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Tomograflsch stelsel met axiale aftasting. 

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op het 

onderzoek van een patient door middel van bestraling en meer in het bij-

' zonder op een werkwijze en een inrichting voor het tomografisch onder-

zoeken van een inwendig gedeelte van een patient door het aftasten met 

een röntgenstralenbündel vanuit een stralingsbron wanneer de bron om de 

patient heenloopt. 

Ben conventioneel radiogram is een schaduwbeeld van twee 

dimensies van een onderwefp aet drie dimensies. De dieptedimensie treedt 

niet op daar alle inwendige' delen van het voorwerp in een enkel vlak schij 

nen te liggen. Als gevolg geeft een conventioneel radiogram niet het 

noodzakelijke detail zoals de ruimtelijke locatie van een toestand en 

kan moeilijk geïnterpreteerd worden en het is mogelijk dat het een toe-

stand welke bestaat niet weergeeft. 

Br is een tomografische wetenschap ontwikkeld die dwara-

doorsnedevlakken vaneen voorwerp onderzoekt door het voorwerp vanuit 

een aantal richtingen achtereenvolgens met röntgenstralen te beschieten. 
/ 

Conventionele tomografische stelsels maken gebruik van een voor straling 

gevoelige registratieplaat waarvan de beweging was gecoördineerd met ue 

beweging van de stralingsbron. Het bron-registratiepaar beweegt om een 

stelselas die heengaat door het voorwerp en registreert een dwarsdoor-

snedebeeld vaxi het voorwerp in een vlak dat dwars op de as van de röntgen-

stralenbündel ligt. De beweging van het bron-registratieplaatpaar was 

zodanig dat elementen in het gekozen dwarsdoorsnedeviak van het voorwerp 

continu door de bundel werden afgetast. Deze aftasttechniek resulteerde 

in een beweging op de film van beelden van de elementen buiten het vlak 

waarbij deze beelden verdoezeld waren met het gevolg dat het beeld ge-

leverd wordt in een zijvlak. 
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Conventionele tomografische technieken resulteerden in 
L i i 

; een verlies aan informatie ,daar elementen in de andere vlakken schaduwen 
f • i . 
I werpen in het gekozen dwarsdoorsnedevlak van de patient. Deze schaduwen 
I •• * 1 verminderen de kwaliteit van het beeld dat geregistreerd is op de 1 

( i 
; röntgenstralenfilm vergeleken met een transaxiale techniek die gebruikt ' 

t 
! 

! wordt volgens de uitvinding. * | 

Uit conventionele tomografische aftastt̂ chnieken werden 

variaties ontwikkeld voor liet vormen van het beeld. De registratieplaat ' j 

werd vervangen door een voor straling gevoelige detector die ronddraaide 

synchroon met de stralingsbron. Meer in het bijzonder werd het bron/ 

detectorpaar over een hoek rond gedraaid in een vlak waöneer de stra-

lingsbundel heenging door de patient. De patient en de bron werden 

periodiek relatief verplaatst in 'het rotatievlak waarbij de rcfotie dan , 
t herhaald werd. De hoekrotatie was om een stelselas welke heenging door ! 

het voorwerp waarbij de stralingsbundel heenging door dê stelselas. ' 
' - i 

Door de bundel heen te voeren door de stelselas wanneer,de bron rond ; 1 i ^ * t 
gedraaid werd kon een kleig centraal gebied binnen het voorwerp geïsoleerd 

i 

worden door de invloeden van alle gebieden op een afstand van het cen-

trale gebied op te heffen. Verplaatsing van het voorwerp maakten het 

mogelijk dat een beeld vaneen deel van het voorwerp injhet rotatie- j 

vlak opnieuw gereconstrueerd kon worden als een videobeéld dat een inte-i 

gratie van de informatie van een reeks kleine centrale gebieden wear- ; 

geeft. Tomografie die een beeld in een vlak levert dat de röntgenstralen» 

bundelas bevat staat bekend als dwarsdoorsnedetomografie. 

Een ander voorstel suggereerde het gebruik van een aan-

tal stralingsdetectors die opgesteld zijn in een lijn in de verplaat-
! 

singsrichting bij een poging om de snelheid van de aftasting te ver-

groten» Zelfs bij de verschillende detectors vereisten deze voorstellen ! i 
die gebruik maken van een in een baan rondlopende aftastjbeweging gekop- ! 

' i 
peld met een lineaire verplaatsingsbeweging lange aftasttijden om. beel- ; 

den te leveren van beperkte afmeting en kwaliteit. ' = I 
i 

Een s oortgelijk type aftaststelsel wordt beschreven in | 

- Kuhlj et al., "Transmission Scanning, A Useful Adjunct to Conventional 1 

i 
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Emission Scanning For Accurately Keying Isotope Deposition To Hadio-
! • 

graphic Anatomy,H Radiology, 1966, Vol. 87, biz. 278-284. 
Dit aftaëtstelsel gebruikt een detector voor het aftas-. 

ten van een patient waaraan radioisotopen zijn toegediend» De detector 
é meet sterktewaarden van de straling wanneer deze uitgezonden worden. f 

Transmissieaftasting verschilt van emissieaftasting doordat er gebruik 
gemaakt wordt van een stralingsbron om een stralingsbundel door de patient 
te zenden in plaats van straling door een toegediende radioisotoop. Ben 
tomografisch stelsel met e(en emissie-af tasting vordt beschreven in D. E. 
Kuhl en E. Q. Edwards, "Cylindrical and Section Radioisotope Scanning 
of the Liver and Brain," Radiology, Vol. 83, No, 5, biz'. 926-936; 1964. 

De wetenschap van de reconstructietomografie die gebruik 
maakt van een dwarsdoorsnedeaftasting is ontwikkeld op 'een stelsel 
waarbij een stralingsbron/detectorpaar een patient aftast met een stra-
lingsbundel die uitgezonden wordt wanneer het brondetector/paar verscho-
ven wordt in een vlak dat het onderzochte deel van de patient bevat. 
De hoekorientatie van de bundel wordt veranderd van de ene aftasting 
naar de andere. De gedetecteerde sterkte van de bundel wordt geregistreerd 
voor het berekenen van de röntgenstralentransmissie van de röntgen-
stralenabsorptiekarakteristieken over het afgetaste deel. Een grafiek 
van deze karakteristieken levert een betrouwbaar beeld van de inwendige 

; i, t structuur van de patient in het Afgetaste vlak. Een dwarsdoorsnede-
aftasting wordt ook beschreven in de bovengenoemde publicaties van Kuhl» 

t 
. Bij een voorgesteld reconstructietomografisch stelsel 

dat gebruik maakt van een dwarsdoorsnedeaftasting moest een lineair 
opgestelde reeks van bron/detectorparen een voorwerp rechtlijnig aftasten 
langs een weg onder een eerste hoek met betrekking tot een as dio door 
het voorwerp heengaat. Stralinggsterktewaarden moesten geregistreerd wor-
den gedurende de rechtlijnige aftasting. Na het voltooien van esn recht-
lijnige aftasting van het voorwerp onder de eerste hoek moest het bron/ 
detectorpaar volgens een hoek geindexeerd worden. Een tweede rechtlijnige 
aftasting moest uitgevoerd worden op het voorwerp langs een tweede weg 
onder een tweede hoek ten opzichte van de as enz. 
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0 Ha een rechtlijnige aftasting langs wegen die 180 in-

namen ten opzichte van de as werden de aterkteinfonaaties die verzameld 

zijn uit de stralingsmetingen verwerkt waarbij gebruik gemaakt werd 
i 

van een werkwijze voor opeenvolgende benaderingen. Er werd een gere-

construeerd beeld opgewekt dat de röntgenstralentransmissie voorstelde 
i • 

van de röntgenstralenabsorptiecoè'fficiënten die in een deel liggen van ' 
t ! 

het voorwerp» j 
Een inrichting voor het uitvoeren van de rechtlijnige J 

aftastingen was massief en vereiste onnodige bewegingskrachten voor een J 

lineaire versnelling* een vertraging en het omkeren van de richting van ; 

de rij van het bron/detectorpaar. Men zal dit beter begrijpen 'wanner , 

men weet dat voor een volledige studie 180 aftastingen nodig waren. Een ! 

volledige studie maakte dué 180 rechtlijnige verplaatsings en 180 rond- ' 
( 

draaiende versnellingen en [vertragingen nodig zowel als »180 richtings- < 

veranderingen tijdens de verplaatsing. Aanvullend resulteerdaihet grote j 

aantal versnellingen, vertragingen en richtingsveranderingen in een 

stelsel waarbij een onnodige hoeveelheid aftasttijd nodig was. Een 

minimum aftasttijd is essentieel om de tijd die nodig is- voor een volle-j 

dige studie minimaal te maken om dus de patient te beschermen tegen ! 

buitensporige stralingshoeveelhed'en en het effect van veranderende toe- j , " i i 

standen in de patient minimaal te maken. 

Een eerder voorstel suggereerde de dwarsdoorsnedeaftas- • 

ting van een voorwerp door een bron/detectorpaar dat in een baan liep j t om een as van een baanstels'pl die heenging door het voorwerp. De stelsel-» 
t 

as werd langzaam in een baan rond gevoerd om een cirkel met een kleine 

diameter te volgen wanneer het bron/detectorpaar rondlig>; om de stelsel-

as, Het voorstel gaf niet aan hoe een stelsel uitgevoerd moet worden | 

dat de vereiste cirkelvormige beweging op de stelselas levert. Een in« • 

richting voor het heen en weer bewegen van een bron/detectorpaar bij ' 

een dergelijk voorstel is onderworpen aan buitengewone traagheidskrach- j 

ten ten gevolge van de massa van het bron/detectorpaar. De praktijk 1 
i 

maakt het nodig dat de stelselas stilstond wanneer het bron/detectorpaar j 

. rondgevoerd wordt met de nauwkeurigheid die nodig is voor een nauwkeurige 
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beeldreconstructie. Verder gaf het voorstel niet het verband aan tussen 
f 

de rotatie om de stelselas, de optimale meting van de stralingshoeken, . 
de snelheid van de baan om de stelselas en de rotatiesnelheid van de 
stelselas bij de cirkelvormige beweging. i 

Er is ook reeds een dwarsdoorsnede, transmissieaftast~ 
stelsel voorgesteld dat een bron/detectorpaar zou moeien rondvoeren 

! 

om een stelselas die heengaat door het voorwerp. Gelijktijdig met het 
rondlopen moest het bron/detectorpaar rond gedraaid worden in het vlak 
van de baan om een rondloopbronas welke heengaat door de bron en rond-
draait om de stelselas. Het gebruik van een stel detectors aangebracht 

t 

in het rondloopvlak werd ook gesuggereerd. Het voorstel gaf niet hei-
verband tussen de rotatie van de stelselas, de rotatie van de bronas 
en de orientaties van de bron/detectors waarbij metingen genomen moesten 
worden wanneer een nauwkeuriger reconstructie verkregen moet worden. 
De publicatie gaf ook geen inrichting voor het uitvoeren van het gesug-
gereerde stelsel. Verder erkende de suggestie niet dat informaties 
verzameld door deze tweeledige axiale beweging niet iri de reeks was 
die nodig is bij het reconstructiealgoritme aangegeven bij deze suggestie. 
Zonder deze erkenning en een suggestie met betrekking tot de oplossing 
van het vraagstuk zouden informaties verzameld door deze aftastbe-
weging geen klinisch aanvaardbare resultaten, geven. 

De hierboven genoemde en andere gebreken worden rr-t de r 
uitvinding overwonnen door het leveren van een dwarsdoorsnede-reconstruc-
tie* tomografisch stelsel dat een patient aftast met een in een baan 
lopend stralingsbron/detectorstelsel» Een stralingsbundel wordt afge-
tast over wegen die een nauwkeurige reconstructie geven en die het aan-
tal vereiste omkeringen in de richting van de aftastbeweging minimaal 
maken alsook het aantal vereiste versnellingen en vertragingen van 
het bron-detectorstelsel. Door het aantal versnellingen, vertragingen 
en richtingsomkeringen te verminderen maakt de uitvinding de tijd die , 
nodig is vüor het voltooien van een studie minimaal. 

Het tomografische reconstructiestelsel tast een röntgen-
stralenbündel af over een inwendig deel van de patient. De sterke van de 
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•bundel wordt gemeten voor het bepalen van röntgenstralenabaorptie j 

of transmissiecoëfficiënten binnen het inwendige deel van de patient, j 

Er wordt dan een beeld gereconstrueerd uit de röntgenstralentransmissiej p ? 1 

of absorptiecoëfficiënt in' coplanaire punten /t ,9 J, om een oorsprong j - k n j 
in het vlak dat het deel bevat. , i 

Een stralingsbron-detectorstelsel is draaibaar beves- 1 

i 
1 f! 

tigd en ondersteund om rond te draaien om de oorsprong §n in het door-

snedevlak. Een of meer gecollimeerde stralingsbundels met een betrekke- , 

lijk kleine dwarsdoorsnede worden uitgezonden door de bron door de j 

patient naar een of meer op een lijn liggende detectors» Een informatie-
i 

veyzamelinrichting-welke de stralingsdetector bevat meet sterktewaarden 

van de bundels in een reeks meetpunten die bepaald worden door een 
• i 

rotatiehoek / en een baanhoek y èn praktisch gekenmerkt als j 

/ = sin"1 (k A t/d) en y = / + n i S r ; 

waarbij d de afstand voors|elt tussen de oorsprong en het rctetiemiddel- l i ! . I 

punt van het draaibare bron-detectorpaar en k en n gehele getallen zijn.1 

Een in het'algemeen C-vormige ondersteuningsinrichting j • 

met een paar armen is draaibaar aangebracht om een centraal gelegen i * i 
draaipunt. De bron-detectorinrichting is bevestigd om rond te draaien j 

om een as door een van de armen van de ondersteuningsinrichting. Het 1 

i 
ronddraaien van de ondersteuningsinrichting veroorzaakt dat de bron- J 

• - i 
! detectorinrichting ronddraait om het draaipunt. Wanneer de ondersteunings-

inrichting ronddraait om het draaipunt volgt iedere bundel van de bron-
i 

deteotorinrichting een aftastweg welke meetpunten van de rij omvat. 

De ronddraaiende en baanbewegingen worden geregeld en gesynchroniseerd 

om een nauwkeurige reconstructie van een beeld mogelijk te maken dat 

de.röntgenstraalabsorptie of transmissiecoëfficienten voorstelt van de 
i 

inwendige delen van de patient, ! 
t 

Het is daarom een doel van de uitvinding om een ver-

beterde werkwijze en inrichting te leveren voor het tomografisch aftas-* i 

ten van een patient met een rondlopend stralingsbron-detectorpaar welke -

een nauwkeurige? beeldreoaistruc tie verschaft in een minimale aftasttijd | 

, en met een minimaal aantal versnellingen en vertragingen van het paar. 1 i 
7 6 0 2 6 0 9 



De uitvinding zal aan de hand van de tekening worden 
toegelicht. 

Fig, 1 is den gecombineerd perspectivische functionele 
voorstelling van een tomografisch reconstructiestelsel met een aftast-
inrichting volgens de uitvinding. 

Pig. 2 is een aanzicht van op zij van de aftas tinrich-
ting op een vergrote schaal'ten opzichte van fig. 1. 

Fig. 3 is een bovenaanzicht van het juk en de bron en 
de detectorinrichtingen. 

Fig» 4 is een aanzicht van voren van de bron. 
Fig. 5 is een doorsnedeaanzicht van het 'juk en boven-

aanzicht van de detector zoals gezien vanuit het vlak dat aangegeven is 
met de lijn V-V uit fig. 2. 

Fig, 6a ia een schematische voorstelling van een pool-
coordinaatstelsel om een oorsprong die ligt in een dwarsdoorsnedevlak 
van de patient. 

Fig. 6b is een grafiek van de meetpunten in het coördinaten-
stelsel van fig. 6a die nodig zijn voor een nauwkeurige beeldreconstruc-
tie. 

Fig. 7a is een functionele voorstelling van een conven-
tionele aftasttechniek welke de meetpunten uit fig. 6b aftast. 

Fig. 1b is een functionele voorstelling van een samen-
gestelde axiale aftasttechniek volgens de uitvinding welke de meetpunten 
uit fig. 6b aftast. 

Fig, 8a en 8b gijn grafieken van de meetpunten uit fig. 
6b opnieuw uitgezet in uitdrukkingen van samengestelde hoekbsweging y» 

Fig. 9a-e zijn diagrammen welke de werking aangeven vau 
het tomografisch',stelsel uit fig. 1 om niet gelijktijdige saisengestelde 
axiale aftastbewegingen te leveren, 

Fig. 10a-10c zijn d iagrammen die een preferente opera-
tionele uitvoering voorstellen van niet gelijktijdi ge'samengestelde axiale 
aftasting, 

Fig. 11,a-b aijn schema's welke de werking aangeven van 
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het tomografische stelsel uit fig. t om gelijktijdige samengestelde 
[ i axiale aftastbewegingen te leveren» , 1 i 

In fig. 1-5 wordt een tomografisch reconstructiestelsel, 
met een dwarsdoorsnede in het algemeen aangegeven met 10» Het tomografische 
stelsel 10 bevat een aftastinrichting 12, een patientondersteunings-
draagbaar 14p een motorregelaar 16» een informatieverwerking 18 en een 

l r 
! weergave 19. De aftastinrichting 12 kan bediend worden ingevolge de rege-

laar 16 voor een röntgenstralenaftasting van een dwarsdoorsnede van 
t 
j- een patient (niet getoond), op een tafel 14 vanuit een aantal coplanaire i 
f fj 

10 [ hoeken. De aftastinrichting 12 leidt stralingssterkteinformaties af uit gecollimeerde bundels röntgenstralen nadat zij door, het deel van 
; een patient heengegaan zijn. De verzamelde informaties worden door mid-

t ! 
del van een informatiekabelleiding 20 gekoppeld met de informatiever- . 

] i 
werkingsinrichting 18. De informatieverwerker 18 reconstrueert een beeld • 

15 van het,inwendige deel van de patient door het berekenen van de röntgen- • 
stralenabsorptie of transmissiecoëfficiënten. Het gereconstrueerde beeld ' 

i 
wordt geleverd door een grafiek-van de coëfficiënten op de weergave 19* 

De tafel 14 ondersteunt beweegbaar de patiënt in een 
• stand voor onderzoek nabij de aftastinrichting 12. De tafel 14 is beves- ; 

20 tigd op wielen en wordt door een motor aangedreven ingevolge signalen ; 

, f 
• op een stél leidingen 22 vanaf de regelaar 16 voor het omhoog heffen en 
V 

• verplaatsen van de patient,in positie. 1 ' n I De .aftastinrichting 12 bevat een strali'ngsbroninrich-
i ting«24» een stralingsdetectorinrichting 26 en een ondersteuningscon-

i > * 
25 ' structie 28 welke de bron en detectorinrichting 24* 26 diametraal om de | 

j patient ondersteunt. De stralingsbroninrichting 24 levert een aantal 
' i 

gecollimeerde, coplanaire bundels van röntgenstralen aan de stralings-
detectorinrichting 26. De stralingsdetectorinrichting 26 heeft een op 
een lijn liggende stralingsdetector voor het ontvangen van iedere bundel 1 

50 { van de broninrichting 24» Iedere stralingsdetector wekt uitgangssignalen ; I 
' op die een aanwijzing zijn van de sterkte van de respectievelijke röntgen-
stralenbundel nadat deze door de patient is heengegaan. I 

1 ' De óndersteuningsconstructie 28 wordt rond gedraaid { 
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over een reeks bogen van tenminste 180° of continu over 560° bij snel» 

heden tot 15 omwentelingen per minuut onder de regeling van de motor-

regelaar 16 via de leidingen 22. Het ronddraaien van de ondersteunings-

constructie 28 levert een relatieve beweging tussen een patient op de 

tafel 14 en de stralingsbundels van de broninrichting 24 die heengaan 

door de patient. De ondersteuningsconstructie 28 houdt de stralings-

detectorinrichting 26 op een lijn met de stralingsbroninrichting 24 

voor het handhaven van de ontvangst van de stralingsbundels door de 

detectorinrichting 26. 

De ondersteuningsconstructie 28 bevat een C-vormïg juk 

56 dat draaibaar bevestigd is op een stilstaand ondersteuningsvoetstuk 

58, De bron 24 en de detectorinrichting 26 zijn ieder draaibaar beves-

tigd op het juk 56. Het C-vormige juk 36 ondersteunt draaibaar de stra-

lingsbroninrichting 24 en de stralingsdetectorinrichting 26 met een 

relatieve vaste gerichtheid. Het draaien van het C-vormige juk 56 bewerk-

stelligt het in een baan bewegen van de stralingsbroninrichting 24 en 

de stralingsdetectorinrichting 26 om de patient in een vast vlak. 

De inrichtingen 24» 26 draaien rond om het juk 56 via 

een motoraandrijving. De motoraandrijving draait de inrichtingen rond 

om het juk met een snelheid van 20 booggraden per seconde binnen het 

vlak van de baan. Het draaien over slechts een graad is voldoende voor 

een hoog oplossingsniveau wanneer de inrichtingen 24» 26 aftasten me. 

een aantal coplanaire bundels. Wanneer slechts een enkele bundel afge-

tast wordt door de patient begrijpt men dat de inrichtingen 24, 26 

* 

over een grotere hoek zouden ronddraaien. De noodzakelijke wijziging 

aan het juk 56 om te passen bij de grotere rotatiehoek ligt vsor de 

hand. 

De inrichtingen 24, 26 wonden rondgedraaid om het C-vormige 

juk en van het juk 56 om het draaipunt door stapmotoren die onder da 

besturing staan van de motorregelaar 16, De motoivogelaar 16 bevat con-

ventionele ketens voor het regelen van de werking van de stapmotoren 

en voor het leveren van gecodeerde informaties die een voorstelling zijn' 

van de hoekstand van de uitgangsassen van de stapmotoren. Iedere varieteit 
7 6 0 2 6 0 9 



10 

van een thyristormotorstarter en een staprelaisregelketen zou gebruikt ] 

kunnen worden door iedere gewone vakman om de aftastinrichting 12 vol- j 
I 

gens de uitvinding aan te drijven. Op deaelfde wijze is iedere i 

varieteit van codeerinrichtingen met digitale as, bij voorkeur van het ; 

5 | absolute type, geschikt voor het koppelen met motoren in de Inrichting 

| 12 voor het bepalen van de absolute hoekstand van de respec-tievelijke 

uitgangsassen van de motoren. De absolute hoekstand van iedere respec-

, tievelijke uitgangsas is een rechtstreekse aanwijzing van het rotatie- ' 

! bedrag dat veroorzaakt wordt door de motor. 
! 

10 • De informatieverwerker 18 spreekt aan op de uitgangs-

signalen van de stralingsdetectorinrichting 26 en op de gecodeerde 

positieinformatie van de ascodeerinrichtingen voor het leveren van een 

gereconstrueerd beeld wat een voorstelling is van de absorptiecoefficienten 

, in het deel van de patient dat in het vlak van de bron-detectorbaan 

] 5 ligt. De verwerkingsinrichting 18 is een conventionele informatiever-

werkingsschakeling die gebruikt wordt in de röntgenstralentransmissie- . 

aftasttechniek en zal hier slechts kort beschreven worden. 1 i 
De verwerker 18 bevat een integrator/versterker 30, een ' 

analoog-digitale omzetter 31» een hoekaftaster 32, een digitale geheu- , 

20 ! genketen 33 en een reconstructieverwerker 34. 

; De tijd waarover de informatiesignalen gemiddeld worden 
I' 

wordt bepaald in overeenstemming met start en stopsignalen die opgedekt 

worden door de hoekaftaster 32 of in overeenstemming met een periode 

! die Êepaald wordt door de rotatiesnelheid van de inrichtingen 24, 26. ' , 

25 De integrator-versterker 30 spreekt aan op de uitgangssignalen van de 

stralingsdetector 26 voor het leveren van gemiddelde, analoge informatie-

signalen. Deze informatiesignalen hebben waarden die de sterkte van de 

röntgenstralenbundel voorstellen nadat deze door de patient zijn heen 

gegaan en gedempt. De A/B omzetter 31 spreekt aan op de gemiddelde i 
30 analoge signalen en zet deze om in digitale signalen. Het digitale ge- ! 

t * ; 
| heugen 33 is bij voorkeur een geheugen van een digitale computer en ! 

. verzamelt terug verkrijgbaar de digitale signalen in coordinatie met de j 

r hoekaftaster 32. Meer ih het bijzonder spreekt de hoekaftaster 32 aan ! 
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„ op de digitale ascodeerinrichtingen in de motorregelaar 16 en levart 
oriëntatiesignalen die een aanwijzing zijn van de orientaties van de in-
richtingen 24» 26o Vaarden van de orientatiesignalen worden.vergeleken 
met een verzameling van vooruit bepaalde waarden die een voorstelling 
zijn van de orientaties bij welke de metingen uitgevoerd moeten worden. 
Ingevolge de vergelijking van de afgetaste waarden met de verzamelde 
waarden regelt de digitale computer hetzij de plaats waarin de digitale 
signalen verzameld worden of geeft hij iedere plaats aan waarin de digitale 
signalen verzameld zijn. De digitale computer die de reconstructiever-
werker 34 bevat is geprogrammeerd voor een tomografische 'herconstructie 
waarbij ieder uit een varieteit van bekende rekenkundige werkwijzen ge-
bruikt wordt. Bekende rekenkundige werkwijzen bevatten technieken die 
gebruik maken van teruggefilterde projecties, matrixveraeriigvuldiging 
en opeenvolgende benaderingen. De reconstructie levert waarden die wan-
neer" zij uitgezet worden en weergegeven stralingsabsorptie of transmissie-
coëfficiënten voorstellen van het deel van de patient dat afgetast wordt. 
Meer in het bijzonder wordende digitale signalen die overeenkomen met 
absorptiewaarden bij voorkeur gekozen baan en rotatiehoeken van de bron-
detectorinrichtingen 24» 26 terug verkregen uit het geheugen 33* Deze 
waarden worden verwerkt door de reconstructieverwerker 34 en worden als 
punten uitgezet van het gereconstrueerde beeld dat weergegeven wordt op 
de weergaveinriohting 19. 

Bij het gedetailleerd®beschouwen van het C-voradge juk 
36 ziet men dat het een bovenondersteuningselement dO bevat en een 
lager ondersteuningselement 46. Het lagere ondersteuningselemont 46 is 
draaftaarbev̂ stigd op de stilstaande ondersteuning 38 op een as 48. Het 
lagere ondersteuningselement 46 heeft de vorm van een L die over een boog 
veegt welke een gebogen gevormd randgedeelte 50 vormt. Het randgedeelfce 
50 heeft gebogen gevormde gleuven 52 waardoorheen de detectorinrichting 
26 beweegbaar bevestigd is via een detectorbevestigingsinrichting 54. 

De bovenste ondersteuning 40 heeft een arm 42 die ge-
koppeld is met een draaibare scharniersteun 44. De scharniersteun 44 
is via een bronbevestigingsinrichting 45 gekoppeld met de stralingsbron-
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inrichting 24» De acharnierateun 44 maakt het mogelijk dat de bron- s 

inrichting 24 ronddraait om de arm 42 over een hoek / (hierna de rota- 'j 

tiehoek / genoemd) in het vlak van de rondloopbaan. Wanneer een aantal ! 
! 

! eoplanaire bundels gebruikt wordt voor het aftasten wordt de rotatie- j 

| hoek / gemeten vanaf het midden van de overspanning van de bundels waar« 

J hij de waarde de hoek'bevat die overspannen wordt door de inrichting. 

Een waarde van de hoek / gelijk aan 20° is bijvoorbeeld verwezenlijkt 

door een aantal niet vegende bundels die 20 graden overspannen. Alter- ! 
! natief veegt een enkele bundel die over 20 graden om de arm 42 veegt 1 

een hoek $ af van 20 graden, 

f Dê ondersteuningsconstructie 28 heeft éen aantal motoren 

voor het leveren van de verschillende bewegingen van de broninrichting 

24 en de detectorinrichting 26. Een motor 60 die de ondersteuning rond-

draait, een motor 62 die de detectorinrichting ronddraait en een motor 

64 die de scharnierhouder ronddraait zijn aangebracht en worden aange-

dreven door de motorregelaar 16, Ofschoon niet aangegeven begrijpt men ' j 1 

dat het aantal motoren aangedreven wordt door sleepringverbindingen tus--" 

sen iedere motor en de leidingen 22. I 1 
De motor 60 is in fig. 2 aangegeven en via de koppeling 1 

80 gekoppeld met het C-vofmige juk 36. Het aandrijven van de motor 60 f 

draait het juk % rond om de scharnieras 48 over een hoek y. Het rond-

, draaien van het C-vormige juk 36 bewerkstelligt het in een baan rond.-1 

lopen van de bron-detectorinrichting 24» 26 over de hoek y (hierna de 

; haarflioek y genoemd) om een s telselas die op doeltreffende wijze heen-

gaat door de draaiingsas 48, 

De motor 62 is in fig. 5 aangegeven en drijft de detec» i 

torbevestigingsinrichting 54 aan via de kettingkoppeling 82, Aandrijven 

van de motor 62 veroorzaakt dat het stralingsdetectiestelsel 26 beweegt 

volgens een kromme baan met een krommingsmiddelpunt op de scharnier-

steun 44. 

De motor 64 is aangegeven in fig. 3 en drijft de schar- 1 

nierhouder 44 aan via de tandkoppeling 84, Bekrachtiging van de motor j 

64 is gesynchroniseerd'met de bekrachtiging van de motor 62 om een j t 
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gerichtheid te handhaven van de atraltngsbroninrichting 24 en de stra-
lingsdetectorinrichting 26. 

De stralingsbroninrichting 24 en de bronbevestigings-
inrichting 45 worden in fig. 2 en 3 aangegeven. Ben röntgenstralenbron 
zoals een 120 kV röntgenstralenbu'is 100 is aangebracht in samenwerking 
met een broncollimatorinrichting 102 in een huis 104. De rb'ntgenstralen-
buis heeft een trefplaat welke een conventionele kegelvormige stralinga-
emissie levert. De collimatorinrichting 102 tekent een aantal discrete i 
bundels af die gericht zijn naar de detectorinrichting 26, Bij een pre-
ferente uitvoering levert de collimatorinrichting 102 twintig gecolli-
meerde bundels met een scheidingshoek (hierna de hoek a genoemd) tussen 
aangrenzende bundels van 1°. Iedere bundel is gecollimeferd tot een 
breedte van 0,2 0 wat een bundel levert van de orde van 2,3 mm. De colli-
mator en de buistrefplaat hebben een afstand zodat de bundels afge-
tekend worden om werkelijk een gecollimeerde elektromagnetische straling 
te benaderen. 

De röntgenbuis 100 en zijn koelmantel en loodvoorziening 
zijn slechts functioneel aangegeven daar deze conventioneel zijn. Op 
dezelfde wijze zijnde elektrische verbindingen met de buis 100 niet 
aangegeven daar zij conventioneel zijn en geen deel van de uitvinding 
vormen. Passende röntgenbuisinrichtingen met de koelmantel en elektrische 
verbindingen welke een ongehinderde draaiende beweging van de röntgen-f 
buis mogelijk maken zoals hierboven beschreven zijn wel bekend en in 

bijzonder bij de röntgenstralentechniek voor de inspectie van banaan* 
Dergelijke inrichtingen zijn beschreven in onder andere het Amerikasare 
octrooisclirift 3.803.415» de Amerikaanse octrooiaanvrage Serial no. 
301.529 en de Amerikaanse octrooiaanvrage Serial no. 95.859. 

De bronbevestigingsinrichting 45 heeft een paar onder-
steuningsstangen 106. De ondersteuningsstangen 106 worden rondgedraaid 
in de scharniersteun 44 voor het ondersteunen van de stralingsbronin-
richting 24. 

De stralingsdetectorinrichting 26 is in fig. 2 aange-
geven' en bevat een huis 109 dat door de detectorbevestigingsinrichting 54 
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gekoppeld is met de benedenondersteuning 46 via de gleuven 52. Eet huis J 
109 sluit een collimatorinrichting 112 in en stellen scintillagekristal 

: ! 
len 110 en fotovermenigvuldigingsbuizen 114» Ieder scintillagekristal i 

r 
110 is bij voorkeur een door thallium geactiveerd natriumjodidekristal 

c I 
en is aangebracht tussen de detectorcollimatorinrichting 112 en over- ; 

eenkomstige fotovermenigvuldigingsbuis 114. De röntgens'tralenbundels : 
van de broninrichting 24 botsen op het scintillagekristal 110 en er j 
worden flikkeringen opgewekt ingevolge de bundels. De flikkeringen wor~ , 
den gedetecteerd door de fotovermenigvuldigingsbuizen 114 die elek- j 
trische uitgangssignalen leveren welke een voorstelling' zijn van de ! 
hoeveelheid aan röntgenstralen die ontvangen worden door het scintillage-
kristal 110. De beschreven'stralingsdetectorinrichting i?6 is conventio-
neel bij de röntgenstralenaftasttechniek. I 

De collimatorinrichting 112 bevat een aantal collimator-i 
doorgangen die overeenkomen met het aantal doorgangen in de broncolli-
matorinrichting 102, Voorde preferente uitvoering welke 20 stralings- I 
bundels gebruikt zijn 20 doorgangen aangebracht in de collimatorinrich- ; 
ting 112. Assen van aangrenzende doorgangen hebben een afstand van de | 
hoek a van een graad in overeenstemming met de scheiding van de door- ! 
gangen van de broncollimatorinrichting 102. Men heeft gevonden dat een . 
afstand van een graad tussen collimatordoorgangen het effect van een 
spreiding tot een aanvaardbaar niveau op een bevredigende wijze vermindert 

De detectorbevestigingsinrichting 54 ondersteunt de 
detestorinrichting 26 voor-een kromme beweging om de scharniersteun 44» 
Hij bestaat uit een stel steunen 116 en een aantal ondersteuningsstargen; 
120. De ondersteuningsstangen 120 worden rond gedraaid in de steunen 
116 en ondersteunen de detectorinrichting 26. De steunen -116 steken heen; 
door de gleuven 52 en zijn gekoppeld met de kettxngkoppeling 82. Ben 
paar geleidingen 118 aijn aangebracht in het benedenondersteuningsele- ; 
ment 46 waardoorheen de steunen 116 uitsteken» De geleidingen 118 zorgen; 
dat de detectorinrichting 26 in de gekromde weg beweegt ingevolge de i 
motor 62. 

De reconstructietomografie gebruikt gewoonlijk een here-j 
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keningstechniek met een projectie terug voor het verwerken van de stra-

lingsaterkteinformatie om het beeld opnieuw te construeren. Do gede-

tecteerde waarde van de röntgenstralentransmissiesterkt-? door d e patient 

wordt terug geprojecteerd langs de baan van de bundel die de gemeten 

stralingswaarde leverde. De waarden van de stralingstransmissie gemeten 

tijdens iedere aftasting worden terug geprojecteerd voor een opbouw 

van het beeld aftasting na aftasting» Meer in het bijzonder wordt iedere 

waarde van de stralingstransmissie zoals deze terug geprojecteerd is 

constant gehouden en de respectievelijke waarden van iedere projectie 

terug in snijdingspunten worden met elkaar opgeteld. Deze techniek wordt 

beschreven in Kuhl, A Clinical Radioisotope Scanner Por Cylindrical And 

Section Scanning, PROC. SYKP., Athene 1964» Medical Radioisotope Scanning, 

I.A.E.A., Wenen, 1, 273, 1964. 

De techniek met de projectie terug is verbeterd met de 

introductie van terug gefilterde projecties die afgeleid zijn van een 

theoretische benadering welke gebruik maakt van de Fourier analyse. Een 

formule voor het verwezenlijken van de Fourier reconstructie waarbij ge- " 

bruik gemaakt wordt van terug gefilterde projecties is uiteengezet in 

Chesler» Positron Tomography and Three Dimensional Technique, PROC. SYMP. 

on Radionuclei Tomography, New York, N.Y. 1972. 

De werkwijze om gebruik te maken van gefilterde projec-

ties terug voor het reconstrueren van een tomografisch beeld is ̂ ebesaerd 

op de hierna volgende vergelijking 1. Deze vergelijking is aan die 

Een kan vinden in Sweeney, Interferometric Measurement of Three Dimen-

sional Temperature, PhD Thesis, University of M higan; 1972, 
ïï9 

a(x,y) = («• /N ) \ f(x cos 9 + y sin 0 : 0 ), 
" iTi,i n. n ii 

n-1 
(i) 

waarbij 

(i) a(x,y) de gereconstrueerde of geschatte waarde van de 

gewenste absorptiedichtheid is in het punt (x,y). De schatting moet 

gewaardeerd worden in een discreet stel punten (x^y^), (x2»y2), ... in 

het (x,y) vlak. " • 
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(ii) f(x cos ©n + y sin Q^j Q j - f(t,ö) 

hetgeen een polaire coordinaatfunctie is van de translat® variabele t 1 

bepaald uit de metingen m(it,0) bij een hoek 0 die ligt in een vlak dat 

heengaat door de patient in̂ overeenstemming met ! 

f(t,0) = f h(t-T)m(T\e) dTp - (2) 

waarin h(t) de filterimpuls-responsie is nodig voor een reconstructieve ; 

tomografie. ' I 

(iii) Nq is het aantal hoeken waarbij informaties ver-

zameld worden,, * ; 

waarbij 1 

i 

© fc^n/NQ voor n - 0,1,..., (ïTQ -1). ' ; 

In de praktijk wordt de continue som of integraal in 

(2) vervangen door een discrete som van de vorm 
A ' ! 

f(t,9) = E h ( t -T )m(T ,e)A'T, (3) 
k=1 k k 

waarbij een translatieposities is waar metingen uitgevoerd worden. ' 

Oplossing van vergelijking 2 waarbij vergelijking 3 daarin is gesub- | • 

stitueerd wordt gemakkelijk uitgevoerd wanneer het stelsel 10gebruikt 

wordt, een digitale computer en de berekeningswerkwijze aangegeven in de 

publicatie van Sweeney. 

Gedetailleerde beschrijvingen van en vergelijkingen met 

de verschillende berekeningswerkwijzen kan men vinden in CHO, Generalized 

Views on 3-D Image Reconstruction and Computerized Transverse Axial 

Tomography, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. IS-21, juni 1974. 

De betekenis van de samengestelde axiale aftastbewegingen 

van het stelsel 10 voor het opwekken van f(t,ö) kan men het beste be-

grijpen wanneer men fig. 6_11 beschouwt. Fig. 6a geeft een hypothetische 

dwarsdoorsnede 150 aan van een voorwerp dat bestudeerd wordt» Zijn in-

wendige punten zijn aangegeven in poolcoordinaten zoals (t, , 9 ) om 1 
K n 

een oorsprong 160 die in het vlak van de dwarsdoorsnede ligt. i 
* t ! 

Pig. 6b geeft een stel meetpunten aan m(t^,0n) die een 

praktisch uniforme afstand hebben in het (0, t) vlak. Stralingssterkte-- j 

metingen die in deze punten genomen zijn of voldoende dichtbij deze punten 
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om nauwkeurige Interpolaties te geven verschaffen een nauwkeurige re-

constructie van de dwarsdoorsnede die in het (0, t) vlak ligt, 

, Voor metingen die op een uniforme afstand liggen in het 

(ö,t) coördinatenstelsel in punfcen die geindexeerd zijn met k en n 

t(k)=k(At), 

e(n) = nAQ, n£ (^/aö) 

heeft men een totaal van ƒ"(t -t . ) ("* -Aö) 7 / /"(At)Ue) 7 

** m£i3c mxn 

meetpunten. Om te voldoen aan vergelijking 2 moeten voor het opwekken van 

de meetpunten n^t^ö^) in fig. 6b de metingen uitgevoerd worden bij 

k = 1 , 2 , ...N^ en n'= 0,1, (nQ ~1). 

De toenamen AÖ, At worden gekozen in overeenstemming met 

de oplossingsgraad die men w:enst in het gereconstrueerde beeld. Zo kan 

bijvoorbeeld een grotere oplossing vereist worden bij een hersen3tudie 

dan bij een leverstudie» 

Een aftasttechniek die ontwikkeld is voor het verkrijgen 

van de vereiste informaties voor een reconstructie in de meetpunten 
m(t, ,9 ) is in fig. 7a aangegeven. Deze techniek is de rechtlijnige 

& n 

aftasttechniek zoals beschreven in de eerder genoemde publicaties en 

in de CÏÏO publicatie. Een stralingsbron 24a richt een stralenbundel b., 

naar de stralingsdetector 26a. Het bron-detectorpaar 24a, 26a is draai-

baar en wordt verschuifbaar vastgehouden op een lijn en op een afstand 
van elkaar. Het paar 24a, 26a wordt verschoven met een gekozen orien-* 

tatle, O, om de oorsprong 160 waarbij een aantal metingen uitgevoerd 

wordt. Bij de voltooiing van een translatieaftasting wordt het bron-

detectorpr-.ar 24a, 26a rondgedraaid naar een verschillend hoek 9 en 

wordt opnieuw rechtlijnig verschoven met metingen die uitgevoerd worden 

bij dezelfde translatiewaarden t. 

De rechtlijnige aftasttechniek uit fig, 7a aeet infor-

maties in een van de meetpunten m(t, ,9 ) voor iedere meting tijdens een JC XI * 

translatieaf tasting. Daarom geeft een translatieaftasting een r.ij meet-

punten in fig. 6b, 
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; * Zoals reeds eerder werd opgemerkt vereist deze recht-
lijnige aftasttechniek een vé'rsnelling, asn vertraging en het omkeren j 

| van de richting van het bron-detectorpaar 24a, 26a aan het einde van j 
! iedere translatieaftasting voorafgaand aan het ronddraaien van het bron-

i 

! detectorpaar om de oorsprong 160 om een nieuwe hoek 0 te leveren. De : 

l > 
versnellings, vertragings en richtingsomkeringseisen van een bron-
detectorpaar met een kenmerkend grote massa beperkt de snelheid waarmee , 
de noodzakelijke informaties verzameld kunnen worden. Wanneer 180 af- j 
tastingen van het voorwerp in schema zijn gebracht moet een totaal van 

; 179 richtingsomkeringen, versnellingen en vertagingen voltooid worden 
voor een volledige reconstructie. Met alleen is een groot massief stel-
sel nodig om te passen bij deze bewegingen maar zij zijn ook onnodig [ 

i' tijd verspillend. '' i , i Fig. 7b geeft een alternatieve aftastbeweging welke de 
i ' 1 

nodige orientaties levert van de bundel voor het doen van metingen in 
de meetpunten m(-fĉ #©n) van fig, 6b. i 

Fig. 7b geeft de samengestelde axiale aftastbeweging aan' 
t » 

;van het stelsel 10 van fig» 1 welke het aantal versnellingen, vertra- j 
; gingen en benodigde richtingsomkeringen minimaal maakt. Het bron 24 -detec-

tor 26 paar is draaibaar in het vlak welke de dwarsdoorsnede van het 
voorwerp 150 bevat. Het paar- 24, 26 draait rond om een bronas die lood-

! recht staat op het dwarsdoorsnedeviak welke in een baan rondloopt om de 
! oorsprong 160. Het axiaal bewegende paar 24, 26 levert een bundel (of 
: bundels) in het dwarsdoorsnedevlak dat het voorwerp 150 aftast in een 
: aantal orientaties. Het rondlopen van het bron-detectorpaar 24? 26 om f 
J de oorsprong 160 bepaalt de baanhoek y. Het ronddraaien van het bron-

detectorpaar 24, 26 om de bronas bepaalt de rotatiehoek 0. 
! 

Zoals hierboven aangegeven kunnen de meetpunten m(t ,0 ), 
afgebeeld in fig. 6b, afgetast worden door gebruik te maken van de samen-
gestelde hoekaftastinrichting uit fig. 7b hetgeen verwezenlijkt kan 

i worden door gebruik te maken van het stelsel 10 uit fig. 1. De meting 
bij de rotatiehoek / met een rotatie in de klokrichting om het brondraaiy 
punt 'en de baanhoek van een rotatie in de tegenklokrichting om de oorsprong 



is identiek aan de meting m(t. ,9 ) met t en 9 in het oorspronkelijke 
k n K ii 

coördinatenstelsel met t = d sin / en 9 - y -f&, waarbij d dc afstand is 

van de bronas tot de oorsprong. 

Om dezelfde informaties te verkrijgen bij de nieuwe 

meetkundige constructie moeten umetingen uitgevoerd worden bij 

/(k) = sin"1 k'A t = sin"1 (4) 
d d 

en 

y(k,n) = n&Q + sin"1 k A t = nAÖ + sin"1 (5} 
d d 

Voor kleine waarden van de hoek £ kunnen de vergelijkingen 

(4) en (5) eenvoudiger geschreven worden als 

/(k) = k A t: y(k,n) = nA9 + A t (6) 
d d 

Een varieteit van de samengestelde hoekaftastbewegingen 

is doeltreffend voor hetzij, het aftasten van de bundel van de bron 

24 via de meetpunten uit fig. 6b of voldoende dicht bij de meetpunten 

om de gewenste nauwkeurigheidsgraad bij de herconstructie te leveren. 

Meer in het bijzonder kunnen de aftastwegen, zoals beschreven ml worden 

ontworpenwrden om nauwkeurig door de meetpunten heen te gaan of zij 

kunnen ontworpen worden om bij benadering door de meetpunten heen te gaan 

met een interpolatie van de gedetecteerde sterkte om een bundel te be-

naderen die heengaat door het meetpunt. Wanneer minder nauwkeurigheid 

aanvaardbaar is kan zelfs de interpolatiestap geelimineerd worden. l'an 

h1 dergelijke beschreven banen zal aangenomen worden dat zij door de meet-

punt eii gaan. 

Preferente aftastuitvoeringen worden gekenmerkt door 

niet gelijktijdige / en y hoekbewegingen om de oorsprong 160 en om de 

bronas en worden toegelicht in fig. 9a-9e en 10a-1Gb. Een andere aftast-

uitvoering wordt gekenmerkt door gelijktnjlige aftastbewegingen om de 

oorsprong 160 en om de bronas en wordt toegelicht .in fig. !1a-11b. In 

beide uitvoeringen worden de aftastbewegingen in het vlak geregeld 

ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de hoek 9 en worden röntgen-

stralensterktemetingen uitgevoerd om te voldoen aan de hoekbetrekkingen 
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— 20 

J' / = sin t /d? y-/ ~ 1 

/ I 
! Om het verband tussen de aftasthoeken p, y met de meet- ; 
! i 

punten m(t, „© ) in fig. 6b gemakkelijker te doen begrijpen zijn de 1 
i k n , , 
I meetpunten opnieuw uitgezet als functies van (9,y) en (0, /) in fig® 8a' 

en als functies van (y, in fig. 8b. Fig. 8a helpt bij het begrijpen • 
i j 

van de niet gelijktijdige aftastbeweging en fig. 8b helpt bij het be- i 

grijpen van de gelijktijiige aftastbeweging. 

Zoals te zien is in fig. 8a vormende meetpunten m (t̂ ,©̂ ) 

zich in het algemeen opnieuw als een reeks punten in (©,/) met rijen 

evenwijdig aan de / as. De punten treden op als praktisch op een gelijke 

afstand gelegen punten in de / richting voor kleine waarden van de hoek 

<f>. Dit is een redelijke benadering bij de preferente aftastuitvoering 

wanneer de rotatiehoek / in het algemeen beperkt is tot een relatief 

klein gebied zoals + 10 graden. Meer in het bijzonder levert een typische i 

röntgenstralenbron 100 een waaiervormige, bundel die 20 overspant. Omdat 

de hoek / bepaald wordt vanuit het midden van de rij detectors bij ge-

bruik met een waaiervormige bundel overspant een rotatiehoek / van j 

+ 10 graden. \ 

De benadering dat sin / = ,6, voor kleine waarden van / 

gaat daarom op. Vanwege het verband tussen de baanhoek y en de rotatie-

hoek / (y + ö) kan de grafiek in fig. 8a ook een algemene grafiek ' 

t 'voorstellen van de meetpunten m (t ,9 ) in het 8, y) coördinatenstelsel , J£ H * 

met de hoek / als een constante. 

De meetpunten zijn in het y, / vlak gehergroepeerd als 

een stelsel met rijen onder een hoek van 45° met de / as zoals te zien ; 

! is in fig. 8b. De meetpunten in het (y, vlak hebben een gelijke 

afstand in de y richting terwijl aangegeven is dat zij een niet uniforme; 

afstand hebben in de fi richting. Deze grafiek past bij aftastingen voor 

' de / richting die groter zijn dan 25 graden hetgeen, zoals men zal be- j 

: grijpen, geen preferente uitvoering is. Voor aftastingen die resulteren 

bij een hoek / van minder 20 graden hebben de punten in het algemeen een 

uniforme afstand, zoals aangegeven in fig. 8a. j 

' Fig. 9a geeft een uitvoering van een niet gelijktijdige 
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hoekbeweging van het bron-detectorpaar 24, 26 om de bronas wanneer de 

bronas een baan beschrijft om de oorsprong 160. Bij een gekozen waarde 

• van de baanhoek y wordt het bron-detectorpaar 24, 26 read gedraaid om 

de baanstelselas en worden metingen uitgevoerd bij een -rotatiehoek •*« y 

- 9 . Wanneer een hoek l groter dan 20 graden gewenst wordt wordt het 
n 

stelsel 10 in"fig. 1 klaarblijkelijk gewijzigd om bij de beweging te 

passen. Zo kan bijvoorbeeld het randgedeelte 50 uitsteken in de boog oa 

het draaipunt 48, Een aftasting van een volledige 360 graden of een 

paar aftastingen van 180 graden in de / richting kan dus aangepast 

worden. 

Pig. 9c toont resulterende punten waarbij metingen uit-

gevoerd zijn. De meetlijn is een praktisch rechte lijn met een helling 

van (- 7? ), Het vergroten van de baanhoek y met zou veroorzaken dat 

de lijn een nieuw stel meetpunten (getoond met x's) snijdt juist rechts 

van het aanwezige stel. Opeenvolgende toenamen in de hoek y resulteert • 

in metingen die uitgevoerd' zijn in alle vereiste punten bij de hoes: 

L = sin-1 (\) en 9 in het (/£, 9) vlak. 
d n 

Pig. 9d stelt een stelselwerkschema voor van de volgorde 

waarin de hoeken y gevarieerd worden om de aftastweg te vormen welke 

de gewenste meetpunten doorloopt. Het stelsel 10 wordt zo ingssteld dat 

de hoek y van de baan gelijk is aan een extreme rotatiehoek waarbij 

het bestudeerde voorwerp overspannen wordt door de hoeken (~/0»/u'» 

Er worden dan informaties verzameld voor -é < p< i bij hosken d die 0 0 

voldoen aan de vergelijkingen 4, 5. Na voltooiing van deze aftastir^ VQQÏ 

een vaste hoek y wordt de hoek y vergroot met (p-^) wordt da 

aftasting herhaald. Deze volgorde van aftasten gaat dooe totdat ,1e taa:i-

hoek gelijk is aan de hoek plus 180°. Pig. 9e toont een grafiek var. de o 

meetpunten die een gevolg zijn van een aantal aftastwegen va:* J6ö in 

de / richting voor gekozen baanhoeken y. 

Fig. 9b geeft de praktische uitvoering weer van het bron-

detectorpaar 24» 26 uit fig. 9a. Door de bron 24 wordt een waaiervormige 

bundel geleverd om een aantal bundels op te wekken naar een aantal op 

een lijn liggende detectors die op een afstand liggen in het vlak. Wanneer 
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j een gereconstrueerd beeld met een lage oplossing geschikt is of wasa-
J neer de waaiervormige bundels voldoende dicht bij elkaar gecollimeerd 
i 
[ kan worden om een groot aantal bundels mogelijk te maken is een aan- j 
] vullende rotatie van het bron-detectorpaar in de $ richting om de bron-f 
! ' I 
; as niet nodig» Wanneer echter een grotere oplossing nodig is, of wan-i I neer een grotere collimatiegraad nodig is voor het voorkomen van 

1 

; he't spreiden van de bundels wordt de bron 24 die(Verschillende bundels 
levert rondgedraaid'om de bronas en worden aanvullende metingen uitge-

> voerd in de gewenste meetpunten. i 
! 

De preferente aftastuitvoering voor hefc stelsel 10 
dat gebruik maakt van een niet gelijktijdige p, y hoekaftastbewegingen 
wordt aangegeven in fig. 10a-c. i 

, Pig. 10a geeft twee opeenvolgende aftastingen van het 
. bron-detectorpaar 24» 26 aan Espectievelijk met het leveren van de bun- \ 

dels b1 en b2. Fig. 10b geeft een schema van de aftastwegen opgewekt ' f 
gedurende een aantal aftastingen door het bron-detectorpaar 24, 26 
zoals uitgezet in het , y) vlak. ! 

Fig. 10c stelt een stromingsdiagram voor met een volledige 
werkvolgorde voor het verzamelen van informaties in de meetpunten en 
nodig voor een nauwkeurige "reconstructie, 

j In de preferente uitvoering aangegeven in fig. 10a levert 
de bron 24 een waaiervormige bundel die een rotatiehoek / van 20 graden 

t overspant. Ken zal begrijpen dat in fig. 10a de bundels b1, b2 de 
! centrale bundel voorstellen van het aantal bundels en ieder dienover-I 1 
: eenkomstig ontvangen wordt door de centrale detector van het stelsel. i t 

| De buis is georienteerd om de 20 graden bundel te leveren door de dwars» 
i 

; doorsnede waarbij een aantal broncollimators de waaiervormige bundel j 
• verdelen in 20 gecollimeerde bundels. Iedere bundel wordt gecollimeerd , 

tot een breedte van 0,2 graden. Een stelsel van 20 op een lijn liggende 1 
detectors wordt gekenmerkt door de hoek a van 1 graad tussen aangrenzende 
detectors. Deze combinatie maakt metingen mogelijk in een boog van 20 
graden, iedere graad in de rotatiehoek fi, zonder een werkelijke rotatie 
van het paar 24» 26. Voor een grotere oplossing wordt het paar 24, '26 
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in toenemende mate rond gedraaid over een hoek vanesn graad4 Bij voorkeur 
worden metingen uitgevoerd bij een hoek 0 gelijk aan een graad en bij 
hoeken / gelijk aan 0,2 graden» Dit resulteert in een matrix van 100 x 
180 punten die de dwarsdoorsnede door de patient overspannen» Vergro-
ting van het aantal toenemende rotaties in de hoek / vergroot de matrix-
dichtheid en levert dus een vergrote oplossing. 

In bedrijf wordt de bestudeerde patient in positie ge-
bracht op de tafel 14 tussen de bron-detectorinrichtingen 24» 26. Fig. 
10a toont een hypothetische dwarsdoorsnede van de patient die praktisch 
gecentreerd is om de as 48 om een effectieve stelselas te leveren die 
heengaat door de patient waaromheen de bron-detectorinrichtingen 24» 25 
ronddraaien. Tabel A geeft de hoeken /,y aan waarbij metingen gewennt 
worden voor een reeks van 20 detectors en een hoek a van een graad tus-
sen aangrenzende detectors met de afstand d tussen de oorsprong en 
de bronas gelijk aan 70 cm. De toename in de rotatiehoek / is een sub-
veelvoud van de hoek a; bijvoorbeeld a = 0,2°. Dit schema geeft 
een matrix met 100 x 180 punten overee nlomend met A6 gelijk aan een graad 
en At gelijk aan 0,203 cm. 

TABKL A 
/ meting bij y = 

0 0°, 1°, 2°, 3°, ...179° 
0,2 179,2°; 178,2°...0,2° 
0,4 0,4°; 1,4°; ...179,4° 
0,6 179,6°;' 178,6°...0,6° 
0,8 • 0,8; 1,8; ...179,8° 

Voor a = 1°, = 0,2°, d = 70 cm. 
n 
Met verwijzing naar de bedieningsvolgorde die aangegeven 

is in fig. 10c wordt het brondetectorpaar 24, 26 aanvankelijk ingesteld 
zo'dat de hoeken y, fi gelijk zijn aan 0. Met de hoek j> gelijk aan 0 wordt 
het brondetectorpaar rond gedraaid over een boog van 180° in de y rich-
ting. 
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Gedurende de eerste aftasting worden metingen uitgevoerd! 

bij hoeken ffa» waarbij N <= O, 1» 179» Daarom worden gedurende de I 
i i 

eerste aftasting metingen uitgevoerd bij ieder geheel aantal graden tus-

sen 0° en 179°. Wanneer de hoek y 180° bereikt is de rotatiehoek / toe- ' 

genomen met een hoek bfi = a/n, waarbij n ieder geheel getal is? met 

n = 5, zoals aangegeven wordt verkregen A / = 0,2. 

Het bron-detectorpaar 24» 26 is rond gedraaid totdat de , 

hoek y = 180° en hij gaat door met rondlopen van -180° tot 0° om het 
o o 

voorwerp of hij keert van richting om en draait van 180 naar 0 . Sr 

worden metingen uitgevoerd bij de hoeken y = -179*2°, -178.2° ... 0,2° 

De rotatiehoek / is. dan toegenomen met nog eens 0,2° en de werkwijze 
^ ' ö 

gaat door totdat de rotatiehoek / gelijk is aan a of 1 .De aftastweg ' 

in fig. 10b is die vaneen continue rotatie zonder omkering van de rich-

ting. Dit is de preferente aftastbeweging daar richtingomkeringen geheel 

geelimineerd zijn. Wanneer het stelsel 10 echter bediend wordt om de 
o 

beweging in de y richting om te keren na iedere 180 aftasting zijn slechts 

vier omkeringen nodig voor n = 5» Dit is het geval aangegeven in tabel 

A. 

Fig. 11a en 11b geven (yj punten aan van de aftast- > 

weg van het bron-detectorpaar 24» 26 uit fig. 7b voor gelijktijdige y, £ 

bewegingen van het bron-detectorpaar. Het bron-detectorpaar wordt rond | 

gedraaid om de arm 42 terwijl het paar in een baan beweegt om de as , 

48. In fig. 11a en 11b zijn de meetpunten m(t , 9 ) waarbij metingen ge- : K. 

wenst .worden opnieuw uitgezet uit fig. 8b» In fig. 11a zijn bewegingen i 

van het bron-detectorpaar 24, 26 gecoördineerd om de hoek 9 constant 

te houden. De resulterende aftastweg is een stel lijnen met een helling | 

van 45° welke heengaan door de meetpunten (t ,9 ). Voor een nauwkeurigs ie n 

reconstructie worden metingen gedaan overeenkomstig vergelijkingen 4# 5» ' 

Om de LQ scheiding te verkrijgen tussen aftastwegen waardoor een samen- , 

vallen met de meetpunten mogelijk wordt moet het bron-detectorpaar 24, 26 

versneld en vertraagd worden. Deze versnelling en vertraging wordt ge-

makkelijk verkregen nadat de bundel het voorwerp afgetast heeft en vctraf 

gaand.aan de nieuwe aftasting omdat een omkering van de richting van de 
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bewegingen niet nodig is. 
Fig. 11b stelt de aftastwegen voor uitgezet tegen de 

meetpunten m(t ,9 ) waarbij de hoek 9 niet constant gehouden wordt tij-Ki n 
dens gelijktijdige y, / bewegingen. Door het kiezen van een verband tus-
sen de / en y bewegingen welke de waarde van de hoek 9 regelen gedurende 
de aftasting verandert de helling van de aftastweg vanaf 45°» Afhangend 
van de gekozen helling kan de aftastweg heengaan d oor meerdere meet-
punten. toieer de weg niet heengaat door de vereiste meetpunten zal hij 
voldoende dicht nabij de meetpunten passeren zodat een interpolatie, 
zoals een lineair gemiddelde, tussen informatiepunten door de verwerkings-
inrichting 18 voldoende is voor een nauwkeurige reconstructie. 

Terwijl een enkele constructieve uitvoering van de in-
richting volgens de uitvinding aangegeven is en beschreven is de uit-
vinding natuurlijk niet beperkt tot deze constructie, Andere aanpassingen, 
wijzigingen en gebruik van de uitvinding kan plaatsvinden zonder dat het 
gebied van de uitvinding verlaten wordt. 

C o n c l u s i e s 
1. Inrichting voor het aftasten van een inwendig gedeel-

te van een voorwerp met een stralingsbundel door punten /"(t) (k), Q (n) 7 
om een oorsprong in een vlak dat heengaat door het lichaam, waarbij de 
inrichting een ondersteuningsinrichting bevat, een stralingsbron beves-
tigd op de ondersteuningsinrichting voor een beweging in een baan oa 
een stelselas waarbij de bron ook bevestigd is voor een reit?tie om een 
bronas en ingericht om een stralingsbundel door het voorwerp te zenden 
ia een gebied dat het vlak bevat en een stralingsdetector dié in a<.-«i 
baan beweegbaar is met de bron voor het aftasten van de stralingscnuösl 
nadat dege heen gezonden is door het voorwerp, met het kenmerk, dat de 
inrichtinginformatieverzamelmidde]sx (18, 24) bevat met de oi;ralingsde-
tector voor het meten van sterktewaarden van de bundal die door het voor-
werp gezonden is bij waarden van een hoek / van de brorrotatie om de 
bronas en bij waarden van een hoek y van de baan waarbij de hoeken prak-
tisch bepaald worden door de betrekkingen <f> = (K A t) voor kleine waar-
den -van de hoek / en y = / + nA0, waarbij d de afstand voorstelt tussen 
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de oorsprong en het rotatiemiddelpunt van de draaibare stralingsbron 1 

en k en n gehele getallen zijn. 
i 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat i i i 

de bronas dwars op de stelselas staat. ; i 
3° Inrichting volgens een van de conclüsies 1 of 2, 

met het kenmerk, dat de bronas praktisch loodrecht op de stelselas staat. 
4» Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies„ 

met het kenmerk, dat de stralingsbron een stralingsbron levert met een 
dwarsdoorsnedeoppervlak dat relatief klein is vergeleken met de afme-
tingen van het voorwerp. 

5'. Inrichting volgens conclusie 4» met het kenmerk, dat 
de stralingsbron een stralingsbundel levert met een dwarsdoorsnede-
oppervlak dat betrekkelijk klein is vergeleken met de afstanden tussen 1 

aangrenzende punten. 
6. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 

met het kenmerk, dat de ondersteuningsinrichting een eerste motor bevat 
om de bron bestuurbaar in een baan te brengen om de stelselas op de 
ondersteuningsinrichting. ; 

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat 1 

de ondersteuningsinrichting een tweede motor bevat om bestuurbaar de 
bron om de bronas te laten ronddraaien. 

8. Inrichting volgens een vande voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat de stralingsbron een röntgenstralenbuia bevat voor 
het «leveren van asn waaiervormige stralingsbundel in het gebied van het 
vlak en een collimatorconstructie voor het leveren van e en aantal diver-
gerende bundels uit de waaiervormige bundel. 

9. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat de stralingsdetector een detectorcollimator bevat 
met een aantal collimatordoorgangen en een aantal scintillators die t 
respectievelijk op een lijn liggen met de collimatordoorgangen. ' i 

10. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat hij besturingsmiddelen bevat die gekoppeld zijn i 
met' de ondersteuningsinrichting voor het leveren van een vooruit bepaald ' 
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verband tussen de baan en d e rotatiebewegingen van de stralingsbron, 
11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, 

dat de besturingsmiddelen een constructie bevatten voor het versnellen 
en vertragen van de baanbeweging van de stralingsbron. 

12. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 
met het kenmerk, dat hij detectorbesturingsmiddelen bevat die gekoppeld 
zijn met de stralingsdetector voor het handhaven van een vooruit bepaald 
ruimtelijk verband tussen de stralingsbron en de stralingsdetector ge-
durende de baanbeweging. 

13. Werkwijze voor het aftasten van een inwendig deel 
van een voorwerp wet een röntgenstralenbundel uit een stralingsbron voor 
het bepalen van de absorptiestralingskarakteristieken van het voorwerp 
in punten /"t(k), 9 (n) / om een oorsprong in een vlak door het voorwerp 
waarbij een stralingsbundel afgetast wordt van de bron door het voorwerp 
nâ tr een stralingsdetector, de bron en de detector bestuurbaar in een 
baan in het vlak gebracht .worden om een vooruit bepaalde stelselao en 
waarbij de stralingsbron rond gedraaid wordt om een bronas, met het kenmerk, 
dat de sterkte van de bundel gemeten wordt die heen gezonden wordt door' 
het voorwerp om de hoeken / y î® praktisch bepaald worden door de ver-

^ .j 

banden / = sin (k Y t) en y = / + n 4 0, waarbij d de afstand voorstelt 
tussen de oorsprong en de bronas en k en n gehele getallen zijn. 

14. Werkwijze volgens conclusie 13» met het kenmerk, dat 
de stap voor het in een baan brengen de stap bevat van het versnellen 
en vertragen van de baanbeweging van de stralingsdetector en de atraiinga-
bron, 

15. Inrichting voor het aftasten van een inwendig deel 
van een voorwerp met een stralingsbundel door de bundel heen te voarer 
door het voorwerp en waarbij de absorptie ervan door het voorwerp gemeten 
wordt, waarbij de inrichting een stralingsbron bevat die in een baan 
beweegbaar is om het voorwerp in een vooruit bepaald vlak, een stralings-
detector die in een baan beweegbaar is met de bron om de straling van 
de bron te ontvangen nadat deze heen gegaan is door het voorwerp, een 
constructie voor het bestuurbaar ronddraaien van de stralingsbron om 
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een as onafhankelijk van de baanbeweging van de bron, een aandrijfcon» 
structie voor het in een baan bewegen en roteren van de stralingsbron en 
een informatieverwerkingsinrichting die verbonden is met de stralings-
detector voor het leveren van een voorstelling van d e straling die ont-
vangen wordt door de detector, met het kenmerkdat de rotatieas van de 
bron praktisch loodrecht staat op het vlak van de baanbeweging,, 

16. Inrichting en werkwijze in hoofdzaak zoals beschreven 
in de beschrijving en/of weergegeven in de tekening. 
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