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N.V, Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven* 

i Aandri jfmechanisme voor een röntgenstrooi'stralenraster. 

Ê • | 
\ 
| De uitvinding heeft betrekking op een aandrijf-
i ' ' smechanisme voorliet strooistralenraster van een röntgen-

f apparaat met een om een scharnier punt naar alle richtingen • 
t - __ | 
f draaibare, aangedreven parallelogramvormige draagarmcon- ; 
i i 
j structie waarbij aan de ene zijde van het scharnierpunt j 
j • .. ' 
; een röntgenbron is bevestigd en aan de andere zijde van het 

scharnierpunt een beeldsectie met het genoemde strooistralen-

| raster j alsmede een met het strooistralenraster gekoppelde ! 

| aandrijfschijf die is voorzien van een met een aandrijfpen i 
j samenwerkende diametraal verlopende groef, welke aandrijf- : 
t 

i pen is bevestigd aan de draagarmconstructie aan de van de j 
! i 

- röntgenbron afgekeerde zijde van het scharnierpunt en I 

'-onder veerkracht verschuifbaar is ten opzichte vari de draag-

arwconstructie in een richting loodrecht op het vlak van 
| de schijf. . | 
i - j 

In bekende röntgenapparaten met aandrijf- . i 
i E 

mechanismen voor het strooistralenraster van de in de aanhef 

genoemde soort wordt gebruik gemaakt van het door de con- j 

> structie gegeven verschil in afstand tot het scharnierpunt 
« . i 
, van de draagarmconstructie dat b&staat tussen de plaats 

: waar de beeldsectie aan deze constructie is bevestigd en 1 

i I 
de plaats waar de aandrijving van het strooistralenraster • 

l aan de draagarmconstructie is bevestigd voor het synchroon 1 . j . j 
l met de röntgenbron mee 'laten draaien van het strooistralen-

* raster. Het genoemde verschil in afstand leidt tot in vorm ' 
! ! 
" overeenkomende, in .grootte echter van elkaar afwijkende 

i banen van punten op de draagarmconstructie die verschillend 

ver van het scharnierpunt liggen. Dit verschil in grootte ; 

wordt benut om de genoemde pen door middel van een diame-

trale groef de schijf aan te laten drijven. 

Het bekende aandrijfmechanisme bezit een 
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{ aantal bezwaren die het gevolg zijn van het feit dat men 
( aan het aangedreven punt van de draagarmconstructie ook be~ 
j vegingsbanen oplegt met een sterk varierende kromtestraal 
i 
; of een relatief kleine kromtestraal, Omdat het aandrijfkoppel 
i voor de schijf bepaald wordt door het product van de be~ 
i schikbare - vaak met de tijd veranderende - aandrijfkracht , 
I en de afstand.van het met de schijf .samenwerkende ointe van 
1 de aandrijfpen tot het midden van de schijf komt het voor ! 
| dat - indien de genoemde afstand klein wordt - ofwel het 
| benodigde aandrijfkoppel niet meer opgebracht kan worden ( . 
• ofwel de belasting van cfe aandrijfpen te groot wordt. Bij J 
^ het bei-rende röntgersapparaat werd getracht overbelasting ' 
j te vermijden door met de hand de aandrijfpen buiten ingrij-, 
; ping te brengen met de schijf. De aandrijfpen wVrd daartoe , 
tegen veerkracht in verschuifbaar1 ten opzichte van de draag-* i 
armconstructie opgesteld. Omdat bij opnametechnieken met j , 1 kleine bewegingskrommen - zoals de relatief kleine cirkel- j 

I baan die gebruikt wordt bij zonografie - een niet aangedreven 
| strooistralenraster nog niet tot ongewenste schaduweffecten' 1 i 
j van de stralen absorberende lamellen in het raster op de ^ 
S röntgenfilrn leidt is ook reeds een schijf toegepast die < 
| voorzien is van een groef met een centrale verwijding die J 
; groter in afmeting is dan de door de aandrijfpen te be-' * 
! schrijven baan. De aandri j fpen ,efrijft in dit speciale geval 
, de schijf niet aan. > 1 

' Het d.oel van de uitvinding ,is een aandrijf- J 
j mechanisme voor een strooistralenraster te verschaffen waarbij 
overbelasting kan worden vermeden door automatische ont-
koppeling van de aandrijfpen en de aandrijfschijf waarna 
eveneens automatisch de koppeling wordt hersteld, terwijl 
tijdens de ontkoppeling een alternatieve, overbelasting 
vermijdende aandrijving van de schijf gewaarborgd is. 

De uitvinding heeft daartoe het kenmerk, dat 
de diametx^ale groef is voorzien van een als uitloop voor j 

' . s t de aandrijfpen dienend hellend gedeelte dat een maximale 
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hoogte bezit clie nagenoeg gelijk is aan de maximale diepte 

van de diametrale groef, terwijl de aandrijfpen is opgesteld 

in een onder wrijving met de schijf samenwerkend terugstel-

orgaan dat enerzijds onder veerkracht aanligt tegen do schijf 

en anderzijds verschuifbaar is in zijdelingse richting ten 

opzichte van de schijf onder de kracht van twee terugstel-

veren die aan het ene uiteinde zijn verbonden met de schijf, 

en aan het andere uiteinde met het 'terugstelorgaan. { 

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan 
i | 
jde hand van de tekening waarin: ! 

| fig. 1 schematisch een tomograaf toont waarin, 

j een aandrijfmechanisme volgens de uitvinding wordt toege- : 
i f 

ipast, 
I I 
• - fig. 2 een doorsnede toont van een aandrijf- ^ 

i mechanisme volgens de uitvinding, j 

| 3 eon onUo-rnruigiipht toont van eon door-
l ï 
pnedo vo.1 gonri dó lijn ÏIÏ-Ï1Ï ii) figuur 

> ( 
fig. h een onderaanzicht tooijt van de aan-

i j 
• drijfscliijf waarin schematisch een der door de aandrijfpen 1 

' te beschrijven banen geprojecteerd op het vlalc van de schijf 
• . t 
' is aangegeven, i 
. , i 
• fig. 5 een onderaanzicht toont van het in hot; ï -i 1 

j aandrijfmechanisme volgens de figuren 1, 2 en 3 toegepaste | 

| terugstelorgaan. . ,>•',' " j 

i - Het met figuur 1 schematisch geil lustreorrio j 
f ' 
• bekende röntgenapparaat voor tomografie bezit een gestel 1 J ' 1 

| waarin een draagarmconstructie 3 is opgehangen die is opge~ j 

bouwd uit een hoofdparallelogram ABCD en twee deelparalleloT 

grammen ABBF en ABGH. Het hoofdparallelogram ABCD is in de ® 

punten G en H naar alle richtingen draaibaar opgehangen in 

jhet gestel 1, Het parallelogram ABCD kan zowel draaien om 
t 

de as HG als om assen loodrecht op het vlak van tekening ; 
1 door de punten H en G met behulp van een beleende op het ' 

parallelogram ABCD aangrijpende aandrijving. De gestelpunten 

H en G zijn dus* in feite bolscharnierpunten. De draagarm-

75 0 52 74 
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• constructie 3 bezit verder een parallelogram BKLM dat dient 

voor de ophanging van een röntgenbron 5» De centraalstraal 

7 van de röntgenbron 5 wordt door het parallelogram BKLM 

onder alle omstandigheden evenwijdig gericht geb oxiden aan' 

de arm BC van de draagarmconstructie 3 en ligt steeds in 

bet vlak van het parallelogram ABCD. Aan bet verlengde van 

de arm FE i s een ondersteuning 9 bevestigd voor een strooi-, 

stralenraster 11 en een röntgenfilmcassette 13 die gestippeld 

is aangegeven. Het strooistralenraster 11 en de" röntgen- ; 

filmcassette 13 zijn van een gebruikelijke en bekende soort» 
i 

Het strooistralenraster 'II is draaibaar opgesteld in de | 

ondersteuning 9- Het raster 11 vormt samen met de film-

cassette 13 en de ondersteuning 9 de zogenaamde beeldsectie 

van het röntgenapparaat. In het verlengde van d'e arm DC 

bevindt zich een draagarm 15 (zie ook fig, Z) voor een aan-i 

drijf pen 17 die samenwerkt met e.en in de ondersteuning 9 

aangebrachte ~ en daarin draaibare - aandrijfschijf 19 die 

op bekende wijze (niet aangegeven) is gekoppeld met het j 

strooistralenraster 11, De centraalstraal 7 is steeds ge- ( 
i 

richt naar het midden van de röntgenfilmcassefcte 13» ; 

De eertvoudighoidshalve niet geïllustreerde j 

pationtentafol bevindt zich tussen de röntgenbron 5 en het ! 

strooistralenraster 11, Do patiententafel kan vast zijn op-: 
{ 

gesteld maar ook gekoppeld zijn >met een in het gestel 1 5 

- I 

aangebrachte aandrijving voor het draaien van het parallelo-

gram ABCD en as GIÏ. . ' S 

Opgemerkt wordt dat bij een röntgenapparaat j 

volgens fig. 1 ~ dat in het bijzonder wordt gebruikt voor ! i 
tomogra'fie - de ondersteuning 9 steeds evenwijdig aan zich-

zelf wordt verplaatst. Daartoe zijn de armen FE en DC ge- [ 

koppcld mot een para.llelogramcons tructie die draaiingen 

van bet parallelogram ABCD om de as IIG overbrengt op de 

om htm eigen as draaibare armen FE en DC. Het vlak van de • 

genoemde op zichzelf bekende parallelogramconstructie - die i 
duidelijkheidshalve niet wordt getoond - staat steeds dwars 
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op liet- -vlak van parallellogram ABCD, ' : 

De met figuur 2 geïllustreerde voorkeursuitvoerings-

vorm van een aandrijfmechanisme volgens de uitvinding bevat 

- zoals reeds vermeld in verband met figuur 1 - sen draagarm t 

5 15 die is aangebracht op het verlengde van de parallelogramarm 

DC. Opfe draagarm 15 bevindt zich een lagerbus 21 waarvan 

•de centrale as lo'odrecht staat op het vlak van de aandrijf-
: schijf 19. In de lagerbus 21 bevinden zich twee zelfsmerende 

lagers 23 en 25 voor het geleiden van een zuiger 27 die ver-

10 schuifbaar is in de bus 21 onder de kracht van een veer 29. 

De zuiger 27 is aan de bovenzijde voorzien van een boring 

31 voor een lagerbus 33 die.dient voor de geleiding van de 

aandi^ijfpen 17. De pen 17 is naar onderen (in de tekening) 

verschuifbaar tegen de kracht in van een in de lajerbus.33 
bus 

15 opgestelde veer 35. De lengte van de lagexy~33 is zodanig 

'dat het boven de boring 31 uitstekende gedeelte ervan wordt 

benut voor de lagering in zijdelingse richting van een om 

de bus 33 draaibare kraag 37 die is voorzien van een frictie-

laag 39„ In de kraag 37 en de frictielaag 39 bevinden zich 

20 concentrische openingen waardoorheen de aandrijfpen 17 is ge-

' stoken. 
* * 

De cirkelvormige aandrijfschijf 19 is voorzien van 

een diametraal verlopende groef met een rechthoekige 

dwarsdoorsnede. De pen 4l ligt ti'jdens de samenwerking met 

25 de schijf T9 onder veerkracht aan tegen de bodem van de 

groef 41, De groef bezit een hellend gedeelte 43 dat 

symmetrisch is gelegen ten opzichte van het midden van de 

schijf en waarvan de maximale hoogte nagenoeg gelijk of ge-

heel .gelijk is aan de maximale diepte van' de groef. De in 

30 figuur 2 getekende stand van de pen T7 ten opzichte van de 

schijf 19 is die stand waarbij de ingrijping tussen beide 

juist beëindigd is. De pen 17 ligt steeds onder voorspanning 

van de veer 35 aangedrukt tegen de bodem van de groef 'l 1 . 

De fx*ictielaag 39 ligt steeds onder voox-spanning van de 

35 veer 29 aangedrukt tegen het oppervlak van de schdjf lp. 

/ 5 0 5 2 7 4 • - • * 
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j De kleinste buitenafmetingen van de rechthoekige frictie- 1 

f laag 39 en de rechthoekige kraag 37 zijn vanzelfsprekend 

groter dan de breedte van de goot 4l, Als * materiaal voor 

de frictielaag kan in principe elk materiaal met-een vol-

; doend grote wi-'i jvingscoëfficient worden gekozen. De kraag 

i 37 en de frictielaag 39 kunnen ook uit een integraal deel 

| zijn vervaardigd. Aan de schijf 19 zijn op diametraal tegen-

; over elkaar gelegen punten met hun ene uiteinde veren 45 
i . ' 
en <i7 bevestigd die met hun andere uiteinde zijn bevestigd 

aan de kraag 37» De verbindingslijn tussen de nabij de 

buitenomtrek van do schijf gelegen bevestigingspunten van , 

de veren 45 en 47 staat loodrecht op de leng berichting 

van de goot 4l. De veren staan in elke stand van de pen 

17 ten opzichte van de schijf onder spanning. De breedte , 

van de goot A I is wat groter dan de diameter van de pen 17« ! 
! 

De frictielaag 39 en de kraag 37 vormen samen bet terug-

stelorgaan. ] 

De werking van het aan de hand van de figuren 

1, 2 en 3 reeds beschreven aandriJmechanisme zal nader • 

•wrden toegelicht aan de hand van de figuren 4 en 5. , ; 

Ter verduidelijking van de tiitvinding wordt uit-

gegaan van een in de praktijk gebruikelijke baan van röntgen-

bron en beeldsectie voor' tomografie', namelijk een hypo-

cyclolde. Bij een aan de draagar«rconstructie opgelegde 
* 

-ruimtelijke hypocycloïde baan zal de baan van de aandrijf- 1 

pen 17 in hoofdzaak een eveneens ruimtelijke hypocycloïde 

vorm bezitten hoewel deze baan in grootte afwijkt van de 

aan de draagarmconstructie opgelegde baah.'De projectie op 

de schijf 19 van een dergelijke ruimtelijk hypocycloïde ' 

baan is weergegeven door de gesloten kromme HYP in figuur 

! 
Aangenomen wordt dat de aandrijfpen 17 zich-in de 

beginstand in de in figuur 4 aangegeven positie van de hypo-

cycloïde baan bevindt op een afstand R^ van het centrum 0 

van dc schijf 19 in do groef 4l. Tevens wordt aangenomen dat 
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het door de pen 17 op de schijf 79 uitgeoefende koppel P x r* 

•gedurende het afleggen van de hypocycloxde 'baan niet noemens-

waard in grootte verandert. Het door de pen 17 in de begin-

stand op de schijf 19 uitgeoefende aandrijfkoppel 'bedraagt 

5 P(R-j) x • Naarmate de" pen 17 zijn baan volgt in de richting 

van de pijl in figuur 4 neemt de straal r steeds verder af 

tot een minimumwaarde R̂ , in de positie .waarbij de schijf lp 

;over een hoek ©Cis verdraaid tegen de richting van de Mok 

.in. Het aandrijflcoppel dat op de schijf 19 wordt uitgeoefend 

10 bedraagt voor de stand r = R^ dus P(R^) X R 0 waarbij p(r ) 

aanzienlijk groter is dan P(R^). Omdat'dn de praktijk een 

aandrijving meestal zo zwaar "wordt gekozen dat het aanloop-

koppel (p(R^) x R^) ruim kan worden opgebracht leidt de 

in het onderhavige geval plaats vindende afname iri straal-

15 ter grootte inderdaad tot een onaanvaardbaar • grote 

belasting p(R^) van de aandrijfpen. Dank zij de helling 43 

in de groef 41 kan en moet de pen 17 uit de groef 4-1 lopen 

zódat de toelaatbare belasting van de pen niet wordt over-

schreden. Tijdens het uitlopen wordt de veer 35 ingedrukt. 

20 De aandrijving van de schijf 19 wordt na het uitlopen van 

de pen uit de groef overgenomen:door de frictielaag 39 op 

de kraag 37 (zie figuren 2' en 5) • De spanning in de veer 

29 - die aanzienlijk groter is dan de spanning in de veer 

-fr 35 - waarborgt de continuïteit in.̂ d'e aandrijving van de 

25 schijf. Na het uitlopen van de pen uit de groef treedt slip 

op tussen de frictielaag 39 e n h&t oppervlak van de schijf 

• k1 zodat eventuele schokken worden geabsorbeerd. Zoals wordt . 

geïllustreerd aan de hand vó.n figuur 5 wordt op de kraag 

37.door de veren 45 en 47 een terugstelkracht uitgeoefend 

30 die de pen veer terugbrengt in de groef 41. In theorie kan 

de pen natuurlijk terugkeren in de groef op een zodanige 

straal vanaf 0 dat weer overbelasting van de pen zou optreden 

De helling 43 zou dan echter een hernieuwde uitloop van de 

• * pen bewerkstelligen. In het- onderhavige geval zijn de in het 

35 geding zijnde pnrïfleters - zoals veerconstante van de veren 

750 52 74 
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29, 45 en 47 en de wri jvingscoëfficient' van de frictielaag 

39 - echter zodanig gekozen clat hij gegeven baan van de 

aandrijfpen na uitloop een tijdige terugkeer in de groef 

1 op voldoende afstand van 0 gewaarborgd is. Bij de ge-

illustreerde hypocycloïde herhaalt zich de uitloop nog twee 

, keer. 

Ofschoon de aandrijving volgens de uitvinding ge-

' illustreerd is aan de hand van een'door de pen 17 beschreven 

hypocycloïde baan zal het duidelijk zijn dat de aandrijving 

in het algemeen groot nut heeft voor-die banen waarbij een 

aanzienlijke variatie optreedt in de kromtestraal of waarbij 

de kromtestraal relatief klein is. Voorbeelden van dergelijke 

banen zijn de bij tomografie gebruikelijke ellip^n de bij 

zonógrafie gebruikelijke kleine cirkel. 

Verder zij opgemerkt dat bij draaiiing van het 

parallelogram ABCD (zie figuur 1) om de assen door H en G 

loodrecht op het' vlak van tekening de afstandsverandering 

tussen dc armen FE en DC wordt opgevangen door de veren 29 

en 35 zodat respectievelijk de frictielaag 39 in contact 

blijft met de schijf 19 on de pen 17 met de bodem van de 

groef 1 . 

Omdat' het aandrijfkoppel wordt bepaald door het 

product van de kracht waarmee de aandrijfpen wordt aangedreven 

en de afstand van de pen tot het midden van de schijf is het 

mogelijk dat bij bepaalde combinaties van krachtsverloop en ' 

straalverloop ~ of anders gezegd aandrijving en baanvorrn -

een onaanvaardbaar1 klein aandri jfkoppel optreedt op een plaats 

in de groef die niet nabij het centrum van de schijf is ge- , 

legen zoals in het beschreven geval. Het hellend gedeelte in 

de groef wordt dan ook op die betreffende plaats gelegd. 

CONCLUSIES 

1. Aandrijfmechanisme voor het strooistralenraster 

van een röntgenapparaat met een om een schax'nierpunt naar 

alle richtingen draaibare, 'aangedreven parallelogramvormige 

750 52 74 ' '" 



_PHF 74-538 __ _ _ ___ 

draagarmccms true tie .waarbij aan de ene zijde van het scharnier-
punt een röntgenbron is bevestigd en aan de andere zijde van 
het scharnierpunt een beeldsectie .met het genoemde strooi-
•stralenraster, alsmede een met het strooistralenraster ge-

5 koppelde aandrijfschijf die is voorzien van een met een 
aandrijfpen samenwerkende diametraal verlopende groef, welke 
aandrijfpen is bevestigd aan de draagarmconstructie aan de 
van de röntgenbron afgekeerde zijde'van liet scharnierpunt en 
onder veerkracht verschuifbaar is ten opzichte van de draag-

10 armconstructie in een richting loodrecht op het vlak van 
de schijf, met het kenmerk, dat de diametrale groef is voorzien 
van een als uitloop voor de aandrijfpen dienend hellend ge-
deelte dat een maximale hoogte bezit die nagenoeg gelijk is aan 
de maximale diepte van de diametrale groef, terwijl de aan-

15 drijfpen is opgesteld in een onder wrijving met cfe schijf 
! 

"samenwerkend terugstelorgaan dat enerzijds onder veerkracht 
aanligt tegen de'schijf en anderzijds verschuifbaar is in 
zijdelingse x-ichting ten opzichte van de schijf onder de 
.kracht van twee terugstelveren die aan het ene uiteinde zijn 

ZO' verbonden met de schijf en aan het andere uiteinde met het 
-terugstelorgaan. t 
2. Aandrijfmechanisme volgens conclvtsie 1, met het 
kenmerk, dat het hellend gedeelte symmetrisch is gelegen ten 
opzichte van" het centrum van de scjiijf. 

25 - * . ! 
•Eindhoven,- 2 mei 1975 f 

! 
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