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De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk Ingediende 
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en). -
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JÏ.O. 116.709 

VAK0-, INC., te Garland, Texas, Yer.St,v.Amerika„ 

i - r 

i Stralingverkleinings- en'weergeefsysteem» 
i 

i De uitvinding heeft betrekking op eèn stralings-
! - i 
j beeld-weergeefsysteém en in het bijzonder oi> een systeem j 

'voor het intensiveren en verkleinen van röntgenstraal-

beelden. ' ! 
» | 

Doorlichtingsystemen zijn tot op dit tijdstip j 

ontwikkeld voor het permanent weergeven van röntgen- \ 

|straalbeelden. Dergelijke bekende systemen zijn bijvoor- | 

• beeld voorzien van een fluorescerend scherm voor het i 

:omzetten van röntgenstraalbeelden:in lichtbeelden, een • 

'lenssysteem, een beeldversterker en een film voor het j 

weergeven van het uiteindelijke zichtbare beeld. Voorbeel-j 

den van dergelijke bekende systemen zijn beschreven in t 

het Amerikaanse octrooischrift 2.595*430,verleend 6 mei 

11952 aan C.M. Tuttle; Amerikaans octrooischrift 3.-126.480, 
i 
•i verleend 24 maart 1974 aan Bouwers en het Amerikaanse ' 

joctrooischrift 3.417.242, verleend 7 december 1968 aan 

jR.W^Windebank^ ' • 

j Hoewel dergelijke eerder ontwikkelde systemen in 

jhet algemeen bevredigend hebben gewerkt, zijn de bekende 

!systemen duur als gevolg van de noodzaak van grote en c • I 

ldure objektieflenssystemen die stralingsgehard moeten 

!zijn, teneinde beschadiging te voorkomen als resultaat 

jvan blootstelling aan de röntgenstralen.. Bovendien gaan j 

idergelijke eerder ontwikkelde systemen gepaard met een j 

extreme blootstelling van patiënten aan röntgenstralen* - j -1 

•'zijn noodzakelijkerwijze tamelijk groot, terwijl het in 

het algemeen nodig is, dat de bediener zich naar de j 

• achterkant van de kamer begeeft teneinde een film aan j -. 3 
•de camera toe te voegen of daaruit te verwijderen» Derge- j 
! S 

:lijke eerder ontwikkelde systemen hebben geen(praktisch 'j ' 3 

:foutvrije eigenschappen en zijn niet voldoende gemechani— j 

iseerd voor snel efficiënt onderzoek en doorlichting van ^ j 
i - - J 
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I een groot aantal patiëntenl Derhalve is een behoefte 

I ontstaan voor een economisch, en compact systeem dat 

|gemakkelijk ere eenvoudig kan worden bediend om ver-

Ikleinde röntgenstralen van voor de diagnose benodigde 

:kwaliteiten met een redelijke'blootstelling van de 
\ t 

•patiënt aan röntgenstralen. 

De uitvinding „voorziet in een röntgenstraal 

:intensiverings- en verkleiningssysteem waarmee wezenlijk i 

jde aan de bekende systemen klevende problemen worden i 

gereduceerd of geëlimineerd», ; 
t • | 
; Volgens de uitvinding bestaat een stralings- j 

:verkleining- en weergeefsysteem uit een huis met een ] 

!scherm aan het eerste uiteinde daarvan voor het ontvangen 

van de straling en voor het omzetten van de straling in | 
; • t 
|zichtbare beelden* Reflekterende oppervlakken zijn aan j 

jhet tweede einde van het huis aangebracht voor het ; 
! ' ! 
'reflekteren van.de zichtbare beelden naar het eerste j 

; einde van het huis», Een beeldintensiveringsinrichting j 

:is in het huis aangebracht voor het versterken en ver- j 

!kleinen van de gereflekteerde verkleinde beelden. Een 1 

I i 
; camera is aangebracht in het gebied van het eerste einde l. 

ivan het huis voor het registreren van de versterkte ver-

kleinde beelden* 

' Met betrekking tot een ander doel van de uitvinding 

:omvat een geïntensiveerde röntgenstraal-verkleinings-

systeem een scherm voor het omzetten van de röntgen-

stralen in zichtbare beelden* Een eerste spiegel is 

aanwezig voor het reflekteren van de zichtbare beelden j 

langs een eerste hoekrichting. Een tweede spiegel is j 

langs de eerste hoekrichting geplaatst voor het reflek-

teren van de zichtbare beelden langs een tweede hoek-

richting, zodat de gereflekteerde zichtbare beeldem j 

worden verkleind en teruggebracht evenwijdig aan de 

oorspronkelijk opgewekte zichtbare beelden» Een beeld- : 

intensiveringsinrichting ontvangt oen versterkt de j 

gereflekteerde zichtbare beelden* Een registratiecamera • 
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!registreert de versterkte gereflecteerde zichtbare I 

{beelden,. ' ! 
i ! 
| Met betrekking tot een ander doel van de uit- I 
- 1 • • ! 
{vinding is een elektrisch kontrolesysteem aanwezig j 
f ! 

[voor een röntgenstraal-intensiverende en verkleinende j 

'inrichting waarin een camera de uitgang van een beeld- ; 

|intensiveringsbuis registreert. Een schakeling wekt een j 

jeerste signaal op dat de werking van de beeldintensitferings 

>buis voorstelt.. Een schakeling vergelijkt het'eerste ,' 

jsignaal met een referentiesignaal en wékt een tweede j 

!signaal op in responsie van een juiste werking van de j 

;camera. Een weergeefinrichting reageert op het eerste j 
' i 

;en het tweede signaal voor het aangeven van een juiste | 

jen onjuiste werking van de inrichting* 

I Met betrekking tot nog een ander doel van de 

uitvinding omvat een röntgenstraal-intensiyerings- en 

jverkleiningssysteemr, een scherm voor het omzetten van ' 

,de röntgenstraalbeelden in zichtbare beelden» Een spiegel 

'reflekteert de lichtbeelden naar een beeldintensitferings— 

ïinrichting die de gereflekteerde zichtbare lichtbeelden 

jintensiveert en verkleint» Een camera fotografeert de 

•geïntensiveerde en verkleinde lichtbeelden. Een konstruktie i 

|is aanwezig om een standaard aantal van elke foto te 

'maken die door de camera is genomen.. Een konstruktie is j 

: aanwezig voor het opwekken van een eenheidsnummer van ! 

elke foto die door de camera, is genomen» Een konstruktie i 
: is aanwezig voor het opwekken van zichtbare lichtbeelden! 

v§n de eenheidsnummers en voor het richten van de beelden 

naar de reflekterende spiegels, zodat een eenheidsnummer 

verschijnt op elk van de foto's die door de camera j 

wordt genomen* f 

De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht ! 

aan de hand van de tekeningen, waarin: j 

Fig. 1 een bovenaanzicht toont van de uitvoerings-| 

vorm van de onderhavige röntge nstraal-intensiverings- en I 

verkleiningssysteem; . i 
.. ... . J 
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Fig, 2 een vooraanzicht weergeeft van het systeem 
jvan fig, 1; 
! Fig, 5 een aanzicht in onderdelen toont van het 
jhuis voor het systeem van fig. 2; j 
! Fig, 4 een zijaanzicht^ illustreert van het huis i i ; 
ivan de fig, 1 en 2; 
• Fig, 5 een vooraanzich'i is van de beeldintensi- j 
I veringseenheid van het onderhavige systeem; I 
{ Fig, 6 een aandicht weergeeft van de camera en j 
jvan de beeldintensiveringseenheid volgens de uitvinding; j 
| Fig. 7 e e n vooraanzicht is van het onderhavige \ 
|huis; 
i ! ! Fig, 8 een aanzicht toont van het onderhavige 
'i systeem met verwijderde achterpanelen; 
j Fig, 9 een onderaanzicht is van het onderhavige 
!huis; t * 

| Fig, 10 een doorsnede weergeeft van de beeld-
• intensiveringseenheid toegepast bij de onderhavige uit-
vinding; 
! Fig, 11 een schema illustreert van het elektrische 
I systeem van de uitvinding; en 
I Fig, 12 en 13 blokschema's tonen van de register-
'keten van de uitvinding. j 

Fig, 1 is een bovenaanzicht vanhëft onderhavige j 
röntgenstraal-intensiverings- en verkleiningssysteemn j 
dat als geheel is aangeduid met het verwijzingsnummer 10, ' 
Een röntgenstraalbron 12 is aangebracht in een op een 
geschikte wijze afgeschermde behuizing voor h e t opwekken 
van een bundel röntgenstralen die-wordt gericht naar en 
door het voorwerp 14» Als gevolg van de röntgenstralen I 
die door h s t v o o r w e r p 14 p a s s e r e n , wordt een r ö n t g e n - , 
straalbeeld gevormd en gericht óp een scherm 16. Hoewel j 
een röntgenstraalbron 12 in de tekening is getoond, is h e t ; 
duidelijk, dat de onderhavige toepassing geschikt is j 
voor een verscheidenheid van stralingstypem om niet j 
slechts röntgenstralen voor borstonderzoek te leveren, • ; 
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; maar voor mammografie, doorlichting en dergelijke» 

Het scherm 16 in de bij voorkeur toe te passen 
! uitvoeringsvorm omvat een bekleding van bakeliet met 

epoxy, teneinde eén dun intensiveringsschermrvoor 

. röntgenstralen te onderste une'n. Het intensiverings-

' scherm bestaat uit een scintillerende, luminescerende 

' stof van oxysulfiden van zeldzame aardmetalen of derge-

, lijke, zoals het schernr geproduceerd en verkocht door 
i 
: "Kodak Corporation" als "Kodak Lanex Regular X-Ray 

| Intensifying Screen",- In sommige gevallen kan een 
i 

; röntgenstraalrooster worden gebruikt over het scherm 16, 

teneinde primaire straling te kunnen doorlatem maar secun-

•daire straling te blokkeren. 

De röntgenstraalbeéldem toegevoerd aan het scherm 

16 woeden omgezet in zichtbare lichtbeelden door d.e''j 

; scintillerende, luminescerende stof op het scherm en de j 

zichtbare lichtbeelden worden gericht naar en in een | 

langgerekt rechthoekig huis 18 lahgs de wegen aangeduid 

met de lijnen 20a en 20b. Het zichtbare lichtbeeld wordt 

gereflekteerd door een eerste spiegel 22 die op een 

steun 24 is gemonteerd en zodanig is verdraaid, dat de 

zichtbare lichtbeelden onder een rechte hoek worden ge-

reflekteerd. De gereflekteerde zichtbare lichtbeelden 

worden weer gereflekteerd door een tweede kleinere 

spiegel 26 die op een steun 28 is gemonteerd. De spiegel 

26 is eveneens verdraaid, teneinde de zichtbare licht-

beelden te reflekteren onder een hoek van ongeveer 90° 

op de getoonde wijze» Aldus worden de lichtbeelden: I 

die door het scherm 16 zijn opgewekt, terug gereflekteerd j 

evenwijdig aan de originele voortplantingsrichting van j 

het oorspronkelijk opgewekte lichtbeeld» j 
| 

Dit'terug reflekteren elimineert de eis van een j 

aanzienlijke hoeveelheid afscherming voor de verkleinings-i 

en intensiveringsinrichting van het systeeim als gevolg I 

van het feit, dat de röntgenstraling niet rechtstreeks . ! 

de inrichting beïnvloedt, maar slechts tweemaal gereflek- ; 
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i .. j • 
jteerde secondaire s t r a l i n g i s op de i n r i c h t i n g g e r i c h t * : 
;Aldus kunnen bekende niet-stralingsgeharde lenzem worden ! 
f V ' 

|toegepast om de kosten van het onderhavige systeem 

aanzienlijk te verkleinen ten opzichte van bekende ont- i 

(Wikkelde systemen, waarin speciaal stralingsgeharde lenzen 

jnoodzakelijk warem vanwege de blootstelling aan straling, j 

! Het zichtbare lichtbeeld gereflekteerd door de ! 

jtweede spiegel 26 wordt gericht naar en in de ver- i 

Ikleinings- en intensiveringseenheid die als geheel is j 

i aangeduid met het verwijzingsnummer 30. De eenheid 30 j 1 

,'omvat een objektieflenssektie 32 die bijvoorbeeld een j 

jobjektieflens van 90 mm onder de naam "Canon XI" bevatten», f 
:Een dioptrische korrektieplaat 34 is over de lens 32 j 
; i 
iaangebracht. Het uiteindelijke verkleinde beeld wordt via j 
;een lensadaptor 36 toegevoerd aan een tweetraps beeld- ! 1 

|intensiveringseenheid 38. ïï-bout-verbindingsorganen 40 en 

j4è ondersteunen de eenheid 30 binnen het hu i s 18 zoa l s 

'hierna zal worden beschreven» 

Zoals bekend bestaat de beeld-intensiverings-

;inrichting 38 uit een fotokathode die een beeld van ge- ] 2 

emitteerde elektronen vormt. De elektronen worden daarna ! | • 
'elektrostatisch versneld voordat zij worden gefocusseerd | 

op een luminescerend scherm van de intensiveerinrichting., j 

iDe energieversterking van de elektronen is daarna zicht- • 

jbaar als een versterkt lichtbeeld» Het versterkte licht- ; 2 

;beeld wordt daarna door een lensadaptor 44 getransporteerd1 

naar een richtlens 46.. De lens 46 kan bijvoorbeeld een j 

richtlens van 90 mm genoemd "Canon XI" zijn.. Het uit-

eindelijke zichtbare beeld wordt daarna via een beeld-

lens 48 gehouden door een U-bout 47, gevoerd, welke lens ' 3' 

; b i j v o o r b e e l d een beeldlens van 180 mm genoemd "Canon XI" 

is;.. 

Het uiteindelijke versterkte en verkleinde j 
1 zichtbare beeld van het oorspronkelijke röntgenstraal— [ 

beeld wordt daarna naar de lens van een camera 50 gevoerd j 3 

[die permanent de voorstelling van het oorspronkelijke • j 
L j 
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•röntgenstraalbeeld kan registreren,® De camera 50 ©n de 
:rest van het systeem wordt bediend via een koord 52 met 

jbehulp van een op afstand bediende schakelaar 54* De 

schakelaar 5^ beeft twee posities die eveneens de werking 

van de röntgenstraalbron 12 bedient. Hoewel het duidelijk 

; zal zijn, dat diverse typen camera's kunnen worden toe-
;gepast, is in de bij voorkeur toe te passen uitvoerings-

vorm een elektrisch aangedreven "Hasselblad EL 500" camera 

[met een filmformaat van 70 mm en een afneembaar f ilm-

;magazijn 56 toegepast» Zoals hierna/wèrden beschreven 

kan het magazijn 56 worden verwijderd via een zijdeur, 

:teneinde de film te kunnen verwisselen zonder de camera 

Ite verwijderen» De aandrijfmotor 57 voor de camera is 

jonder de camera 50 en het filmmagazijir 56 gemonteerd» 

| Een belangrijk kenmerk van de onderhavige inrich-

ting vormen de weergeefinrichtingen 60 en 62 met licht-

jemitterende diqdes (LED), die zichtbare nummerreeksen ' 

! kunnen weergeven» De nummerreeksen opgewekt door de 

;LED's worden gereflekteerd door de spiegels 64 en 66 j 
33.9.9.3? -

jen de spiegels 22 en 26 naar de eenheid 30 en daarna de j 

;camera 50. Op deze wijze kunnen eenheidsnummers op de 

;beelden worden gesuperponeerd die door de camera 50 ! 

iworden opgenomen, opdat een eenheidsaanduiding van elk j 
jdoor de camera genomen beeld mogelijk is.. Dank zij de i 
* -zijn I 
•spiegels 64 en 66, de LED's 60 en 62 en hun bijbehorende ! 

logische ketens afgeschermd ten aanzien van bloot- ! 

stelling aan direkte röntgenstraling. De LED 60, zoals j 
j 

hierna zal worden beschreven, wordt gebruikt om een f. 

automatisch toenemend nummer op te wekken volgens een j 

ingesteld nummerschema voor elk verschillend 'filmframe. ! 

De LED 62 wekt een nummer op dat kan worden ingesteld j 

door een hierna te beschrijven tuimelschakelaar 88 r 

op het frontpaneel van het huis 18 door de persoom die i 

de röntgenstraalmachine bedient» . -

Een loden scherm 68 is langs één zijde van de j 

eenheid 30 en de camera 50 aangebracht teneinde de bloot- , 
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s t e l l i n g aan ö irekte röntgenstralen te verhinderen» Op 
'dezelfde wijze is ' een loden schermdeel 71 aangebracht 
achter de camera 50 voor de bescherming tegen direkte 

; b l o o t s t e l l i n g aan röntgenstralen. Als gevolg van de i n -
r i c h t i n g van het onderhavige'systeem met dubbele r e f l e k t i e i 

jz i jn s l e c h t s twee loden schermen 68 en 71 nodig, waardoor 
Ide e i s van een uitgebreide afscherming wordt geëlimineerd 
.waarmee gewicht en kostenproblemen gepaard gaan. Een 
; l i ch t schot 70 i s om de camera 50 aangebracht*om de f i l m 
jin de camera te beschermen tegen l i ch t l ekken v i a de deur 
[96. 
| P ig . 2 i s een aanzicht in perspekt ie f van het 
!systeem 10 en i l l u s t r e e r t de compacte afmeting van het 
'systeem. B i j de b i j voorkeur toe te passen u i t v o e r i n g s -
vorm hee f t het huis 18 afmetingen van 52 ,5 x 62 ,5 x 100 cm 
jen een t o t a a l gewicht van 453,6 g . Het onderhavige systeem i ,, 
;neemt aldus een r e l a t i e f k le ine ruimte in en i s gemakke-
' l i j k draagbaar en l e v e r ^ n ^ ^ e e n voor de diagnose goede 
'kwal i te i t van röntge nst raait*. • b i j een gemakkelijke be -
idieningswijze. Het scherm 16 h e e f t gezichtsveldafmetingen 
,van 35 b i j 40 cm en kan aangrenzend aan de borst worden 
igeplaatst of een ander lichaamsdeel van de pat i ën t dat 
;moet worden doorgel icht» i 
j Een belangrijk aspekt van de u i tv inding i s het 
Jpaneel 74- dat een lamp 76 omvat dat het gereed z i j n voor 
• b l o o t s t e l l i n g aangeeft en dat n ie t i s opgel icht to tdat 
ja l l e komponenten van het systeejoor e l ektron i sch z i j n ge -
contro leerd j u i s t voor de werking van de röntgens traa l -
bron 12. Op deze wijze wordt de pat iënt n i e t aan röntgen-
s t ra l en b loo tges t e ld t e n z i j het systeem op j u i s t e wijze 
l'mktiomorf; o.-

He t paneel 74 omvat eveneens een b i j de bee ld-
in tens iver ings inr icht ing behorende lamp 78 d ie op l i ch t 
indien de stroomc die aan de bee ld in tens iver ings inr i ch t ing I 
wordt toegevoerd, boven of onder een voorafbepaald niveau j 
l i g t . Een lamp 80 die behoort b i j de camera-en.de bu i s - ' 1 
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:voeding, licht op, indien de spanning die door de voeding 
iwordt toegevoerd aan de intensiveringsbuis, beneden een 
ivooraf bepaald niveau ligt, of indien het magazijn 56 
; niet is geplaatst. Een patiënt-identificatielamp 82 
.licht op indien één van de LED*s 60 en 62 een uitgebrand 
| segment heeft.. Een automatische blootst^llingskontrole-
!lamp 84 licht op, wanneer de intensiteit van de röntgen» 
:stralen een extreem niveau bereikt, hetgeen gedetekteerd . 
wordt door een detektor in het systeem. Een filmtransport-! 
ilamp 86 licht op, wanneer het filmtransport of de sluiter j 
.van de camera 50 niet hebben gewerkt volgens de voorge- ' 
schreven volgorde» De l'ampen 78-86 lichten aldus slechts . j 
;op indien een fout optreedt in het systeem. Indien een 
ifqut optreedt, zal de lamp 76 niet oplichten en de 
• röntgenstralen worden niet toegevoerd aan de patiënt,, 

' :waardoor belichting van de patiënt wordt verhinderd in- \ 
dien een goed beeld niet kan worden genomen. . ! 

Een register 88 bestaat uit een vijf cijferig, j 
met de hand bediend tmimelwielregister waarin elke j 
gewenste volgorde van vijf cijfers met de hand kan } 
worden gekozen. De bediener van de inrichting kan het ! i • i :tuimelwielregister 88 gebruiken om een nummer of kode j 
: van een patiënt in te kiezen die behoort bij de bepaalde j 
door te lichten patiënt» Zoals hierna zal worden beschreven 
wordt deze reeks van vijf cijfers weergegeven door de 
LED 60 en gereflekteerd naar de camera 50. Een register 
90 van zes cijfers neemt automatisch toe elke keer dat ; 
'een beeld door de camera 50 wordt genomen» De in het 
register opgenomen cijfers worden door de LED 62 weer-
gegeven en gereflekteerd naar de camera .50» Aldus bevat 
elk door de camera 50 genomen beeld een visuele weergave ; 

i 
van de instellingen van de registers 80 en 90.. i 

Een opening 94 is aangebracht in de zijkant van ; 
het huis 18 en een deur 96 is scharnierend bevestigd 
met behulp van een scharnier 98«- Normaliter is de deur 96 ! 
gesloten gedurende het bedrijf van het systeem» Wanneer 
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ihet gewenst is om de film in de camera te wisselen, wordt 
• de deur 96 geopend en het filmmagazijn 56 wordt ver-
:wisseld met een vers magazijn» Aldus behoeft de gehele , 
; cainera niet te worden verwijderd waardoor de bepaalde 
|instelling van de camera ten -alle tijde is gehandhaafd* 
j Fig. 3 is een aanzicht van de konstruktie van f 
j het huis 18 met uit elkaar genomen onderdelen» Een stijf 
|frame 100 bestaat uit metalen benen die gelast zijn tot 
!een rastervormige rechthoekige konstruktie. Het frame 
;omvat een eerste niet-versperd gebied 102 waar de licht-
I beelden die door het scherm 16 worden opgewekt, gericht 
•worden naar de aan de achterzijde gemonteerde spiegels» 
;Een tweede gebied 104 die een smallere breedte heeft 
j dan het gebied 102 is bestemd voor het onderbrengen van 
'het verkleinings- en intensiveringssysteem» Een belangrijk 
j aspekt van de uitvinding is het aanbrengen van rails 106 
;en 108 die verschuifbaar een. frame ondersteunen dat de 
jverkleinings- en intensiveringseenheid 30 en de camera 
50 draagt, zodat de eenheid 30 en de camera 50 naar 
!buiten kunnen worden verschoven voor onderhoud of ver-
hanging. 
! De zijwanden 110 en 112 kunnen op het frame 100 
worden bevestigd met behulp van schroeven en dergelijke» I I 
;Een rechthoekig metalen bovenstuk 114 past over de j 
i bovenzijde van het huis.. Een rechthoekig bodemstuk 116 j 
, is op zijn plaats getoond op de bodem van het frame 100., i 
Een montageplaat 118 kan op de bodem van de plaat 116 ; 
;worden bevestigd om de eenheid op een geschikt statief, I 
.driepoot of dergelijke te kunnen monteren» Een achter- ! 

i 

plaat 120 kan aan de achterzijde van het frame 100 worden | 
ibevestigd, terwijl een plaat 122 aan de voorzijde van j 
ihet frame kan worden bevestigd om het gebied 104 te j 
bedekken» De plaat 122 kan worden verwijderd voor het uit-; 
nemen van de eenheid 30 en de camera 50. Het bovenbeschre-' 
ven paneel 74 is bevestigd op de frontplaat 122* Het | 
onderhavige huis is gekonstrueerd volgens een lichte - j 
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vaste konfiguratie en is extreem stijf én wezenlijk 

; onderhoudsvrij,. 

I Fig, 4 toont eveneens een U-vormige montagesteun 

130 die bij 132 is verbonden met de achterzijde van het 

Iframe 100 en aan het tegenovergelegen uiteinde geschroefd 
l 
op de spiegelsteun;28 die de tweede spiegel 26 onder-

!steunt» Fig„ 4 toont eveneens een gedeelte van de eerste 

spiegel 22» die zoals blijkt groter is dan de tweede 

spiegel 26. De tweede spiegel 26 reflekteert de zicht-

bare lichtbeelden naar de objektieflens 32 en door de i 
'lensadaptor 36 naar de lichtintensiveringseenheid 38» 

Fig. 4 toont op welke wijze de ïï-vormige bouten 40, 42 i 

\en 47 vast zijn geschroefd op het frame en verschuifbaar 

;l,angs de rails 106 en 108.zijn. 

j De uitgang van de beeld-intensiveringseenheid 38 

wordt via de lensadaptor 44 en door de richtlens 46 en 

ide beeldlens 48 toegevoerd aan de camera 50® Zoals reeds 

:is 'opgemerkt, kan het magazijn 56 uit de camera 50 

worden losgenomen om het gemakkelijk wisselen van de film j 

mogelijk te maken. Een licht schot 70 past over en om de f 

camera 50, teneinde licht af te schermen voor de camera, j 

; Fig. 5 is een vooraanzicht van de verkleinings- ! i j 

en intensiveringseenheid 30. De ïï-vormige bout 40 past ; 

'over het bovenste gedeelte van de beeld-intensiverings- j 

I inrichting 38 en is bevestigd op een juk 140 met behulp | 

van bouten 142 en 144,. Het juk 140 rust op rails 146 en ! 

148 die vast zijn gemonteerd op een tf-vormig frame 150,. i 

Het tweede ïï-vormige frame 152 is geschroefd op het j 

frame 150, teneinde de rail 136 te vormen» Het juk 140 j 

is op de rail 136 geschroefd met behulp van bouten 154» I 

F'ig. 6 is een achteraanzicht van het magazijn 56 ; 

van de camera en de aandrijfmotor 57 van de camera. Zoals j 

is getoond is de ïï-vormige bout 47 verbonden met een ; 

juk 158 met behulp van bouten 160 en 162.. De aandrijf- ! i 
motor 57 is met behulp van een bout 166 bevestigd op een 

montagearmatuur 164. Het montagearmatuur 164 is naar de . ; 
i j 
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•gewenste positie verschuifbaar langs de rails 146 en 148, \ 
jwaarna deze vast wordt bevestigd op de rail 136, 
; Fig, 7 is een vooraanzicht van het huis 18 waarbij; 
het frontpaneel 74 is weggenomen om het filmmagazijn 36 I 
,en de cameramotor 57 te illustreren,. De rail 136 is 5 
iondersteund op rails 106 en 108 teneinde deze in buiten-
i ; ' •waartse richting uit het huis 18 te kunnen verschuiven 
.voor onderhoud en instelling. Fig, 7 toont eveneens ! 
;het schot 70 dat voorzien is van een U-vormige uitsnijdingj 
1174 die over de camera 50 past, teneinde te verhinderen - 10 
idat de film in de camera wordt blootgesteld aan licht,. | i . I 
i Fig, 7 toont de positie van de spiegel 22 en de 
|spiegel 26, De roosterhouders 178 en 180 zijn onder het 
jhuis 18 gemonteerd en zijn verschuifbaar tussen een j 
{ingetrokken en uitgeschoven positie, In de uitgeschoven j 15 
'positie kan een röntgenstraalrooster worden geplaatst j 
!op de houders 17$ en 180 zodat deze over het scherm 16 ' j 
;zich uitstrekt» - j 

Fig, 8 is een achteraanzicht van het huis 18 ! 
.waarbij de achterplaat 120 is verwijderd, zodat een { 20 
;montageframe 182 zichtbaar is die stijf is bevestigd ! 
;aan de achterzijde van het frame 100, De U-vormige montage-
1 steun 130 die de spiegelsteunen vasthoudt, is gemonteerd 
i op het frame 182 met behulp van de bouten 184, De openingen 
185 zijn in het frame 182 aangebracht om de positie van 25 
de spiegels te kunnen instellen,. 

Fig, 9 is een onderaanzicht van het huis 18, dat j 
de bovenbeschreven plaat 118 toont, die op de bodem 116 
is bevestigd, teneinde het huis 18 op het geschikte 
montageplatform te kunnen bevestigen» De roostersteun- 30 
houders 178 en 180 zijn beweegbaar langs de rails 186 om 

;deze te kunnen bewegen in de teruggeschoven of uitge- ! 
schoven positie voor het vasthouden van het bovenbeschreven 
röntgenstraalrooster. 

Fig, 10 is een doorsnede van de beeld-intensiverings- 35 
inrichting 38, De intensiveringsinrichting omvat een 
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; cilindervormig huis 187 met een houder 188 van plastisch, j 

| materiaal, die aan één uiteinde is gemonteerd» Een glas- j 

| venster 190 is in de houder 1.88 gemonteerd om zichtbare : 

; beelden te transporteren door een optische vezelinrichting; 

j192 naar een fotokathode 194. De fotokathode zet het 

| zichtbare licht om in elektronen die door de elektronen- • 
i " I 
5 lens 196 worden gestuurd, teneinde te worden versneld ; 

i en gefocusseerd op een luminescerende laag 198 (P-20). ; 
I ' 
|De luminescerende laag zet de elektronen om in fotonen, ; 

!teneinde zichtbaar licht op te wekken dat door een optische 1 
j 

!vezelinrichting 200 wordt geleid, die tegen een optische ^ 

.vezelinrichting 202 aanligt» De optische vezelinrichting ; 

j202 richt het zichtbare licht naar een tweede beeld-

iintensiveringstrap waarin aanwezig zijn een fotokathode ; 
j'204, een elektronenlens 206, een luminescerende laag 208 '1, 
i • 
jen een optische vezelinrichting 210. Het uiteindelijke i 
;geïntensiveerde en verkleinde beeld wordt op een boven- j • | 
beschreven wijze via een glasvenster 212 gericht naar de j 

:richtlens 46. ! - i 
: De toepassing van de tweetraps beeld-intensi- j 2( 

'veringsinrichting is een belangrijk aspekt van de uit- .] 
» 

vinding, aangezien een versterking van 1600 foot lamberts j 

per foot candle wordt verkregen:. In bekende systemen ; 
i 

wordt een beeld-intensiveringsinrichting toegepast met een! 

enkele trap, waardoor een veel grotere fotokathode en I 2f 

een grotereobjektieflens nodig is wat gepaard gaat met i 

dure objektieflenzen en grote behuizingen. De onderhavige • 

tweetraps beeld-intensiveringsinrichting heeft een i 
i 

ingangs- en een uitgangssysteem van 40 mm diameter om ! 

het gewenste oplossend vermogen voor het systeem te berei-; 30 
j 

ken zonder de eis van dure lenssystemen» Een geschikte j 

beeld-intensiveringsinrichting met lenzen voor toepassing 

in de onderhavige uitvinding kan bijvoorbeeld bestaan 

uit^fMeetraps beeld-intensiveringsinrichting waarin de ! 

intensiveringsinrichting van de beeld-intensiverings— ! 35 

inrichtingen van de "Varo" modellen 8605 en 8606 geprodu- j 
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ceerd en verkocht» door "ïhe Meetron Devices Division 

of Yaro Corporation"• 

Fig, 11 is een elektrisch schema van de keten 

die de handschakelaar 54 en de lampen op het paneel 74-, j » 

alsmede de besturingsketen vóór de inrichting onderling 

: verbinden.. Volgens de tekening is een microfoon 230 aan-

Igrenzend aan de camera 50 aangebracht, teneinde het geluid 

.van de sluiterwerking van de camera te detekteren.. De 

^microfoon is verbonden met'de positieve ingang'van een 

ivergelijker 232. De negatieve ingang van de vergelijker 

:232 is verbonden met een weerstandsnetwerk 234 om een 

referentiespanning aan de vergelijker te leveren. De 

uitgang van de vergelijker wordt via een invertor 236 

•toegevoerd aan de ingang van een NIET-EN-poort 238. De 

'poort 238 is met een NIET-EN-poort 240 geschakeld volgens 

,een grendelkonfiguratie, De Q-uitgang van de vergrendel-

ischakeling is verbonden met de ingang van een NIET-EN- ' 
;poort 242. De Q-uitgang van de vergrendelschakeling 
:is via een versterker 244 en een weerstand 246 aangesloten 

op de basis van een transistor 248. De collector van de 

{transistor 248 is verbonden met de filmtransport-lamp 86 

die op het frontpaneel 74 is gemonteerd» j 

Een verbreekschakelaar 250 is naast het film- j 

magazijn 56 in het huis 18 aangebracht en wordt gesloten 

gehouden zolang het filmmagazijn op zijn plaats is,. 

Wanneer het filmmagazijn 56 wordt verwijderd, wordt de ! 

• schakelaar 250 geopend» De schakelaar 250 is verbonden met j 

leen ingang van een NIET-EN-poort 252,. Een detekterende ! 

weerstand 254 is in serie geschakeld met de beeld-intensi- ; 

veringsbuis 38 en de voeding van de buis. Een variabele 

w e e r s t a n d 256 is a a n g e s l o t e n o v e r de w e e r s t a n d 254 e n 

lovort om lrAikaifio van Ae stroom die muw dê interuil* 
veringsbuis wordt toegevoerd, aan de ingangen van de 

vergelijker 258 en 260. De spanning wordt via de geleider • 

262 toegevoerd aan-de positieve ingang vén een vergelijkeri 

264, Een referentiespanning wordt van een variabele weer- : 
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stand 266 af aangeboden aan esn negatieve ingang van de 

'vergelijker 264-, Dé uitgang van de vergelijker 264 is-

aangesloten op de tweede ingang van de NIET-Elf-poort 252. 

De uitgang van de poort 2 5 2 wordt via een invertor 2 6 8 

toegevoerd aan een ingang van'een NIET-M-poost 270» 

'Het uitgangssignaal van de poort'252 wordt eveneens via 

'een versterker 272 en een weerstand 274 toegevoerd aan 

de basis van een transistor 2$?6„ Een collector van de 

transistor 276 is via een weerstand 278 aangesloten op de f 

i c a m e r a en de buisvoedingslamp 80 die op het frontpaneel j 

,74 is gemonteerd.. i 

; De uitgangssignalen van de vergelijkers 258 en | 

260 worden via een invertor 280 en een weerstand 282 , • 

toegevoerd aan de basis van een transistor 284. De collector 

van de transistor 284 is via een weerstand 286 verbonden 

met de beeld-intensiveringslamp 78 gemonteerd op het j 

paneel 74. De uitgangssignalen van de vergelijkers 258 • " j 

|en 260 worden eveneens via een geleider 290 toegevoerd " | 

aan een ingang van een NIET-EU-poort 270 j 

De klemmen 300 zijn verbonden met de detektoï-- j 

weerstanden, niet getoond,, voor het detekteren van de j 

;spanning die wordt toegevoerd naar de LED 60 (fig. 1). I 

De klemmen 302 zijn verbonden met de detektorweerstanden, ; 

niet getoond, die opgenomen zijn om de spanning te j 

detekteren die naar de LED's 62 wordt toegevoerd (fig. 1). ! 
i 

Het signaal op de klemmen 300 en 302 worden toegevoerd j 

aan,de vergelijkers 304 en 306 respektievelijk 308 en 310».; 

De referentiespanning wordt toegevoerd aan de vergelijkers • 

304 , 306 en "308 uit een weerstandsnetwerk 312. De refe- ' ; 

rentiespanning wordt naar de vergelijker 310 toegevoerd 

uit een weerstandsnetwerk 314 „ De uitgangssignalen van de ' 

vergelijkers 304 tot en met 310 worden toegevoerd aan j 

een NIET-EN-poort 316 met een.aantal ingangen. Het uit-

gangssignaal van de NIET-EN-poort 316 wordt toegevoerd 

aan een NIET-EM-poort 318 die geschakeld' is volgens een | 

vergrendelschakeling met een NIET-EN-poort 320- Het Q- * ! 

i . - . i 
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juitgangssignaal van de vergrendelschakeling wordt via 
de geleider 522 aangeboden aan de ingang van een FIET-EH-
;poort 270. De ^-uitgang van de vergrendelschakeling is 
via een versterker 324- verbonden met de basis van een 
transistor 526» De collector Van de transistor 326 is via 
een weerstand 328 verbonden met de patiënt-identificatie-
:lamp 82 die zoals vooraf is getoond gemonteerd is op het 
•paneel 74» 

Een referentiespanning wordt opgewekt over een 
•kondensator en een weerstandsnetwerk 330 en wordt via de 
:geleider 332 toegevoerd aan een ingang van,een UTET-EH-
poort 320 en als een ingangssignaal aan de vergelijker 354 
Een referentiespanning wordt uit een weerstandsnetwerk 
:335 toegevoerd aan de negatieve ingang van een vergelijker 
334. Het uitgangssignaal van de vergelijker 334 wordt 
;toegevoerd aan een tijdinrichting die geschakeld is 
.als een blokoscillator 336. Het uitgangssignaal van de 1 
oscillator 336 wordt toegevoerd aan een binaire teller 
'340 van zeven segmenten om deze in ritme te besturen en 
•aan een tweede binaire teller 342 van zeven segmenten. 
i ;Het uitgangssignaal van de verge1ijker 334 wordt eveneens 
! 

ivia een invertor 344 toegevoerd aan tussengeschakelde 
^multivibratoren 346 en 348. Het Q1-uitgangssignaal van de 
multivibrator 346 wordt via een geleider 350 toegevoerd f • " 

'aan een NIET-EN-poort 316 als een vrijgeef-ingangssignaal» 
•De oscillator 336, de teller 340 en de multivibratoren 
346 en 348 funktioneren als een vertraging om de LED's 
op te warmen vóór het testen» 

De teller 342 is verbonden met de multivibratoren' 
352 en 354. Het uitgangssignaal van de versterker 244 
wordt eveneens via de geleider 356 toegevoerd aan de 
teller 342 en aan de multivibratoren 352 en Het Q1— 
uitgangssignaal van de multivibrator 352 wordt als een 
wissignaal toegevoerd aan de BCD-ze.ven-segmentr.-" • •.. 
^omzetter. om deze te besturen voor het bedienen van de 
LED's, hetgeen hierna zal worden beschreven aan de hand< 

7 60 5 9 5 9 



V 

! ] 

;van de fig. 12 en 13». j 

| Het uitgangssignaal van de NJET-EÏÏ-poort 270 j 

jwordt via een invertor 360 aangeboden: om een signaal via j 

• de geleider 362 op te wekken die aan de lamptestklemmen • 

: van de BCD^^^ts^gmeQtearom^e'tterr.tc:, worden toegevoerd,. 

|zoals getoond in de fig. 12 en 13» Het uitgangssignaal ' 

I van de invertor 360 wordt eveneens toegevoerd aan een \ 

j ingang van de ITIET-EN-poort 242 en via een weerstand 364 j 

; aan de basis van' een transistor 366.. De collector van de - ! 

' transistor 366 is met het relais 3 6 8 verbonden om de j. 

'camerasluiter te besturen, teneinde het openen en sluiten ' 

;van de camerasluiter te besturen op een hierna te beschrijf 

;ven wijze* 

; Het Q1-uitgangssignaal van de multivibrator 352 •:• 

wordt eVeneens als een ingangssignaal toegevoerd aan de 

;NIET-EN-poort 242» Het uitgangssignaal van'de poort 242 : 
: wordt aan een NIET-EK-poort 370 toegevoerd die met een '. | 

• i 

NIET-EN-poort 372 als vergrendelschakeling is geschakeld» j 

,Het uitgangssignaal van de vergrendelschakeling is ver- j 

•bonden met een HÏET-EN-poort 374• Het uitgangssignaal | 

van het kapacitieve en weerstandsnetwerk 330 wordt via eent 

!geleider 376 toegevoerd aan de ingang van een NIET-EN- j 

I poort 372. Het uitgangssignaal van de poort 374- wordt j 

via een invertor 380 toegevoerd aan de basis van een | 

transistor 382.. Het uitgangssignaal van de invertor 380 i 

wordt eveneens toegevoerd aan de basis van een transistor ; 

384.. De collector, van de transistor 382 is verbonden met ; 

een spoel van een tellerrelais 386, dat het vooruit- | 

schuiven van het in fig. 2 eerder getoonde register 90 ! 

bestuurt» De collector van de transistor 384 is met de 

lamp 76 verbonden die op het paneel 74 is gemonteerd zoals; 

eerder aan de hand van fig. 2 is beschreven. j 

Tijdens bedrijf van de elektrische keten getoond 

in fig. 11„ brengt de bediener de patiënt in de gewenste 

positie voor het scherm 16* De bediener drukt dan de hand-] 

schakelaar 54 (fig. 2) in naar de eerste schakelpositie..-
i 
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Dit bedienen van de schakelaar 54 schakelt de röntgen- I 
straalbuia aan en Veroorzaakt het roteren van de anode 
van de rö'ntgenstraalbuis op de bekende wijae, teneinde 
:de elektronenbundel gelijkmatig te verdelen over de anode ; 
om beschadiging van de röntgehstraalbuis te voorkomen. 5 
•Gedurende het interval van één tot twee seconden vereist i 
;Voor het bereiken van de gewenste snelheid van de anode, ' 
is het onderzoek van het onderhavige systeem uitgevoerd. 
' Wanneer de anode begint-te roteren bi j'de eerste 
indrukking van de schakelaar 54, wordt een instelspanning 10 
toegevoerd aan alle instelpunten van de keten getoond in 
fig. 11 en het onderhavige systeem begint te werken» Bij 
het ontvangen van de instelspanning worden alle ver-
. grendelschakelingen en schakelaars van het systeem, terug- j 
:gesteld in de gewenste positie» 15 

Op dit tijdstip worden de LED's 60 en 62 gete'st 
om te waarborgen,, dat alle segmenten van de LED's op een 

• 1 

•juiste wijze werken» Via de geleider 362 wordt een ! 
voedingsspanning toegevoerd aan de IT-klemmen van de : 
omzetters van de LED-ketens, getoond in de fig. 12 en 13, : 20 
'teneinde alle segmenten van alle LED's 60 en 62 te doen \ 
oplichten» De stroom die door de LED's loopt wordt daarna! 
gedetekteerd door de detektorweerstanden en toegevoerd 
aan de klemmen 300 en 302. Deze stroomniveau's worden ; 
met behulp van de vergelijkers 304 tot en met 310 verge- ' 25 
leken met de niveau's opgewekt door de weerstandsnet-
werken 312 en 314.. Indien alle segmenten van de LED's 
bevredigend werken, worden geschikte ingangssignalen 
toegevoerd aan de IflET-EN-poort 316» De testijd van de 
LED is bepaald door de werking van de oscillator 336, 30 
de teller 340 en de multivibratoren 346 en 348 die een 
tijdsvertraging leveren, opdat "de LED's 60 en 62 op 
juiste wijze kunnen worden opgewarmd. 

7/anneer de LED's een voldoende tijd zijn opgewarmd, 
wordt via de geleider 350 een vrijgeefsignaal toegevoerd 35 
aan de poort 316. Op dit ogenblik, indien alle LED-^segmenten 
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;bevredigend werken, wordt het niveau uit de poort 316 
'gedetekteerd door eën vergrendelschakeling bestaande 
,uit de poorten 318 en 320, Dé vergrendelschakeling wordt 
; ingesteld door het niveau van de poort 316». 

Indien de test van de XiED's bevredigend is, wordt 
;een vrijgeefsignaal via de geleider 322 toegevoerd aan 
'één van de ingangen van de poort 270» Indien de test 
,van de LED's niet bevredigend is, omdat één van de LED-
;segmenten is uitgebrand of dergelijke, wordt hei; juiste 
;logische signaal niet door de poort 316 afgegeven en de 
'vergrendelschakeling wordt niet ingesteld. Het uiteinde-
lijke uitgangssignaal uit de vergrendelpoort 320 wordt 
:door de versterker 324 versterkt en toegevoerd aan de 
basis van de transistor 326. Hierdoor wordt de lamp 82 
ontstoken en vormt op het paneel 74 een indicatie, dat het > 

i 
patiënt-identificatiesysteem defekt is. Indien dit op- ; 
treedt zullen de Röntgenstralen niet door de bediener j 
worden toegevoerd aan de patiënt» Na de tijdsperiode | 
bepaald door de oscillator 336, de teller 340 en de ! 
multivibratoren 346 en 348, worden de LED's 60 en 62 j i 
uitgeschakeld en de test van 'de LED is uitgevoerd» j 

Nadat voeding is aangeboden aan de ketenr de ! 
camera en de buis, wordt eveneens de voeding gekontroleerd» 
De schakelaar 250 detekteert of het filmmagazijm 56 zich 
wel dan niet op de juiste plaats bevindt» Indien dit het j 
geval is, wordt een vrijgeefsignaal toegevoerd aan de | 
NIET-EN-poort 252» Bovendien wordt de «voeding van de j 
buis gedetekteerd door de detektorweerstand 254 en de t 
voedingsspanning wordt door.een vergelijker 264 verge- ! 
leken met een referentiespanning» Indien de voedings-
spanning juist is, wordt een vrijgeefsignaal aan de poort > 
252 toegevoerd. Indien de juiste ingangssignalen door de 1 

poort 252 worden gedetekteerd, wordt een vrljgeefsignaal 
via de invertor 268 toegevoerd aan de ingang van de 
NIET-EN-poort 270.. Indien een fout wordt gedetekteerd j 
door de schakelaar 250 of door de vergelijker 264-, wordt • j j 
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een logisch, niveau via de versterker 272 aangeboden aan 
de basis van de transistor 276 en do lamp 80 wordt ont-
stoken om aan te gevenr dat een fout bestaat hetzij in 
• de camera of in de buisvoeding en de röntgenstralen 
zullen niet worden toegevoerd aan de patiënt. 

Een test wordt eveneens uitgevoerd van de uit-
1 gang van de detektorweerstand 254 af van de stroom aange-
boden aan de beeld-intensiveringsinrichting 38. Het 
'stroomniveau wordt door de vergelijkers 258 en 260 
:gedetekteerd en vergeleken met vooraf ingestelde hoge en 
lage niveau's„ Indien de stroom extreem laag of hoog is, 
:wordt een indicatie via de invertor 280 geleverd om de ; 
:transistor 284 geleidend te maken, teneinde de beeld-
'intensiveringslamp 74 te doen ontsteken, zodat wordt j 
aangegeven, dat een fout is opgetreden in de stroom van 
'de beeld-intensiveringsinrichting, zodat röntgenstralen ! 
niet zullen worden toegevoerd aan de patiënt» Indien de • i 

* ! stroom van de beeld-intensiveringsinrichting bevredigend 
? ! is, wordt een indicatie via de geleider 290 toegevoerd j 
aan de ingang van de NIET-EN-poort 270.. 

Indien alle bovenbeschreven funktietesten op j 
• juiste wijze zijn uitgevoerd, zullen drie logische vrij- | 
geefniveau'ér tegelijkertijd worden toegevoerd aan de - ; 
• ingang van de NIET-EN-poort 270 en een logisch niveau j 
; zal aan de uitgang van de poort 270 verschijnen,, teneinde j 
de transistor 366 uit te sturen, om het relais 368 voor 
de camerasluiter te bekrachtigen, zodat de camerasluiter 
wordt geopend» Indien de camerasluiter op juiste wijze 
wordt geopend zal een geluid door de camera worden opge-
wekt, dat wordt opgenomen door de micro'foon 230» Dit 
geluid wordt vergeleken met een voorafbepaald referentie- j 
niveau met behulp van de vergelijker 232r Indien het 
juiste signaalniveau is opgewekt, zal de vergrendel- ; 
schakeling bestaande uit de poorten: 238 en 240,, worden 
ingesteld en zal aan de Q-uitgangsklem een signaal worden 1 

i 

opgewekt dat naar de ingang van een NIET-EN-poort 242 
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' wordt toegevoerd.. Indien liet vooraf bepaalde geluids- ! 
(niveau van de werking van de camerasluiter niet is ! 
gedetekteerd, wordt de transistor 248 geleidend gemaakt j 
om de lamp 86 op het paneel 74 (fig. 2) te ontsteken, | 
, teneinde aan te geven dat hef filmtransport defekt is,. ! 

• Indien de earnerafeluiter op juiste wijze wordt ! 
igeopend en het vooraf bepaalde geluidsniveau wordt ge- ! 
detekteerd, worden de LED's gewist na een geschikt 
! tijdsinterval bepaald door de teller 542 en de* multi-
ivibratoren 352 en 354, en de LED's worden ontstoken 
i 
'volgens de nummerreeksen opgeslagen in de registers 88 i 
en 90 (fig. 2). De nummerreeksen worden door de spiegels : 
i 64 en 66 (fig. 1) gereflekteerd en worden door de spiegels i t 
,22 en 26 door de open sluiter gereflekteerd teneinde de ; 
;film bloot te stellen aan het geschikte identificatie- j 
nummer van de patiënt» Deze nummers worden gedurende j 
intervallen van 200 milliseconden toegevoerd aan de film» j 

I N a d a t de LED's zijn aangeschakeld, stelt de poort 242 j 
de vergrendelschakeling bestaande, uit de poorten 370 en j 

;372, in en een vooraf bepaald niveau wordt toegevoerd ! 
aan de poort 374. Indien alle systemen op dit tijdstip j 
iOp juiste wijze werken, wordt een geschikt logisch j 

i 

signaal daor de poort 374 opgewekt en aangeboden om de | 
transistoren 382 en 384 uit te sturen.. De spoel van het j 
telrelais 386 wordt daarna bekrachtigd om het register ; 
90 één telling te doen stappen, teneinde op juiste wijze j 
het volgende te nemen beeld te identificeren» Bovendien ! i 
is de gereed voor blootstelling-lamp 76 op het paneel 74 | 
ontstoken, teneinde aan de bediener een indicatie te ' 
geven, dat alle systemen op juiste wijze werken» 

Binnen een vooraf bepaalde t i j d , zoals 10 seconden 
nadat de lamp 76 wordt ontstoken, bedient de bediener 
de schakelaar 54 in een tweede stand, teneinde de röntgen-
straalbuis 12 aan te schakelen om de patiënt bloot te j 
stellen aan straling* teneinde de röntgenstraalbeelden | i 
op te wekken die in de camera 50 moeten worden «geregistreerd 
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ÏNa een geschikt tijdsinterval van blootstelling, wordt 

;de schakelaar 54 losgelaten en de straling naar de patiënt 

wordt beëindigd» De film gaat automatisch één cyclus 

. verder en alle voeding wordt van de ketens afgeschakeld 

en alle poorten van de keten wórden teruggesteld. Indien 

,de lamp 76 niet is ontstoken voor de blootstelling van de 

•patiënt aan röntgenstralen, weet de bediener dat een fout 

;is opgetreden en de patiënt wordt niet onnodig onder-

worpen aan straling. 

Fig. 12 toont de elektrische keten voor het 

^besturen van de LED-60 (fig. 1). Het register 88 bestaat 

uit een konventionele 5-cijferige tuimelschakelaar die 

'manuaal door de bediener in elke gewenste kombinatie van 

;vijf cijfers kan worden ingesteld. Indien ingesteld, wekt 

'het tuimelschakelaarregister het gekodeerde binaire 

uitgangssignaal dat de daarin ingestelde vijf cijfers 

voorstelt. Elk van de vijf BGD-uitgangen is aangesloten 

op een BCD-zeven-segmentomzetter 400 die bijvoorbeeld een 

omzetter CD 4511AE kan zijn0. De uitgang van de omzetter 

bestuurt een zeven segment-LED-weergeefinrichting 60 die 

één van de aan de camera toegevoerde cijfers opwekt» Het • 

zal duidelijk zijn, dat vijf omzetters 400 aanwezig zijn- I 

om vijf LED+ s 60 te besturen» 

Pig. 1J is gelijk aan fig. 12, met uitzondering 

van een zes cijferig register 90 dat automatisch staps- ! 

gewijze wordt doorgeschakeld door bediening van de spoel 

van het telrelais 386. Het uitgangssignaal van het 

register 90 is een binair gekodeerd uitgangssignaal 

dat wordt toegevoerd aan zes BCD-zeven segment-omzetters 

402,. Het uitgangssignaal van elke omzetter bestuurt een 

LED-weergeefinrichting 62 van zeven segmenten,. 

Het is aldus duidelijk,, dat de onderhavige 

uitvinding voorziet in een uniek praktisch röntgenstralen-

weergeef systeem dat met voordeel kan worden toegepast om 

een groot aantal patiënten door te lichten en om ver-

kleinde röntgenstraal-weergaven met een bij de diagnose 
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kwaliteit te leveren» Het onderhavige systeem -

•is voorzien van eèn zelfkontrolerende keten om onnodige 

[bestraling van een patiënt te elimineren bij een defekt 

•van het systeem» Het onderhavige systeem vereist geen 

.dure grote optische inrichtingen of stralingsgeharde 

'optische inrichtingen, maar levert uitstekend verkleinde 

iröntgenstraalbeelden die gemakkelijk kunnen worden 

jopgenomen in een map van een patiënt, 
f 
; Hoewel de uitvinding is beschreven aan de hand 

jvan een bepaalde uitvoeringsvorm daarvan, zal het duide- j 

lijk zijn, dat binnen het kader van de uitvinding diverse - i 

|varianten mogelijk zijn.. 

: C O N C L U S I E S . 

1. Verkleinings- en weergeefsysteem voor straling, j 

g e k e n m e r k t d o o r : ; ; 

\ een huis, j 

een scherm aan het eerste uiteinde van het .huis j 

voor het ontvangen van straling en voor het omzetten van 

de straling in zichtbare beelden^ 

reflekterende oppervlakken die in een tweede uit- j 

einde van het huis zijn aangebracht voor het reflekterem. ; 

,van de zichtbare beelden naar het eerste uiteinde van i i 
ihet huis;, j 

een beeld-intensiveringsmiddeB aangebracht in het { 

huis voor het intensiveren en verkleinen van de gereflek- i t 
teerde beelden, en weergeefmiddelen aangebracht in het | 

gebied van het eerste uiteinde van het'huis 'voor het l 

weergeven van de versterkte en verkleinde beelden, j 

2. Systeem volgens conclusie 1, m e t h e t k e n - l 

m e r k , dat de zichtbare beelden worden terug gereflek-

teerd langs een lijn loodrecht op het scherm» i 

3. Systeem volgens conclusie 1, m e t h e t k e n - l 

m e r k , dat de reflekterende oppervlakken zijn? een 

eerste spiegel voor het reflekterem van de zichtbare • 

beelden onder een eerste rechte hoek en een tweede spiegel» 

voor het reflekteren van de zichtbare beelden, onder een j 
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tweede rechte hoek terug naar het eerste uiteinde van het 
!huis, 

4. Systeem volgens conclusie 3, m e t h e t k e n -

m e r k , dat de eerste spiegel groter is dan d© tweede 

; spiegel» / 

5» Systeem volgens conclusie 1, i e t h e t k e n -

m e r k, dat het beeld-intensiveringsmiddel optische 

lenzen bevat die niet zijn behandeld om straling te 

'kunnen weerstaan» 

6, Systeem volgens conclusie 1, g e k e n m e r k t 

d o o r een middel voor het opwekken van zichtbare 

indicaties en voor het richten van de indicaties naar 

jhet^'^rj^^aiddél voor het registreren tezamen met de 

'gereflekteerde beelden» 

,7» Systeem volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -

m e r k , dat he£e^s??^o^mïddel een camera omvat die 

vast is gemonteerd in het huis en voorzien is van een . 

filmmagazijn dat uit het huis kan worden verwijderd. 

Intensiverend verkleiningssysteem voor röntgen-

stralen, g e k e n m e r k t d o o r schermmiddelen 

voor het omzetten van de röntgenstralen in zichtbare 

beelden, een eerste spiegel, voor het reflekteren van de 

zichtbare beelden langs een eerste hoekrichting, een 

tweede spiegel die langs de eerste hoekrichting is ge-

monteerd voor het reflekteren van de zichtbare beelden 

zodanig langs een tweede hoekrichting, dat de gereflek-

teerde zichtbare beelden worden verkleind en terug 

worden gereflekteerd op de oorspronkelijk opgewekte 

zichtbare beelden,;een beeld-intensiveringsmiddel voor het 

ontvangen en versterken van de/gereflekteerde zichtbare 

beelden, en een middel voor het r^ B 1 S t ? e^ nvan de versterkte 

gereflekteerde zichtbare beelden» 

9. Verkleiningssystéem voor röntgenstralen, m e t 

h e t k e n m e r k , dat de eerste en de tweede hoek-

richtingen loodrecht op elkaar staan, 

10. Systeem volgens conclusie 8 , m e t h e t k e n -
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|m e r k, dat de eerste spiegel groter is dan de tweede 
spiegel. . 
Hl. Systeem volgens conclusie 8, m e t h e t k e n-
;m e r k, dat de gereflekteerde beelden evenwijdig aan 
• de zichtbare beelden zijn' gedicht 0 
•12. Systeem volgens.conclusie 8, i e t h e t k e n-•ppn»i CJ'hT'flf'l 
; m e r k, dat het ' • J 'middel aangrenzend en zijdelings 
van het schermmiddel is aangebracht, 
: 13,. Intensiverings- en verkleiningssysteem voor 
röntgenstralen, g e k e n m e r k t d o o r : . 
i een huis met voor-en achteruit e indeip., een 
;luminescerend scherm aangebracht in het voorste uiteinde 
ivan het huis voor het ontvangen van de röntgenstraal-
beelden van een voorwerp dat door röntgenstralen is 
bestraald en voor het opwekken van lichtbeelden die 
ikorresponderen met de röntgenstraalbeelden, een spiegel-
j- systeem dat binnen het huis aangrenzend aan het achter-
uiteinde is gemonteerd voor het reflekteren van de licht-
beelden- naar het voorste uiteinde vahhet huis,, een beeld-i T 

intensiveringsinrichting voor het versterken en verkleinen 
van de gereflekteerde lichtbeelden,, een camera die in 
'het gebied van het voorste uiteinde van het huis is aange- 1 
:bracht voor het registreren van de versterkte en ver-
kleinde lichtbeelden, welke camera is afgeschermd van de • 
röntgenstralen» f 
14. Systeem volgens conclusie 13, m e t h e t k e n -
m e r k , dat het spiegelsysteem bestaat uit een eerste 
spiegel die in één achterste hoekgebied is gemonteerd, 
en een tweede spiegel gemonteerd in een tweede achterste 1 
hoekgebied van het huis» 
15. Systeem v.olgens conclusie 13, m e t h e t k e n - ; 
m e r k , dat het huis rechthoekig is met een lengte die ) i 
groter is dan de breedte en hoogte. . j 
16. Systeem volgens conclusie 13, g e k e n m e r k t . , 
d o or een kontrolepaneel gemonteerd aan het voorste t uiteinde van het huis aangrenzend aan het scherm.. • 
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|17. Systeem volgens conclusie 16, i e t h e t k e 
>m e r k , dat het kontrolepaneel indicatoren bevat voor 
;het aangeven van de juiste werking van voorafbepaalde 
;elementen van het systeem en dat een middel met de 
indicatoren is verbonden voor het bepalen van de juiste 
: werking van de elementen,. 
;18. Systeem volgens conclusie 17, m e t h e t k e : 
|m e r k, dat het middel voor het bepalen van de juiste 
;werking bestaat uit een middel voor het detekteren van 
|geluid, dat aangrenzend aan de camera is geplaatst en 
f 

iuit ketens die reageren op de detekterende middelen voor 
'het vergelijken van het geluid van de camera met een 
•voorafbepaalde referentie, 
19. Systeem volgens conclusie 13, g e k e n m e r k t 
;d o o r een frame waarin de beeld-intensiveringsin-
jrichting en de camera zijn gemonteerd, rails die binnen 
!het huis zijn aangebracht langs één zijde daarvan voor 
'het verschuifbaar opnemen van het frame, en een paneel i 
'dat losneembaar is gemonteerd op het front van het huis 
om het verwijderen van de rails mogelijk te maken,. 
20,. Systeem volgens conclusie 13, m e t h e t k e i 
|m e r k, dat de cajnera omvat een filmmagazijn en dat een 
•deur is aangebracht in de zijkant van het huis aangren-
zend aan de camera, teneinde het filmmagazijn te kunnen 
;uitnemen. 
21. Systeem volgens conclusie 13, m e t h e t k e n 
m e r k , dat de beeld-intensiveringsinrichting bestaat 
uit twee rug aan rug aangebrachte beeld-intensiverings-
inrichtingen, 
22, Systeem volgens conclusie 13, m e t h e t k e n 
m e r k , dat de beeld-intensiveringsinrichting optische 
lenzen bevat die niet zijn behandeld tegen straling» 
23,. Systeem volgens conclusie 13, g e k e n m e r k t 
d o o r een middel voor het opwekken van zichtbare 
indicatiebeelden, en een middel voor het reflekteren van 
de zichtbare indicatiebeelden naar de camera voor het . 
registreren.. 
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; 24. Systeem volgens conclusie 23, g e k e n m e r k t 

d o o r een register dat aaa de voorzijde van het huis 

'is aangebracht voor het registreren van de zichtbare 

^ indicatiebeelden door de bediener,. 

;25. Systeem volgens conclusie 24, g e k e n m e r k t 

Id o o r een eerste register dat door de bediener kan 

(worden ingesteld op een gewenste waarde, en een tweede 

;register dat automatisch wordt ingesteld volgens de 

|werking van de camera, 

i26. Systeem volgens conclusie 24, m e t h e t k 8 ü-

'm e r k, dat het middelen voor het opwekken van indicaties 

bestaat uit lichtemitterende organen die reageren op de 

;instelling van de registers en dat spiegels aanwezig 

j zijn voor het reflekteren van zichtbare indicatiebeelderr: 

jnaar het spiegelsysteem. 

:27. Intensiverings- en verkleiningssysteem voor 

;röntgenstralen, g e k e n m e r k t d o o r de 

jkombinatie: ' 
j 

een middel voor het omzetten van de röntgenstraal-

,beelden in zichtbare lichtbeelden; 

! een middel voor het reflekteren van de licht-

ibeelden; 

een middel voor het intensiveren en verkleinen 

van de gereflekteerdè zichtbare lichtbeelden; 

een camera voor het fotograferen van de geïnten-

siveerde en verkleinde lichtbeelden; 

een middel voor het opwekken van een eenheids-

cijfer voor elke foto genomen door de camera; en 

een middel voor het opwekken van zichtbare licht-

voorsteHingen van de eenheidsnummers en voor het richten 

van de voorstellingen naar de reflekterende middelen, 

zodat een eenheidsnummer op elk van de genoemde foto's 

verschijnt» 

28. Kombinatie volgens conclusie 27, m e t h e t • 

k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken van 

zichtbaar licht bestaat uit lichtemitterende organen 
« 

voor het emitteren van zichtbare cijfers» 
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29•• Kombinatie volgens sonclusie 2 7 , m e t h e t ' i 
k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken van een 
eenheidsnummer omvat een register met een zichtbare 
weergave van nummers en dat het middel voor het opwekken 
een meereijferige lichtgenerator omvat» 
30. Kombinatie volgens conclusie 27, m e t h e t 
ik e n m e r k, dat het middel voor het opwekken aan-
grenzend aan het middel voor het omzetten is geplaatst» 

! 

;31» Kombinatie volgens conclusie 2 7 , m e*t h e t 
k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken van 1< 
een eenheidsnummer bestaat uit een eerste register dat 
met de hand kan worden ingesteld op één van een groot 
aantal nummers, en uit een tweede register dat automatisch 
wordt ingesteld in responsie van de werking van de camera, 
32., Kombinatie volgens conclusie 31, g e k e n-

m e r k t d o o r een middel voor het detekteren 
;van het geluid van de werking van de camera, en een 
middel voor hét leveren van een indicatie van het tweede 
register ±t responsie van de detektie van het camerageluid 
door het detekterende middel, 2C 
33. Kombinatie volgens conclusie 27, g e k e n-
m e r k t d o o r een middel voor het testen van de 
werking van de middelen voor het opwekken van zichtbare 
lichtvoorstellingen vóór het opwekken van de voorstel-

lingen van de eenheidsnummers» 25 
34, Elektronisch kontrolesysteem voor een intensi-
.verings- en verkleiningsinrichting voor röntgenstralen, 
waarin een camera de uitgang van een beeld-intensiverings-
buis registreert, g e k e n m e r k t d o o r een 
middel voor het opwekken van een eerste signaal dat de 30 
werking van de beeld-intensiveringsbuis vertegenwoordigt, 
een middel voor het vergelijken van het eerste signaal 
met een referentiesignaal, een middel voor het opwekken 
van een tweede signaal in responsie van de goede werking 
van de camera, en een weergeefmiddel dat reageert op 35 
het eerste en het tweede signaal voor het aangeven van de 
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i juiste of niet juiste werking van de inrichting» 
35» Kontrolesysteem volgens conclusie 34,, m e t 

f 
h e t k e n m e r k , dat een middel aanwezig is voor 
<het blokkeren van de opwekking van röntgenstralen naar 
; de inrichting, totdat het wee'rgeefmiddel de juiste wer-
king van de inrichting aangeeft,, 
* 36. .Kontrolesysteem volgens conclusie 34, m e t 
: h e t k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken 
i van een eerste signaal bestaat uit een middel voor het 
:detekteren van de aan de buis toegevoerde voedings-
'spanning. 
i37. Kontrolesysteem volgens conclusie 34, m e t 
' h e t k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken 
van een eerste signaal bestaat uit een middel voor het 
detekteren van de bedrijfsstroom van de buis. 
38. Kontrolesysteem volgens conclusie 341 m e t 
h e t k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken' 
van een tweede signaal bestaat uit een middel voor het 
detekteren van de juióte plaats van het filmmagazijn in 
de camera. 
'39» Kontrolesysteem volgens conclusie 34, m e t 
h e t k e n m e r k , dat het middel voor het opwekken 
van een tweede signaal bestaat uit een middel voor het 
detekteren van het geluid van de juiste werking van de 
camerasluiter. 
40. Kontrolesysteem volgens conclusie 34, g e k e n -
m e r k t d o o r een middel dat reageert op het eerste 
en het tweede signaal voor het opwekken van zichtbare 
liehtvoorstellingen van een eenheidsnummervolgorde 
korresponderend met het beeld dat door de camera wordt 
genomen» 
41* Kontrolesysteem volgens conclusie 40, g e k e n -
m e r k t d o o r een middel voor het besturen van het 
middel voor het opwekken van zichtbare lichtvoorstellingen 
een middel voor het kontroleren van de juiste werking van 
het middel voor het opwekken van zichtbare lichtvoor- • 

760 59 59 



30 

stellingen gedurende de besturing, en een middel voor het 
verhinderen van do besturing van het weergeefmiddel na 
detektie van een onjuiste werking van het middel voor 
het opwekken.. 
42, Werkwijze voor het registreren van een röntgen-
istraalbeeld met een beeld-intensiveringsinrichting en 
ieen camera, g e k e n m e r k t d o o r het automatisch 
aftasten van vooraf bepaalde bedrijfskarakteristieken 
van de intensiveringsinrichting en de camera, het verge-
lijken van de afgetaste karakteristieken met vooraf 
•bepaalde referenties om fouten te detekteren, het opwekken 
van röntgenstralen slechts indien geen fouten zijn ge-
.detekteerd, het omzetten van de röntgenstralen in zicht-
bare beelden, het richten van de zichtbare beelden 
naar en door de beeld-intensiveringsinrichting, en het 
weergeven van de uitgang van de beeld-intensiverings-
inrichting met behulp van de camera» 
43» Werkwij-ze volgens conclusie 42, m e t h e t 

k e n m e r k, dat het geluid van de werking van de camera 
wordt gedetekteerd, 
44. Werkwijze volgens conclusie 42, m e t h e t 
k e n m e r k , dat de aftasting omvat het detekteren 
van het spanningsniveau van vooraf bepaalde onderdelen 
van de intensiveringsinrichting, 
45. Werkwijze volgens conclusie 42, m e t h e t 
k e n m e r k , dat tijdens het aftasten de juiste positie 
van het filmmagazijn in de camera wo^dt gedetekteerd, 
46. Werkwijze volgens conclusie 42, g e k e n -
m e r k t d o o r het opwekken van lichtbeelden van 
vooraf bepaalde nummervolgorden voor het registreren in 
de camera en het kontroleren van de juiste werking van de 
lichtgenerator vódr het genereren van de röntgenstralen. 
47. Werkwijze volgens conclusie 46, g e k e n m e r k t 
d o o r het automatisch doorschakelen van de nummervolg-
orde opgewekt nadat elk beeld door de camera is genomen» 
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