcyclus en toont de gegevens beschikbaar 

bij een cirkelvormige aftasting van exact een enkele omwenteling. 

Figuur 2 toont grafisch evenals figuur t de aftasting, 

doch verlengt met een kwart omwenteling voor het verwijderen van discon-

tinuïteiten. 

10 Figuur 3 is een grafische weergave zoals bij figuren 1 

en 2, doch met verder verlengde aftasting voor het elimineren van de 

tijdelijke discontinuiteit tussen ruimtelijk naburige detectorwaaiers 

599 en 0 verkregen bij het begin en het einde van de aftasting. 

Figuur k toont schematisch een door een sluiter bedien-

15 de opening als functie van de positie van de bron voor het reduceren van 

de stralingsdosis volgens de uitvinding. 

Figuren 5 en 6 zijn respectievelijk het zijaanzicht en 

het bovenaanzicht van een voorkeursuitvoering van een schuifsluiter-

mechanisme. 

20 Figuur 7 toont een blokschema van de logische inrichting 

voor een stelsel voor het verkrijgen van stroomregeling synchroon met de 

aftastcyclus. 

Men ziet in figuur 1 een grafische weergave van genummer-

de gegevensvaaiers als een functie van de bronpositie voor een vaaierbun-

25 del, welke 150 van de 600 detectoren omvat. De getallen van de gegevens-

vaaiers, in totaal 600, zijn uitgezet langs de vertikale as 11. De 

horizontale as 12 geeft de gedeeltelijke omwentelingen van de aftast-

cyclus of bronrotatie aan. Het gearceerde parallellogram begrenst het 

gebied van aktieve detectoren en toont de gegevens beschikbaar binnen een 

30 aftasting van 360° zonder te letten op het kriterium van soepelheid. 

De doorsnijding van het aktieve gebied door horizontale lijnen bij een 

gegeven detectornummer toont het deel van de aftasting, gedurende welke 

die detectorwaaier wordt verkregen. Gegevensvaaiers 0 tot i»50 worden ver-

kregen zonder onderbreking in de tijd, zoals bijvoorbeeld de gegevens 

35 waaier 15 van het detectornummer 225, welke vordt verkregen gedurende het 
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gebied van 3/8 tot 5/8 omwenteling van de aftastcyclus. Gegevensvaaiers 
van detectoren 451 tot 599 zijn in tijd gescheiden zoals toegelicht voor 

" detectorwaaier 525» welke is gebroken in een deel 16 verkregen bij het 
begin van een aftasting en een deel 17 verkregen bij het einde van een 
aftasting. 

Volgens figuur 2 ziet men een grafische weergave van de 
aftasting, welke is verlengd tot 5/4 omwenteling en zodanig voldoende, 
dat detectorwaaiers 451 tot 599 continu in de tijd kunnen worden verkregen 
waardoor discontinuiteiten binnendetectorwaaiers worden verwijderd. Het 

1 0 parallellogram begrenst het gebied van aktieve detectoren, maar slechts 
de gegevensvaaiers in het gearceerde gebied, dat een volledig stel van 
600 gegevensvaaiers weergeeft, worden continu in de tijd verkregen. Er 
blijft nog een tijdelijke discontinuiteit tussen ruimtelijk naburige 
detectorwaaiers 0 en 599» verkregen bij het begin en het einde van de af-

jtj tasting respectievelijk. 
In figuur 3 ziet men, dat de aftasting nog verder wordt 

uitgevoerd tot 1 en 3/8 omwenteling voor het verwijderen van de laatst-
genoemde discontinuiteit en het verkrijgen van de eerste 75 detectorwaaiers 
een tweede keer. Gewogen gemiddelden van deze 75 overtollige gegevens-

20 waaiers worden gebruikt bij de reconstructie van het CT-beeld door het 
geleidelijk vergroten van de wegingen van de voorste groep tot volle-
dige waarde en geleidelijke vermindering van de weging van de achterste 
groep tot nul. Het netto-effect is het samen mengen van gegevens aan de 
uiteinden van de aftasting, waardoor elke discontinuiteit in het gere-

25 construeerde beeld wordt uitgebannen. 
Voor het verkrijgen van de gewenste informatie voor het 

vormen van een gereconstrueerd beeld van hoge kwaliteit en essentieel 
vrij van kunstmatigheden, is de aftastcyclus volgens figuur 3 nodig. 
Evenwel wordt de informatie in de delen A en A' niet gebruikt bij het 

20 reconstrueren van het beeld. Volgens de uitvinding zijn organen aangebracht 
voor het blokkeren van straling in de aangegeven detectoren in de ge-
bieden A en A' voor het aanzienlijk reduceren van&e stralingsdosis ont-
vangen door een patient. 

In figuur 4 toont men schematisch een stelsel voor het 
25 elimineren van straling in de richting van de detectoren overeenkomend 
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met gebieden A en A' in figuur 3. Een schuifsluiter in de voorcollimator 
maakt de waaierbundel effectief smaller bij het begin en het einde van 
een aftastcyclus zodat dan slechts die detectoren worden belicht, welke 
bruikbare gegevens leveren. Gedurende het middengedeelte van de cyclus 

5 worden alle aktieve detectoren belicht. De inrichting omvat een rontgen-
bron 2U, welke begint bij een positie 1 en tegen een uurwerk in draait 
gedurende een volledige aftasting via een stand 2 bij een kwart omwenteling 
naar een stand 3 bij 1 en 1/8 omwenteling en uiteindelijk tot de stand 
b bij 1 en 3/8 omwentelingen. Een sluiter 23 omvat een loodplaat gevormd 

IQ met een opening 26 praktisch overeenkomend met de breedte van de waaier-
bundel 27» terwijl de delen aan beide zijden van de gleuf 26 groter zijn 
dan de breedte van de waaierbundel 27. Bij het begin van het aftasten 
met de bron 2k in de stand 1, wordt de sluiter 23 geplaatst om slechts 
toe te laten, dat de beginrand 28 van de waaierbundel 27 kan passeren 

15 door de opening 26 en de detector 0 kan belichten en de detectoren k^l 
tot 599 afdekt. Wanneer de bron 2b tegen een uurwerk in rondloopt, schuift 
de sluiter 23 ook geleidelijk tegen een uurwerk in ten opzichte van de 
bron 2b voor het continueren van de belichting van detector 0 terwijl de 
detectoren met een uurwerk mee gerekend vanaf detector 0 blijven afgedekt. 

20 Wanneer de sluiter 23 voortgaat, laat de opening 26 een steeds bredere 
sector van de waaierbundel 27 door voor het belichten van detectoren 1, 
2, 3 enz. In de stand 2 bij een kwart omwenteling van de aftasting 
passeert de volledige breedte van de waaierbundel 27 door de opening 26 
voor het belichten van detectoren 0 tot 1^9. De sluiter 23 blijft dan in 

25 een stationaire stand ten opzichte van de bron 2b totdat de aftasting is 
gevorderd tot de stand 3 bij 1 en 1/8 omwenteling van de aftasting, waar 
de bron 2b de detectoren 526 tot 75 belicht. Daarna begint de sluiter 23 
weer toenemend tegen een uurwerk in te bewegen ten opzichte vein de bron 
2b ter voorkoming van belichting van alle detectoren gerekend tegen een 

30 uurwerk in vanaf de detector 75- Wanneer de bron 2b de stand 4 bereikt 
aan het einde van de aftasting na 1 en 3/8 omwenteling, belicht hij 
slechts de detector 75 met de eindrand 29 van de waaierbundel 27. 

Figuren 5 en 6 vormen respectievelijk het zijaanzicht en 
het bovenaanzicht van de voorkeursuitvoering van een schuifsluiter-

35 mechanisme, waarbij 23' een aluiterstelsel is voorzien van een voor ront-
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genstralen ondoorlaatbare plaat 25 met een opening 26' en een tandheugel 
3k stevig daaraan "bevestigd. Het sluiterstelsel 23' wordt ondersteund en 
geleid door vaste sporen 31 zodanig dat het is beperkt tot beweging in 
slechts de richting volgens de pijlen 35 door de werking van een stappen-

5 motor 32 en een tandwiel 33 .op de tandheugel 3^. Figuren 5 en 6 tonen de 
aanvangsstand van het schuifsluitermechanisme, waarvoor de relatieve 
stand van de röntgenbron 2k' en de rontgenwaaierbundel 27' schematisch 
zijn getekend in figuur 5. Synchronisatie van de beweging van het schuif-
sluitermechanisme met de aftastcyclus van figuren 3 en k wordt verkregen 

1 0 door een aftastpositiecodeerorgaan 36, dat positie-informatie levert 
aan een motorregelaar 37, die op zijn beurt de stappen van de motor 32 
regelt volgens een gebruikelijke techniek. Bij het voltooien van een af-
tastcyclus stelt de motorregelaar 37 het schuifsluitermechanisme terug 
naar zijn beginpositie. 

^ Andere bekende technieken kunnen worden gebruikt voor 
het regelen van de sluiter ten opzichte vein de bron schematisch weer-
gegeven in figuur Bijvoorbeeld kan de relatieve verplaatsing tussen 
de sluiter en de rontgenbron worden uitgevoerd door een mechanische ver-
binding, welke in werking wordt gesteld wanneer de bron binnen de aan-

20 gegeven gebieden is. Alternatief kunnen transductororganen worden toege-
past voor het testen van de positie van de sluiter 23 en het leveren 
van een regelsignaal, dat de sluiter 23 regelt zoals aangegeven in figuur 
Nog een andere uitvoering kan een gleuf in een gebogen plaat omvatten, 
welke plaat roteert om de aftastas synchroon met de bron 2k voor het vor-

25 men van de juiste sluiteropening. Een verdere uitvoeringsvorm kan be-
staan uit een parallellogramvormige opening in een voor röntgenstralen 
ondoorlaatbare plaat, welke wordt bewogen loodrecht op de waaierbundel 
hetzij continu of intermitterend afhankelijk van de afmetingen van de 
opening voor het verkrijgen van de juiste waaierbundelopening synchroon 

30 met de beweging van de bron 2k. Een verdere uitvoering kan afzonderlijke 
voor röntgenstralen ontdoorlaatbare platen omvatten, onafhankelijk aan-
gedreven voor het afdekken van de waaierbundel vanaf elk van de randen in 
overeenstemming met de techniek beschreven in verband met figuur b. 

Nog een andere benadering kan bestaan uit een servo-
35 stelsel, dat de uitgangen van detectoren 599 en 0 test vanaf de positie 

7S109 11 



7 

1 naar de positie 2 en de uitgangen van detectoren 75 en 76 van de 

positie 3 naar de positie 4 van figuur b, In het eerste gebied beweegt 

de regelaar de sluiter toenemend met een uurwerk mee, zodat de detector 

0 wordt belicht terwijl de detector 599 wordt afgedekt en in het tweede 

5 gebied plaatst hij de sluiter zo, dat de detector 75 wordt belicht ter-

wijl de detector 76 wordt afgedekt. De specifieke servotechniek voor 

het vormen van deze relaties is in de techniek bekend. 

Met betrekking tot figuur 3 opnieuw, wordt opgemerkt, 

dat de gebieden B en C bij het begin van een aftastcyclus en B' en C' 

1q aan het einde van een aftastcyclus herhaalde gegevensvaaiers weergeven 

vanaf dezelfde groep van 75 detectoren (de detectoren 0 tot 7*0, welke 

geschikt worden gewogen voor het verwijderen van de effecten van discontinuï-

teiten tussen de tvee einden van de aftastcyclus. Volgens de uitvinding 

worden organen toegepast voor het met de helft reduceren van de dosis, 

•jtj welke anders zou worden gebruikt gedurende de delen B en B' van de af-

tasting, zonder het opofferen van de kwaliteit van het gereconstrueerde 

CT-beeld. Voor dit doel wordt weging uitgevoerd door het regelen van de 

rontgenbuisstroom om geleidelijk toe te neaen over de eerste 1/8 omwen-

teling van de bron overeenkomend met het gebied B en het toenemend ver-

2Q minderen over de laatste 1/8 omwenteling van de bron overeenkomend met 

het gebied B'. Een verder voordeel van deze benadering is, dat de 

röntgenbuis minder vermogen gebruikt tijdens de einden van de aftasting, 

resulterend in een aanzienlijke vermindering van de orde van 5 % tot 10 % 

van de thermische belasting van de röntgenbuis. 

25 Volgens figuur 3 kan de dosis en de thermische belas-

ting van de röntgenbuis verder worden verminderd bij slechts een geringe 

opoffering van de kwaliteit van het gereconstrueerde CT-beeld, door het 

toenemend vergroten en verkleinen van stroomverloop in of over gebieden 

C en C' respectievelijk. 

3Q Figuur 7 toont een blokschema van de logische inrich-

ting voor het verkrijgen van stroomregeling synchroon met de aftastcyclus 

volgens bekende techniek. Het codeerorgaan 3é* vekt signalen op, die de 

hoekstand van de rontgenbron 24" in de aftastcyclus aangeven. Deze posi-

tie-informatie vordt gebruikt door een programmeersignaalgenerator 41 

35 voor het leveren van een programmeers ignaal evenredig met het gewenste 
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rontgenbuisstroomverloop, waardoor de voedingsbron k2 aan de röntgenbron 
2k" een stroom levert met het gewenste amplitude- en tijdverloop. 

Bovenstaande inrichting en techniek leveren een aan-
zienlijke reductie van de stralingsdosis voor een patient zonder het 

5 opofferen van beeldkwaliteit en het verder verminderen van vermogen, dat 
wordt gedissipeerd en vermindering van thermische belasting. Het zal 
duidelijk zijn aan een deskundige dat wijzigingen binnen het kader van 
de uitvinding mogelijk zijn. 

C o n c l u s i e s 
10 1. CT aftaster met een stelsel van naburige detectoren 

en een bron van een waaiervormige bundel van doordringende stralings-
energie relatief beweegbaar ten opzichte van de detectoren om een as in 
een af te tasten gebied, met het kenmerk, dat organen aanwezig zijn voor 
het beperken van de breedte van de waaierbundel volgens de richting van 

15 de aftasting bij einddelen van de aftasting zodanig dat het aantal detectoren 
belicht nabij elk eindpunt van de aftasting, evenredig is met de afstand 
tussen de bron en elk eindpunt. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
de organen voor het begrenzen bestaan uit sluiterorganen. 

20 3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk,dat 
organen aanwezig zijn voor het vormen van de intensiteit van de door-
dringende straling evenredig met de afstand tussen de bron en het be-
treffende eindaftastpunt voor een vooraf bepaald eindgedeelte van deze 
baan van relatieve beweging. 

25 Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat 
de organen voor het begrenzen van de breedte bestaan uit sluiterorganen. 

5. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 
de bron van doordringende stralingsenergie bestaat uit een röntgenbuis 
en de organen voor het reduceren van de straling bestaan uit organen 

30 voor het regelen van de sterkte van de rontgenbuisstroom zodanig dat de-
ze omgekeerd evenredig is met de afstand tussen de bron en een respectieve-
lijk eindpunt. 

6. Inrichting volgens conclusie 1, 
waarbij een geheel cirkelvormig stelsel van naburige detectoren aanwezig 

35 is, met het kenmerk, dat organen aanwezig zijn voor het roterend aftasten 
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van het gebied over meer dan een volledige omwenteling en minder dan 
twee omwentelingen. 

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat 
de roterende aftasting praktisch 5/4 omwenteling is. 

5 8. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
de organen voor het begrenzen en de organen voor het belichten zijn voor-
zien van organen voor het belichten aan elk eindpunt van praktisch 
slechts een detector. 

9. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
10 de organen voor het begrenzen bestaan uit een schuivende sluiter van 

materiaal ondoorlaatbaar voor de doordringende stralingsenergie gevórmd 
met een opening doorlaatbaar daarvoor welke relatief beweegbaar is ten 
opzichte van de bron en de detectoren voor het toenemend reduceren van de 
breedte van de waaierbundel langs de richting van aftasting bij einddelen 

15 daarvan zodanig dat het aantal detectoren belicht nabij elk eindpunt van 
de aftasting, evenredig is met de aftasting tussen de bron en elk eind-
punt terwijl praktisch de volledige bundelbreedte wordt doorgelaten tussen 
die einddelen. 

10. Inrichting volgens conclusie 9» met het kenmerk, dat 
20 de opening praktisch overeenkomt met de volle bundelbreedte langs de baan 

van relatieve beweging. 
11. Inrichting volgens conclusie 10, waarbij de organen 

voor het begrenzen bestaan uit een aandrijftaotor gekoppeld met de sluiter, 
en organen aanwezig zijn voor het regelen van de werking van de motor in 

25 overeenstemming met de aftastpositie voor het wijzigen van de breedte 
van de waaierbundel langs de richting van de aftasting bij eindgedeelten 
van de aftasting zodanig dat het aantal detectoren belicht nabij elk eind-
punt van de aftasting, evenredig is met de afstand tussen de bron en elk 
eindpunt terwijl de volledige breedte van de waaierbundel de detectoren 

30 tussen deze eindgedeelten belicht. 
12. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de 

beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 
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