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| SÏUTEX (U.S.A.) INC., te Pa t Alto, California, Ve'/nigde Staten van 
r ; 
iAmerika • i 
! • . , , 
jAxiaal tomografisch systeem j i 
1 \ , ' ' . i 

De uitvinding heef ; betrekking op strï.; ingsdiagnostieken. 

' De uitvinding heeft met name be rskking op een axi;/J tomografisch systeem, 

| waarbij het verzamelen van een ,atal stellen gege"*ns corresponderende 
j 1 

; met de. transmissie of absorptie an éên of meer builels doordringende stra-
r ; 

; ling door een vlakke schijf van jen voorwerp, dat 'panalyseerd wordt, de 

! bewerking van een aantal versas; Lde stéllen gegeve 13, en de weergave van 

i de bewerkte gegevens onafhankê.it jk van elkaar üitg-i'oerd worden. ; 

; ïn liet Amerikaanse\xitrooischrift 61^ zijn een werkwijze 

en een apparaat beschreven voor 'et onderhoeken v&j een voorwerp door 

middel van röntgen- of géftmastr . .ing. Een coramerci r.e uitvoering hiervan 

bezit esn bron van röntgenstralj i, die een stralin fsbundel kan zenden door 

een vlakke schijf van het te on br zoeken voorwerp}'een detector-inrichting 

.'voor het detecteren van de gezcilen bundel nadat c'ize door het voorwerp is 

gegaan, en een inrichting om ae jjereenvolgens de b.'on en de detector-

inrichting te translateren en ts roteren.rond het voorwerp gedurende het 
: radiografische onderzoek. AangHi-en de uitgestraalde bundel parallel ver-r 
loopt aan elke andere liitgestr aide bundel gedure:.de elke laterale dwarse 

i 
.beweging van de'bron en de detector, kan de databewerking tegelijk uitgevoerd 

worden met de dataverzameling ivoor die bepaalde aftasting, en dus is een 

reconstructie van de verzameld.! gegevens beschikbf.ar direkt na de vol-

' tooiing van de gegevensverzameling, of kort daarna. Een meer recente commer-

| cieïe uitvoering, die straling ;n de vorm van eer; Waaiervormige bundel 

.gebruikt, vermindert de werkelijke aftasttijd, maat aangezien de weergave • 

^ móet wachten totdat het verzamelen en het bewerken van de gegevens voltooid 

;zijn, is er een belangrijke vertraging (in de orde van grootte van minuten), 

.voordat de reconstructie bekekefi kan worden. Met deze systemen kan men 

;echter niet de resultaten bekijken van een bepaalde aftasting, voordat het i 

'verzamelen en het bewerken van de gegevens voltooid zijn, noch kan het ver-

zamelen of verwerken van gegevens uitgevoerd worden op hetzelfde tijdstip 

waarop een voorgaande aftasting weergegeven wordtDit begrenst in ernstige 

mate het aantal patienten dat onderzocht kan worden, aangezien, gedurende de 
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! tijd waarin een bepaalde aftasting weergegeven wordt, de hoofdaftaster of 

' gegevensverzamelinrichting geen gégevens kan verzamelen van andere aftas-

' tingen. Het hierboven genoemde systeem is verder gebaseerd op êén enkele 

! computer, die alle facetten van de gegevensverzameling, gegevensbewerking 

5 i en weergave regelt. Als deze enige computer uitvalt wordt het gehele systeem 

' onwerkzaam gemaakt, en geen enkel van de hierboven genoemde taken (dat wil i 
j zeggen het verzamelen van gegevens, het beverking hiervan, en het weer-

, geven), kan uitgevoerd worden. 

i Systemen dio tegenwoordig concurrerend zijn met hot hierboven 

10 genoemde systeem, bezitten soortgelijke nadelen, ofschoon zij een onaf-

hankelijke weergave verschaffen gedurende de tijd, waarin het verzamelen 

: en bewerken van gegevens uitgevoerd wordt bij een volgende aftasting. Bij 

deze concurrerende systemen, evenals bij het in de voorgaande alinea be-

schreven systeem, worden evenwel de oorspronkelijk verzamelde gegevens 

15 (dat wil zeggen de ruwe gegevens) vernietigd gedurende het bewerkings- en 

reconstructieproces, waardoor een toekomstige referentie hieraan of gebruik 

hiervan uitgesloten wordt. De radioloog kan dus daarna niet de ruwe gegevens 

bewerken teneinde een andere verschillende reconstructie of evaluatie daar~ 

van te verkrijgen, ïn plaats hiervan moet een nieuwe aftasting of serie 

20 van aftastingeü uitgevoerd worden om aanvullende ruwe gegevens te verschaffen, 

die bewerkt moeten worden in overeenstemming met de bepaalde gewenste 

• techniek. 

Het zou daarom wenselijk zijn een axiaal tomografisch systeem 

te hebben, dat niet onderhevig is aan de hierboven genoemdê  nadelen. Het 

25 ' zou met name wenselijk zijn een axiaal tomografisch systeem te hebben, waar-
: bij de inrichting voor het verzamelen van gegevens, de inrichting voor het 

' bewerken van de verzanelde gegevens, en de inrichting voor het weergeven 

van de bewerkte gegevens onafhankelijk van elkaar werken, zodat elke 

; systeemwerking onafhankelijk uitgevoerd kan worden ten opzichte van de 

30 andere systemen, bij voorkeur zonder vernietiging van de oorspronkelijk ver-

. zamelde gegevens. 

Een hoofddoel van de uitvinding is daarom het verschaffen 

: van een nieuw axiaal tomografisch systeem. 

Een verder.doel van de uitvinding is het verschaffen van een 

35 nieuw axiaal tomografisch systeem, dat niet onderhevig is aan de hierboven 

genoemde nadelen. 
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i Een verder dc É . van de uitvinding is het verschaffen van een 
nieuw axiaal tomografisch r'steem, waarbij de inrichting voor het ver-
zamelen van gegevens, de i) ichting voor het bewerken van de verzamelde 
gegevens, en de inrichting , oor het weergeven van de bewerkte gegevens on-

j 

5 .afhankelijk van elkaar werin. ; 
| Nog een ander oei van de uitvinding is het verschaffen van 
een nieuw axiaal tomografis s't systeem, waarbij de bewerking en de recon-
;structie van de gegevens niiX de oorspronkelijk verzamelde gegevens vernietigen 
r (dat wil zeggen de ruwe gege^ns). 

10 ' Nog een ander dbl van de uitvinding is het verschaffen van 
een nieuw axiaal tomografisci systeem, waarbij de inrichting voor het ver- : 
'zamelen van gegevens, de inr "htxng voor het bewerken van de verzamelde 
•gegevens, en de inrichting veer het weergeven van de bewerkte gegevens on-
afhankelijk. van elkaar werken, zodat elke systeemwerking onafhankelijk uit-

15 gevoerd Jtan worden zonder ver;* etiging van de oorspronkelijk verzamelde 
gegevens. 
| De hierboven gen^mde en andere doeleinden, kenmerken en voor-
delen van de uitvinding worde; verkregen door het verschaffen van een 
.axiaal tomografisch systeem, ,iestaande uit een axiale tomografische inrich-

20 ting voor het verzamelen van -:en aantal stellen gegevens, corresponderende 
met de transmissie of absorpt'.e van een aantal bundels doordringende straling 
door een vlakke schijf van eei voorwerp, dat geanalyseerd wordt, met inbe-
, grip van een inrichting voor h:t lokaliseren van een te analyseren voorwerp, 
bron- en detectorinrichtingen vüor het richten van een of meer bundels 

25 i doordringende straling door het voorwerp vanaf de bron naar de detector-
;inrichting, en een inrichting ora de bron en de detectorinrichting te roteren 
(en naar wens te translateren) rond het voorwerp, waardoor een aantal stel-
;len gegevens corresponderende met de transmissie of absorptie door het voor-
werp van het aantal bundels doordringende straling verzameld worden; een i 

30 .inrichting voor het bewerken van het aantal verzamelde stellen gegevens om 
:een verzvaJckingscoefficient te verschaffen voor elk. van een aantal indivi-

. 'duelé matrixelementefl van de vlakke schijf van het te analyseren voorwerp; 
en een inrichting om de matrix van verzwakkingscoefficienten weer te geven 
corresponderende met de vlakke schijf van het te ahalyseren voorwerp; waar-

35 'bij de inrichting voor het verzamelen van het aantal stellen gegevens, 
.de gegevensbewerkingsinrichting en de weergave-inrichting onafhankelijk 
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jvan elkaar kunnen werken» zodat elke hoofdsysteemwerking (dat wil ze^-u 

gegevensverzameling, gegevensbewerking, en gegevensweergave) onafhauteii I 
i 
!van elkaar uitgevoerd kunnen worden. 

De axiale tomografische inrichting voor het versameien Y«.Ï 

5 'het aantal stellen gegevens bezit een bron van doordringende straling* ci 

een bundel van deze straling kan zenden door een vlakke schijf van het 

onderzoeken voorwerp, een de-1;eetorinrichting om de gesondon bumUv! ro-

teren nadat deze door het voorwerp is gegaan, en een inrichting om in 

volgorde de bron en de detectqrinrichting te translateren en te roteren 

10 'rond het voorwerp gedurende het radiografische onderzoek. Een dergelijk 

'axiale tomografische inrichting is bijvoorbeeld weergegeven in het 

.Amerikaanse octrooischrift 3-.778.6l4. In een andere configuraties varöi 
;waaiervormige bundel doordringende straling gericht door de vlakke schijf 

van het te analyseren voorwerp naar een straling-gevoelige detector oir; 

15 stel gegevens te verkrijgen, corresponderende met de transmissie of ahso-

van de doordringende straling door het voorwerp langs een aantal diver-

gerende lijnen, die zich uitstrekken van de bron naai1 de detector. Een aa.-

tal stellen van deze gegevens wordt verkregen voor verschillende rotatie-

hoeken van de waaiervormige bundel ten opzichte van het laiöden van de via'-

20 schijf die geanalyseerd wordt. Het verschil tussen deze configuratie-

de in het genoemde Amerikaanse octrooischrift 'beschreven configuratie* 

is dat in deze configuratie er geen laterale translatie var$e bron es de 

.detector behoeft te zijn, maar de bron en de detector worden rond het te 

onderzoeken voorwerp geroteerd om een voldoend aantal stellen gegevens te 

25 .verkrijgen teneinde de noodzakelijke reconstructie mogelijk te maken vav c 

bepaalde vlakke schijf, die .onderzocht wordt. Een bestraling met een waai, 

vormige bundel kan ook gebruikt worden in combinatie met aftasters, dis 

een laterale translatie van de bron en de detector vereisen. Elk van de 

• genoemde configuraties kan êên van de component subsystemen zijn van hè t >-• 

30 in beschreven totale axiale tomografische systeem, of andere axiale top-

grafische configuraties, die kunnen verschillen van de hierboven Eenoeî e 

configuraties, kunnen indien gewenst gebruikt worden. 

De uitvinding wordt in d<? yoIfm^ hfeS'ïhrf jviri/j mdf-.y toe-

licht aan de hand van de tokening. 

35 Figuur 1 is een blokschema van de aftaster», bwerkirte,*}-* 

weergavesubsystemen van een axiaal tomografisch systeem, waarin de lutvhic 
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;toegepast is. 

I Figutu/2 is een schematische weergave, g i -eltelijk in blok-

| schemavorm, van het af tast er subsysteem van een ax:', a-. tomografisch systeem, 

, vaarin de uitvinding toegepast is. 

5 ; Figuur 3 is een schematische weergav f die de transformatie 

toont van de oorspronkelijke schaduwgrafische ge£ ̂ ns in parallelle schaduv-

grafische gegevens. 

; Figuur h is een grafiek van de corr^atie van de centrale 

,straalgegevens I met I'. 

10 , Figuur 5 is een Schematische'weer Jve van een fantoom, dat 

gebruikt wordt om de grafisch in figuur iiweer;igeven correlatie te bepalen. 

In de volgende beschrijving /an ji uitvinding wordt aangenomen 

dat de specifieke elektronische schakeli | et/en elementen voor het uit-
;voeren van de onderhavige uitvinding bek t i zijn en/of binnen het bereik 

15 liggen van de deskundigen op dit terrein.vlangezien deze schakelingen en ele-

menten geen deel uitmaken van de uitvindi?;, zullen zij in deze beschrij-

ving niet in detail beschreven worden. 

Figuur 1 toont het axiale td ̂grafische systeem 10 volgens 

de uitvinding. Het systeem 10 omvat drie jïafhankelijk verkende subsystemen, 

20 'namelijk een aftastergubgyste'em 12, eea p j>eessörsubsysteem en een ; 

wêergavesubsystëem 16. Ëê aft'aster 18 tas ; hêt té analyseren voorwerp af 

OEI 1 SO of meer stellen gegevens te produê REN, die geregistreerd worden op 

magnetische band in het registratie-appa'aat 20. De band wordt dan ge-

transporteerd naar het processorsubsyste/m dat de gegevens van de band 

25 bewerkt om een matrix van verzwaJckingséijifficienten te produceren corres-
/ 

jponderende met de vlakke schijf. Van het;vöorwerp, dat geanalyseerd wordt. 

,De gegevens die de matrix van'verzwakkiïgscoefficienten vertegenwoordigens 

worden geregistreerd op een floppy-regi.itratieschijf in een floppy-schijf-

!reeorder 22. De floppy-schijfregistrat:.e Vordt dan getransporteerd naar 

30 : het weergavesubsysteem 16, waarin de o;. dé floppy-schijf opgeslagen gegevens i 
iuitgelezen worden en bewerkt worden door een derde gegevensopslag- en be-
1 werkingsinrichting 2h en weergegeven worden op een weergaveconsole 26. In-
;dien gewenst kan een gedrukte kopie verkregen worden van de weergave via 

'een kopieerapparaat 28. j 
35 ! Het aftastersubsysteem 12 werkt als volgt: de gebruikertijd 

ta-
lopdrachten in het toetsenbord 29 van de console, die gevoerd worden naar •--•-- j 

f 

• i ü 
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!de gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 30 en dan naar andere gedeelten' 
jvan het systeem om de werking van de aftaster te produceren. De gebruiker 
!typt met name opdrachten in om het systeem te aktiveren. Het systeem con-
'troleert dan om te bepalen of bepaalde "fail-safe items" goed werken. Deze 

5 |items omvatten feiten zoals de vraag of voldoende koelolie geleverd wordt 
| aan de bij de aftaster 18 behorende röntgenbuis voor het koelen hiervans 
!optioneel of de deur naar de onderzoekkamer gesloten is zodat röntgenstralen 
;niet in ongewenste gebieden kunnen komen, of de klok in de gegevensopslag-
! 

'en beverkingsinrichting 30 operationeel is en of alle subsystemen bekrachtigd 
10 : zijn. Als alle eerste "fail-safe items" goed verken signaleert de gegevens-

.en opslaginrichting aan de fail-safe-inrichting, dat alle bij het aftaster-
subsysteem behorende energiebronnen op de juiste wijze bekrachtigd worden 
• gedurende een kort tijdinterval. Gedurende dit korte interval voert de i ... ' gegevensopslag- en bewerkingsinrichting dan een tweede aantal controles uit. 

15 De inrichting controleert of de door de referentiedetector 92 in figuur 1 
'gedetecteerde straling binnen de voorgeschreven grenzen ligt, of de juiste 
i spanning en stroom geleverd worden aan de bron 60, en of de klok van de af-i taster operationeel is. Hiernaast wordt een verder "fail-safe"signaal op l 
'dit punt opgewekt door een reeks van korte intervalpulsen (bijvoorbeeld 

20 '1/feeconde of minder) te zenden,uit'de gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 
;30 naar de energiebron voor de röntgenbuiŝ  Als er een storing is in de 
gegevensopslag- en beverkingsinrichting 30 of een andere storing in het 
•systeem, wordt het zenden van verdere pulsen onderbroken, waardoor het systeem 
. terugkeert naar zijn normale "uit"conditie, waarin alle bij het aftaster-

25 :subsysteem behorende energiebronnen elektrisch geisoleerd zijn ten op-
•zichte van de eenheden, die zij bekrachtigen. Als evenwel de gegevensopslag-I 
ibewerkingsinrichting op de juiste wijze operationeel is en alle gemeten 
.systeemparameters zich binnen de voorgeschreven grenzen daarvoor bevinden, j 
;start de aftaster een laterale dwarse beweging van het voorwerp door de 

30 ;bron 60 lateraal uit een afgeschermd gebied te bewegen, dat gevormd wordt 
!door een van de schermen 88. Op dit tijdstip wordt een derde stel "fail-
safe "proeven uitgevoerd door de gegevensbewerkings- en opslaginrichting 30. 
Het derde stel "fail-safe"proeven omvat het controleren of alle individuele 
detectors zich binnen de juiste werkgrenzen bevinden, of de laterale snel-

35 heid van de bron zich binnen de daarvoor bepaalde grenzen bevindt, en of 
;na beeindiging van een gegeven laterale aftasting de aftaster werkelijk naar 
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i de volgende hoekpositie roteert. i 
I ' - I 
j Gedurende de laterale aftasting verza t't de gegevensopslag-
i 
; en bewerkingsinrichting 30 gegevens van de 12 detc.t̂ rs 76 en van de refe-

. rentiedetector 92. Gedurende'elke laterale dwarse J .-weging van het te ana-
i 
| lyseren voorwerp verzamelt dè gegevensopslag- en ewerkingsinrichting 30 
j 1 

: gegevens van 750 gegegevenspunten, corresponded 33 met één gegevenspunt 

, voor elke laterale dwarse beweging over 300 mie ü s van de aftaster. De 
i f ' 
! voor elke dwarse beweging verzamelde gegêvens vt len geregistreerd op mag-
i } 

j netische band in de recorder 20. Voor een syst> ru met 12 detectors (uitge-

• zonderd de referentiedetector) met hoekafstanrV. van 1° roteert de gegevens-

• opslag- en bewerkingsinrichting 30 de aftast'/ 18 over 12° bij het einde 

• van elke laterale dwarse beweging, vergre.id j : de hoekpositie van de aftaster, 

, en keert de laterale aftasterrichtiïg om \ de volgende dwarse "beweging. I * 

; De hoekpositiecoderingsinrichting 9'.leest'ie precise hoekpositie uit van 

; de aftaster ten opzichte van het voorwerp' dat geanalyseerd wordt. Een 

laterale aftasting wordt uitgevoerd -In e3; van 15 of meer verschillende 

'hoekposities om 180 of meer stellen £ chac.\rgrafische gegevens te verkrijgen. 

Er is êên stel schaduwgrafische gegevens ; -or elke graadinterval van de hoek-t : rotatie rond het voorwerp. Ha voltooiing i-.n de dwarse bewegingen voor elk 
i 

van de 15 of meer hoekposities, stuurt de gegevensopslag- en bewerkingsin-

. richting 30 de voorwerptransportinrichtinj (niet weergegeven) om automatisch 

over een tevoren gekozen afstand vooruit ; >. bewegen in de axiale richting 

om gegevens te verkrijgen corresponde.vendë' net een tweede vlakke schijf van 
/ 

'het voorwerp, dat geanalyseerd wordt. Dezt.5 handeling wordt herhaald voor 
i 

n tevoren door de gebruiker bepaalde schi.'/en en na de voltooiing van de 

n-de schijf schakelt de gegevensopslag- e\\ bewerkingsinrichting 30 auto-

•matisch de bron uit en wikkelt de band ter',g op de recorder 20. 

i In een typisch voorbeeld omva\ de gegevensopslag- en bewer-

:kingsinrichting 30 voor het aftastersubsysi.jem 12 de volgende hoofdelementen: 

een Nova 1200 centrale processoreenheid mei. een 16 K geheugen (model 8189, 

commercieel beschikbaar bij Data General Cc.-poratiön óf Southborough5 

Massachusetts); een verder 1<5 K geheugen (U'-M R017, eoitmrniml tas/'Ml-U'w 
bij Data General Corporation); eon 1; uu 1 a i nj> u t / 0 u t p u b 0 0 r i h 0 i <1 mol oen vn.ro 

tijdklok (model ̂ 007A010, commercieel beschikbaar.bij Data General Corpo-

ration); een bandaandrijvingsregelaar (model Nova Pertéc 3120, commercieel 

•.beschikbaar bij Ball Brothers Research Corp'oration of Santa Clara, Californië); 
" V "" * 
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jeen 8-1/2 inch bandaandrijving (model 58̂ 0-9, commercieel beschikbaar bij 

:Pertec Peripheral Equipment Division of Chatsworth, Californië); een CRT-
l "" • 

;terminal (model Mini-Bee 5 van Beehavè Medical Computer Systems, Inc. of 

•Sunnyvale, Californië); en bijbehorende schakelingen voor het regelen van 

5 ;de subsysteemfuncties.. De beschrijvingen en stromingskaarten door sub-

jprogramma's voor de programma's voor de gegevensopslag- en beverkingsinrich-

ting 30 behorende bij het aftastersubsysteem 12 zijn vermeld in de Appendix i 
|A. De werkelijke programma print-out voor dit subsysteem in Fortran IV taal 

;is weergegeven in de Appendix IA, delen I - XI. ! 

10 De processorconsole 31 van het processorsubsysteem 1̂1 omvat 
/ 

;een input-output CRT toetsenbord terminal 32, dat interactief verbonden is 
! . . . . i 

:met een tweede gegevensopslag- en beverkingsinrichting die op zijn beurt 

'gekoppeld io mot een bandrecorder 36, tlio de geregistreerde ruwe (of vpor» 

;bewerkte) gegevens leest van de band, die van do nftantorrecordor HO gutrmm-

15 porteerd is naar de recorder 36. liet procecsorsubnysteom 1H bewerkt dó ruvo 

(of voorbewerkte) schaduwgrafische gegevens, die van de.band in de recorder 

!36 gelezen zijn, om de gereconstrueerde tomografische gegevens te produceren 

(dat vil zeggen een matrix van absorptiecoeffacienten corresponderende met 

ide vlakke schijf van hét voorwerp, dat geanalyseerd wordt), die dan opgesla-

20 gen worden op ëen "floppy-Schijf" in- dé magnetische schijfrecorder 22. 

iBij voorkeur wordt een floppy-registratiesehijf gebruikt voor elke patient. 

De aan do procoaoor Coloverdo fzvcwmb vortlnn nip volfjt; 1>PV»>'HI 
i 

.de sehaduwgrafische gegevens wordtin eorwt gecgrrlcetird door <1o tiĉa'/enâ,.-

slag- en beverkingsinrichting 3̂  voor off-oots in de van de dottifil.or r(6 

25 verkregen detectoraflezingen door van de aflezingen I (verkregen door da de-

tector 76 terwijl de bron 60 het te analyseren voorwerp aftast) de aflezingen 

Jig (verkregen wanneer de bron afgeschermd is door loodschermen 88) af te 

Strekken. Dit beperkt fouten tengevolge van off-sets in de individuele detec-
jtoraflezingen. 
i 

30' Vervolgens corrigeert de gegevensopslag- en beverkingsinrich-

iting 3̂  voor tijdvariaties in de gedetecteerde signalen I, geproduceerd door 

• "snelheidvariaties van de aftaster in zijn laterale translatie en voor 

:variaties in de sterkte van de bron van doordringende stralen. Dit wordt 

ïverkregen door verder de hierboven genoemde genormaliseerde gegevens te 

35 normaliseren tot het van de referentiedetector 92 verkregen signaal I-. Ver-

!volgens stelt het processorsubsysteem de schaalfactor in voor elk van de 
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: stellen schaduwgrafische gegevens op het? absorptieniveau c r vj.-sonderende 

Imet de gedetecteerde absorptie in het plastic blok 70, zoc ; j-leen ver-

j schillen ten opzichte van de absorptiecoëfficiënt,, voor hê  ? j-stic in de 
I 1 , 

!gegevens gebruikt worden. In deze schaalfactorcörïectie r 2'- de gemeten ab-

5 jsorptieschaalfactor voor het plastic blok 70 ge-cojflpensee t worden voor 

• variaties in de weglengte voor de corresponded ïdfe para' «,11e stralen door 

jhet plasticmateriaal. Het is weergegeven, in fî iur 39 i ,rrin de linker straal 

II van het waaiervormige stelsel weergegeven is Av tegtgestelde uitersten 

van de weg van de laterale translatie vah het Vt 1ier1 / mige bundelstelsel. 

10 .De 1-stralen vormen één stel parallelle stralen h / 'soortgelijke wijze * f 
'vormen de centrale straal c en de rechter straal \,van elk lateraal extreem 

!waaiervormig bundelstelsel twee stralen Van een i v. >de respectievelijk derde 
l 
/parallel stel stralen. 

i De parallelle schaduwgrafische gegeM;S voor de parallelle 

15 stralensWllen c, 1 en r zijn weergegeven in de j ïaduwgrafische gegevens-

stellen (a) van figuur 3. Zoals gezien kan worde; aijn'de middens van elk 

van de stellen parallelle sehaduwgrafisehê straa e sgevens lateraal verscho-

ven tèn opzichte van elkaar* en het is wenselijk 52 stellen parallelle scha-

duwgrafische straalgegevens te Centreren en de s :aalgegevens, die buiten 

20 het van belang zijnde beeldgebied., vallen, te verv l trlozen. Het processor-

subsysteem verwaarloost dus de parallelle sche5 vgrafische gegevens, die 

verkregen zijn buiten het gewenste beeldéebied, wj rdoor ongeveer 509 

'gegevenspunten overblijven, en verschuift de middt.' c^, Cg en ĉ  van elk 

•van de stellen parallelle schaduwgrafische straal̂  >.'evens naar hetzelfde 

25 laterale punt, zoals weergegeven in de schaduwgra? (sche gegevenscurven c, 

1 en r van de groep (b) van figuur 3. ; ! 
• j In een andeie bewerkingsstap,corrigeei 1 de gegevensopslag- en 

'bewerkingsinrichting 3!t elk van de stellèn paralif.'Ie schaduwgrafische 
' 'l 

straalgegevens ter compensatie van: de aönwezighè'.I van hoog Z materiaal, 

30 :zoals been; Compton-röntgenstralenverstrèoiing va; het voorwerp; de aperaturen 

van de broncollinator 62 en de detectorcollimator 6b', variaties in de 

röntgenstraalenergieen, dat wil zeggen pólychromé-.iciteit; en detectorhys~ 

teresis door middel van correlatie van grafisch irr figuur li weergegeven 

gegevens, opgewekt door het gebruik van èen fantöofn 3'j, zoals weGrce^ven 

35 in figuur 5. Het fantoom 38 omvat een wigvormig bïïtgeüeelto Ho (of net bot 

overeenkomend materiaal) en een wigvormi| watergeïeelte bê', zodat de dikte 
> / , f 

7611923 . : 



. . . 10 — 

•van het fantoom varieert van 100 % bot naar 100 % water. Beide secties 
jworden vastgehouden in dunne, wigvormige secties van plastic, zoals lucite. 
'Het fantoom wordt lateraal afgetast door de aftaster 18 en de centrale 
Istraalgegevens I. worden geregistreerd; Deze gégevens worden eerst omgezet i u 

5 .in de corresponderende natuurlijke logaritme en dan uitgezet tegen de natuur-
lijke logaritme van de waarde U q ' K die zij zouden moeten hebben als de 
ibundel altijd door 100 % water was gegaan. Deze correlatie wordt opgeslagen 
'in de gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 34 in de vorm van een "na-
slag" tabel (grafisch weergegeven in figuur 4), zodat door referentie hieraan 

10 een bepaalde waarde I voor een aftacting van eon voorwerp (bijvoorbeeld 
een hoofd) gecorrigeerd kan worden voor de hoeveelheid bot, waar de bundel 
doorheen is gegaan. Dit voltooit de voorbewerking van de gegevens, die 
'geheel of gedeeltelijk uitgevoerd kan worden in de gegevensopslag- en bewer-
kingsinrichting 30, maar bij voorkeur uitgevoerd wordt in de gegevensopslag-

15 en bewerkingsinrichting 34. 
Vervolgens wordt elk gecorrigeerd stel parallelle schaduw-

- grafische straalgegevens geconvolueerd teneinde ongewenste- achtergrond te 
•elimineren in de matrix van verzwakkingscoefficienten, wanneer de 180 
;stellen parallelle straalgegevens teruggeprojecteerd worden in een latere 

20 .stap in het reconstructieproces. De schaduwgrafische straalgegevens worden 
geconvolueerd door een zekere-bij voorkeur toegepaste convolutiefunctie, 
.beschreven door-L.A. Shepp en B.F. Logan (IEEE Transactions, Nuclear Science, 
|HS-21, 21 - 43, juni 1974) teneinde geconvolueerde stellen schaduwgrafische 
straalgegevens te verkrijgen. Verscheidene verschillende convolutiefuncties 

25 'kunnen gebruikt worden in de bewerkingsstap, afhankelijk van het feit 
jwelke eigenschappen van de matrix van verzwakkingscoefficienten geaccen-
tueerd moeten worden. Een convolutiefunctie kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
j lom betrekkelijk grote verschillen te accentueren in dichtheid, zoals die 
iwelke verkregen worden tussen bot en weefsel; terwijl een tweede andere con-i 

30 :volutiefunctie gebruikt kan worden als de radioloog een klein verschil 
Winst tt aeeiQtuersn in dichtheid in het weefsel, dat geanalyseerd wordt. 
De gebruiker öf radioloog heeft de vrijheid in deze bewerkingsstap om een 
-convolutiefunctie te kiezen. Na convolutie van elk van de gecorrigeerdefetel-
!len parallelle straalgegevens worden de 1Ö0 stellen parallelle straalgegevens 

.35 .teruggeprojecteerd om de matrix van absorptiecoefficienten te verkrijgen. 
^ In de terugprojectiestap wordt een 256 x 2% elémentmatrix 
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verkregen, waardoor een totaal vr: 65.536 matrixelementen verschaft wordt. 

Elk van de stellen -parallelle st: 1 uigegevens correspondeert evenwel met 

parallelle stralen met een breed-':; > die aanmerkelijk kleiner is dan de breedte 

• van een individueel matrixelemen- j dat door de corresponderende straal ge-

.5 sneden wordt. Een interpolatieme ï ode wordt daarom gebruikt, die de bij 

benadering 509 parallelle schadv I grafische punten expandeert in bij bena-

dering 2000 parallelle schaduwgM fische gegevenspunten, en een absorptie-

coëfficiënt toewijst aan elk in. .vidueel element van de matrix correspon-

derende met de absorptiecoeffic _ ?nt van de straal, die zich het dichtst bij 

10 het midden van de matrixcel bevidt, 

Nadat hut terugpro i ctioprocöa uitgevoerd in voor oun gogovon 

vlakke schijf, wordt de matrix \i,n absorptiecoëfficiënt opgeslagen op een 

floppy-schijf in de recorder 22j 
; In een op het ogfcf.-lik bij voorkeur toegepaste uitvoering is 

15 de f loppy-rogist-rati esc hij f ee; schijf mot hoge opulagdichtheiii, die» 

300.000 woorden kan opslaan, op jlke zijde van de schijf< In een typische 

tomografische absorptiematrix, Corresponderende met een vlakke schijf door 

het te analyseren voorwerp,- ku*n@n de absorptiecoefficienten varieren tussen 

een waarde van + 1ÖÖÖ te" - IC'jÖ, hetgêefl 11 bits per Wöörd zou vereisen. 

20 65.536 woorden zijn nódi,1, om de 256 x 256 matrix té beschrijven. De hoeveel-

heid informatie, die opgeslagen moet woFdefij kan evenwel aanmerkelijk ge-

reduceerd worden door hei aantal élementen in de matrix te reduceren tot 

Ongeveer 50.000- door niet van belang zijnde delen van het beeld te verwaar-

: lozen (dat wil zeggen bij de hoeken van een rechthoek buiten de van belang 

25 zijnde cirkel, die de vlatke schijf vormt). In de tweede plaats door 
: alleen het verschil in dichtheid te registreren tussen aangrenzende matrix-

• elementen in een tevoren bepaald patroon, kan de woordafmeting gereduceerd 

; worden tot 8 bits. Twee 8-bitwoorden kunnen opgeslagen worden in elk 16-bit-

computerwoord. De matrix kan daarom gereduceerd worden tot ongeveer 25.000 

30 . woorden, waardoor 12 beelden opgeslagen kunnen worden op elke zij.de van 

; de floppy-schijf. Het is natuurlijk denkbaar om indien gewenst minder dan 

'12 teelflgn op t© slaan op @ik@ zijde van de floppy-schijf, of om niet de 

hierboven vermelde instellingen uit te voeren. Na de opslag van de gegevens 

; op de floppy-schijf voor een gegeven vlakke schijf wordt het proces herhaald 

35 voor het opslaan van het n aantal door de aftaster afgetaste vlakke schijven. 

; Het processorsubsysteea staakt dan zijn handelingén en wikkelt de band op 
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•de voorraad'spoel terug, die naar de bandrecorder 36 getransporteerd was, 
i 
j In een typisch" voorbeeld omvat het processor subsysteem 1 it een 

ieclipse 5200 gegevensopslag- en bewerkingseenheid met een 16 K geheugen 
i 

5 ; (model 84o4) samen met een schrijfbare.regelopslag .(model 8415), een vlot-

jtende puntprocessor (model 8413), 48 K geheugeneenheden (model 4418), een 

jbasisinput/outputeenheid met een tirare tijdklok (model 4007/4010), een 

;schijfregelaar (model 4o46)'- welke eenheden allemaal commercieel beschik-

baar zijn bij Data General Corporation - een floppy-schijfregelaar (model 

IQ ,I/F, commercieel beschikbaar bij Advanced Electronic Design, Inc. of Sunnyvale, 

Californië), een bandaandrijvingsregelaar (model Nova-Pertec 3120, commer-

icieel beschikbaar bij Ball Brothers Research Corporation of Santa Clara, 

Californië), een 'schijfaandrijving (model 31, commercieel beschikbaar bij 

Diablo Systems Inc. of Hayward, Californië), een 8 1/2 inch bandaandrijving 

15 ;(model 5840 -91, commercieel beschikbaar bij Pertec Peripheral Equiment 

Division1), een dubbele floppy-discrecorder met bijbehorende aandrijvingen, 

opslag en ramen (modellen 3100 P, .FD400, PFD/E, SB en CS, commercieel 

beschikbaar bij Advanced Electronic Design of Sunnyvale, Californië), een 

CRT terminal (modél MialËee-4, eosaaetfeieel beschikbaar bij Beehive Medical 

20 'Computer Systems Ine* Of Sunnyval, Californië) en een Schijfadapter (model 

4047, cötninercieal beschikbaar bij Data General Corporation); en bijbehorende 

schakelingen voor het regelen van de subsysteemfünctie. De beschrijvingen en 

stromingskaarten door sub-programma's voor de programma's voor de gegevens-

opslag- en bewerkingsinrichting 34 behorende bij het processor-subsysteem 

25 14 zijn weergegeven in de Appendix B. De werkelijke programmaprint-out voor 

dit subsysteem in Fortran V taal is weergegeven in de Appendix B, gedeelten 

I - X. 

; Het weergavesubsysteem 16 (figuur 1) omvat een weergaveconsole 

'48 met een toetsenbord 50, dat interaktief verbonden is met een derde 

30 gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 24, die op zijn beurt interaktief 

verbonden is met been floppy-schijflezer 52 en een CRT-weergave-inrichting 

26. 

In bedrijf wordt de floppy-schijf, waarop bepaalde tomografische 

gegevens geregistreerd zijn, geplaatst in een map met andere diagnostische 

35 informatie, zoals conventionele röntgenbeelden, de poorten en dergelijke. 

De radioloog haalt de floppy-èchijf uit de map en steekt hem in het lees-

apparaat 52. Met behulp "van het toetsenbord 50 van de console 48 voert de 
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-radioloog informatie m om een gewenstetomogrjfiscie schijf van het in onder-

, zoek zijnde voorwerp te kiezen. De gegevensojjlag- an hewerkingsinrichting 

]2k stuurt het leesapparaat 52 om de met de g< i ozer; schijf corresponderende 
pornografische gegevens uit te lezen. . : ; 
• i . ' 

t> De gegevensopslag- en bewerking; nrr, jhting 2h zet de met hoge 

dichtheid op de floppy-schijf geschreven gegUsnj om in een videoformaat 

en voert dit formaat naar het CRT-weergave-ap; 'raat 26 om afgebeeld te wor-

jden. Indien gewenst kan een gedrukte kopie vf/ de weergave verkregen worden 

door het juiste bevel op het tbetsenbord 50 *n te slaan, dat dan een ge-

10 drukte kopie produceert van de op het weerga / -apparaat 26 weergegeven in- -

formatie. j 

De gegevensopslag- en bewerking!.nrichting 2k kan geprogram-

meerd worden om bepaalde gegevens te kiezén, lie binnen een bepaald venster 

vallen met variabele breedte en positie vooi afbeelding door het CRT-

15 ;weergave-apparaat 26. Gegevens worden op de Jloppyschijf opgeslagen binnen 

een zeker bereik van waarden correspon&erêrfe met eêïi Zeker bereik van 

dichtheden van de absorptie-coefficienten :L de tomografische matrix van 

deze coeffidienten, De gegevensopslag- en ,i?werkingsinrichting 2b, kan 

een zeker bereik VÉin waarden Mezen en aft/elden als gevolg van bevelen uit 

20 . het toetsenbord 50. 

In een typisch voorbeeld omvAt het weergavesysteem 16 een Nova 
be— 

; 1200 gegevensopslag- en/werkingsinrichtiï'j; met een 16 K geheugen (model 8184), 

een 16 X geheugeneenheid (model 8117)» et;i basisinput/outputeenheid met een 

ware tijdklok (model 4007/4010) - welke eenheden allemaal commercieel be~ 

25 ; schikbaar zijn bij Data General Corporation - een model 1/F floppyschijf-

:regelaar, commercieel beschikbaar zijn Advanced Electronic Design, video-

'weergave-elektronika (model 200, commercieel beschikbaar bij Lexi-Data Cor-

poration of Lexington, Massachusetts) eeft toetsenbord (model HiniEee 4 van 

.Beehive Medical Computer Systems Incorporated), een 1? inch TV monitor 

30 (model TV 17 C van Ball/Miratel Div. of Saint Paul Minnesota), en een floppy-

schijfrecorder met bijbehorende drijver, opslag en ramen (modellen 3100 P, 

' :FD400, PFD/E, SD en CS, commercieel beschikbaar bij Advanced Electronic 

Design); en bijbehorende schakelingen voor het regelen van de subsysteemfuncties» 

De beschrijvingen en stromingskaarten door sub-programma,'s voor de gegevens-

35 opslag- en bewerkingsinrichting 24, behorende bij het weergavesubsysteem 16 

•zijn weergegeven in'de Appendix C. De Werkelijke prograramaprint-out voor dit 
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subsysteem in Frotran TV taal is weergegeven in de Appendix C, deel I. 

Opgemerkt' wordt dat compi-latoren tegenwoordig beschikbaar 

zijn op een commerciele basis voor het veranderen van Fortran IV of V in 

andere wenselijke computertalen, zoals bijvoorbeeld RDOS (rev lj,0 of U,02). 

5 vereist voor de Nova 1200 of BRDOS (rev. ̂ ,02), vereist voor de eclipse 

5200, enz. 

Figuur 2 toont het aftastersubsysteem 12 van het axiale tomo-

grafische systeem 10. Kort samengevat omvat het aftastersubsysteem 12 de 

aftaster 18 met een bron 16 van doordringende straling, zoals bijvoorbeeld 

10 een röntgenbuis. Dé van de bron 60 afkomstige röntgenbundel wordt gericht 

door de broneollimator 62, die de rontgenstraleribundel colimeert in oen 

waaiervormig stelsel van 12 individuele bundeltjes 6U» die elk een diepte 

(richting in het papier) hebbes van ongeveer 1 effi en een dikte in het vlak 

van de waaier van ongeveer 1,2 mm. 

15 Het waaiervormige stelsel van goed gecollimeerde bundeltjes 

6b van röntgenstralen wordt gericht naar het te analyseren voorwerp 66. Het 

te analyseren voorwerp kan bijvoorbeeld het hoofd of een lichaamsgedeelte 

van een patient zijn. Wanneer het hoofdgedeelte geanalyseerd wordt, kan het 

hoofd omgeven zijn döor een mêt water gevulde steun 68, die öp zijn beurt 

20 omgeven wöïdt döör het plastic blok 70, dat van lucite kan zijn. Het lucite 

blók bezit een cilindrische boring 62, die de buitenzijde omgeeft van de 

steun 68 en rind de steun roteert, welke stationair is samen met het hoofd van 

de patient. 

Een tweede collimator 7̂  is opgesteld aan de tegengestelde zijde 

25 van het te analyseren voorwerp ten opzichte van de broncollimator 62. De 

sleuven van de collimator 75 zijn in lijn met elke individuele bundel 6b, 

De collimator 7I+ dient om de detectie van Compton-verstrooide röntgenstralen 

afkomstig van het voorwerp 66, dat geanalyseerd wordt, te reduceren. Een 

stelsel van 12 röntgenfotonendetectors 76 is opgesteld bij het outputeinde 

30 van de collimator 7^ om elk door het voorwerp 66 en de collimator 7^ naar 

de detectors 76 gaande individuele bundel 6b te detecteren. De output van 

elke detector 76 wordt gevoerd naar een paar Miller-integrators 78 om ge-

ïntegreerd te worden, en dan naar de input van de multiplexer 80. 

De aftaster 18 roteert en translateert rond het te analyseren 

35 voorwerp 66. De aftaster 18 roteert rond een omwentelingsas 82, die bij 

voorkeur door het centrale gedeelte gaat van de vlakke «cbijf van hot to 
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:onderzoeken voorwerp. De êkrotatie van het aftasterstelsel wordt aange-
duid door de hoek 9 in de-'iguur. Verder wordt het waaiervormige stelsel 
van "bundeltjes lateraal g ; waaid door het voorwerp 66 voor elke hoekinstel-I i 
'ling van de aftaster. Voos'sen systeem-met 12 detectors (met uitzondering 

^ van de refercmtiedeteetor net hoekafutandon va» voröt de &Hj&sWix 1 hp-
roteerd in incrementen vat'12° rond het voorworp 66, en voor e.lke hoplqviutip 
wordt het waaiervormige stjLsel van "bundeltjes lateraal door het voorwerp 
'gezwaaid. De röntgenbron 6\ wordt lateraal bewogen door middel van een 'band-
aandrijving en de precit'ie laterale positionering van de bron 60 wordt 

10 gedetecteerd door een later i'.e positiecoderingsinrichting 86, waarvan de 
output gevoerd wordt naar é u input van de gegevensopslag- en bewerkings-
.inrichting 30. 

Een paar scheriin 88 van lood kan aangebracht zijn bij de tegen-
overgestelde oindon van do liberale trontilatiewug van tfe röntKotibnui C>Q t>m 

15 het voorwerp 66 af te schermiv. tegen de röntgenstralen gedurende de omkeer» 
intervallen, wanneer de röntg nbron zich in de tegengestelde uitersten van 
zijn laterale translatie bevit't. Een derde van de bron 60 afkomstige röntgen-
bundeltje wordt gevoerd door e\i rontgenverzwakker 90 «iet bekende verzwak-
'king naar een referentiedetecto' 92 om een outputsignaal te verkrijgen dat 

g0 evenredig is met de sterkte van ie door de bron 60 geproduceerde röntgen-
stralen. Een hoekpositie-coderii,$sinrichting 9^ detecteert de hoekpositie 
van de aftaster, en voert fcijn ir>ut naar de gegevensopslag- en bewerkings-
'inrichting 30. 

De gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 30 stuurt de af-
25 .taster via een gemotoriseerde aandrijving 96 om de hoekpositie ©van de 

aftaster 13 te incrementeren met incrementen van 12° en om de röntgenbron 
6.0 één keer voor elke hoekpositie van de aftaster lateraal dwars over het 
lichaam te bewegen. In een typisch voorbeeld wordt de laterale translatie 
.van de bron 60 verkregen in 1 seconde en de laterale positiecoderingsinrich-

30 ting 86 Voert de gecodeerde positie-informatie naar de gegevensopslag- en 
bewerkingsinrichting 30 voor elk interval van 10 microns laterale translatie 
van de bron 60. 

De gedetecteerde röntgengegevens, die verkregen worden van 
elke detector 76, worden geintegreerd in zijn corresponderende paar Miller-

35 integrators 78 en dan bemonsterd door de multiplexer 80, waarvan de output 
gevoerd wordt naar een A/D ofnzetter 98, teneinde de gemeteri analoge gegevens 
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. om te zetten in digitale gegevens, die dan gevoerd worden naar de gegevens-
1 opslag- en beverkingsinrichting 30. 

> De output van de individuele Miller-integrators 78, zoals 

; ontleend aan de corresponderende detectors 76, is weergegeven in de golf-

je 'vormen (a) en (b) voor een detector 76 in figuur 2. De output van de 
i 
| individuele detector vordt geintegreerd gedurende een tijd corresponderende 

. ! met een laterale translatie van 50 microns van het corresponderende röntgen-

ïbundeltje 6k ten opzichte van het voorwerp 66. Na voltooiing van elke 

•'beweging van 50 microns doet de gegevensopslag- en bewerkingsinrichting 30 

10 de geintegreerde output bemonsteren door de multiplexer 80 en sluit dan 

de individuele integrators 70 kort via de outputleidingen 100 en de indivi-

duele schakelaars 102. De schakelaars 102 worden gesloten in elk detector-

'kanaal gedurende een lateraal translatieinterval, tot het einde van het inte-

'grerende gedeelte van de werkcyclus van de aangrenzende detector, zoals 

15 weergegeven door de golfvorm (b). Gedurende het interval waarin de inte-

grator (a) "gelezen" wordt en "teruggesteld" wordt, integreert de integrator 

;(b) de detectorstroom. Gedurende het volgende interval vorden de rollen van 

,de integrators (a) en (b) omgekeerd. Op deze manier wordt een dode tijd, 

igedurende velke fotonen bij de detector aankomen maar niet gedetecteerd wor-

20 den, geelimineerd. De tvee gegevenspuhten vorden bij elkaar opgeteld door 

de gegevensopslag- eh bewêrkirigsihrichting 30. Be output van de multiplexer 

en de A/D omzetter, die gevoerd wordt naar de gegevensopslag- en bewerkings-

,inrichting 30, correspondeert dus met een röntgenschaduvgram dat 750 gemeten 

ipunten heeft, vaarbij één gegevenpunt genomen wordt voor elke 100 microns 

25 (zijdelings van het voorwerp 66. De gegevens worden in ruwe vorm of, indien 

:gewenst na een voorbewerking, opgeslagen door de gegevensopslag- en bewer-

kingsinrichting 30 in de recorder 20. i 
j De voordelen van het hierin beschreven axiale tomografische 

|systeem, waarbij het aftastersubsysteem 12, het processorsubsysteem 14 en 

30 'het weergavesubsysteem 16 allemaal onafhankelijk van elkaar verken, omvatten 

'het vermogen van het processorsubsysteem 14 om gegevens te beverken, ter-

•Ivijl het aftastersubsysteen nieuwe gegevens verkrijgt, het vermogen van de 

'gebruiker om de van het aftastersubsysteem 14 verkregen geregistreerde 

ischaduvgrafische gegevens te bewerken met verschillende convolutie-algoritnes 

35 :om bepaalde verschillende in de absorptiecoefficienten te accentueren, 

,het vermogen van de radioloog of dokter om de tomografische.gegevens af te 
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jbeelden op tijdstippen naar zijn eigen keuze, g- ] eel 'Onafhankelijk van ! 
! 1 

•het gebruik van hot aftastersubsysteem 12 of het'processorsubsysteem. 1lts en 

'het feit, dat de oorspronkelijk verzamelde scha<,.wgrafische gegevens niet 
i . • ' 

!vernietigd worden, maar naar wens opnie'uw bewer;t kunnen worden. Als er 

^ )een storing optreedt in êên of twee subsystemer kan het andere subsysteem of 

•kunnen de andere sub-systemen nog gebruikt worc|n voor zijn (hun) bedoelde 

|functie. Zou bijvoorbeeld het aftastersubsysteet om de een of andere reden 
juitvallen, dan ken het processorsubsysteea voos'-gaan met het bewerken van 
! t 
;tevoren verzamelde gegevens enl/of de radioloog óf geneesheer kan de bewerkte 
i 

10 'gegevens bekijken. Verder kan,het-hierin beaeh* even systeem gemakkelijk 
I . 
aangepast worden voor het bedienen van een aa;tal aftastersubsystemen 

, (die mogelijk op Verschillende plaatsen opge:|,eld zijn met een enkel 
i / 

'bewerkingssubsysteem en één enkel weergavesu:systeem. Haar keuze kan een 

iaantal weergavesubsystemen gebruikt worden m;t één enkel aftastsubsysteem en 

15 'cên enkel bewerkir.gssubsysteem, wanneer het iijvoorbeeld voor een radioloog 

'of geneesheer in elk van een aantal afgelegen plaatsen wenselijk is om de ! t 

gereconstrueerde gegevens te bekijken. j 

: Een vorder voordcel van het hi/rin beschreven systeem is gele-

'gen in het feit, dnt do bewerkbo cofjovenn M W t&n of Pon futntftl Hehijvpit 

20 geregistreerd kunnen worden op eon afzonden L-'ijke floppy-schijf in het pro-

cessorsubsysteem. Terwijl dan andere aftasi Lngen geregistreerd worden op een 

•andere afzonderlijke floppyschijf, kan de eerste schijf gebracht worden naar 

;het onafhankelijk werkzame weergavesubsystoem om afgebeeld te worden ten-

'einde bijvoorbeeld te bepalen of het voorwerp op de juiste wijze geposi-

tioneerd is, de onderzochte vlakke schijven de van belang zijnde informatie 

;verschaffen enz., waardoor een vroegere bepaling mogelijk is van het feit 

.of het onderzoek op de juiste wijze voortgang vindt,. ; 

! . C o n c l u s i e s j 

: 1. Axiaal tomografisch systeem' bestaande uit een aftaster-

30 inrichting voor het verzamelen van een aantal stellen gegevens, correspon-

dgïindi met dt taf&ngaiêëi® sf abseygtie vaa len of meer "bundels doordringende 

straling door een vlakke schijf van één te analyseren voorwerp; een inrich-

ting voor het bewerken van het aantal verzamelde stellen gegevens om een 

verzwakkingscoefficient te verschaffen voor elk van een aantal individuele 

35 matrixelementen van de vlakke schijf van het te analyseren voorwerp; en 

een inrichting om de matrix-van verzwakkingscoëfficiënten af te beelden cor-

76119 2 3 . • • .. 
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' t # - i responderende met de vlakke schijf van het te analyseren voorwerp, 
.met het kenmerk, dat de inrichting voor het verzamelen van het aantal stel--
:len gegevens, de inrichting voor het bewerken van de verzamelde stellen 
:gegevens en de weergave-inrichting onafhankelijk van elkaar kunnen werken, 

tj waardoor het verzamelen van gegevens, het bewerken van het aantal stellen 
'gegevens en het weergeven van de matrix van verzwakkingscoefficienten cor-
responderende met de vlakke schijf onafhankelijk van elkaar uitgevoerd 
t 
!kunnen worden. 
: 2. Axiaal tomogra'fisch systeem bestaande uit een aftaster-

10 inrichting voor het verzamelen van een aantal stellen gegevens, correspon-
derende met de transmissie of absorptie van één of meer bundels doordringende 
istraling door een vlakke schijf van een te analyseren voorwerp, welke af-
;tasterinrichting een freeminrichting omvat voorzien van een opening voor het 
ontvangen van een te analyseren voorwerp, een bron van doordringende stra-

15 ling en een op de freeminrichting gemonteerde detectorinrichting voor het 
richten van een of meer bundels doordringende straling uit de bron naar de 
detectorinrichting, en een inrichting om de freeminrichting met inbegrip van 
de bron en de daarop gemonteerde detectorinrichting te roteren rond de i 
opening, waardoor een aantal stellen gegevens corresponderende met de trans-

2ö wissie of absorptie door het voorwerp van het aantal bundels doordringende 
straling verzameld worden; een inrichting voor het bewerken van het aantal 
verzamelde stellen gegevens om een verzwakkingscoefficient te verschaffen 
'voor elk van een aantal individuele matrixelementen van de vlakke schijf i 
:van het te analyseren voorwerp; en een inrichting om de matrix van verzwak-

25 Ikingscoefficienten corresponderende met de zwakke schijf van het te analy-
seren voorwerp af te beelden, met het kenmerk, dat de inrichting voor het 
!verzamelen van het aantal stellen gegevens, de inrihting voor het bewerken 
j v a n de verzamelde stellen gegevens en de weergave-inrichting onafhankelijk i •van elkaar kunnen werken, waardoor het verzamelen van gegevens, het bewer-
! 

30 ken van het aantal stellen gegevens en het weergeven van de matrix van ver-
zwakkingscoefficienten corresponderende met de vlakke schijf onafhankelijk 

-•van elkaar uitgevoerd kunnen worden. 
3. Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de bron 

|van doordringende straling een divergerende bundel doordringende straling 
35 'uit de bron richt naar de detectorinrichting. 

| l». Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de bron 

7 6-1 1 9 2 3 
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' van doordringende straling een waaiervormige buhdel' doordringende straling 
.i 

uit de bron richt naar de detectorinrichting, 

i 5. Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de bron 

' van doordringende straling een divergerende, vlakke, waaiervormige bundel 

5 j doordringende straling uit de bron richt naar d'è detectorinrichting, i 

6. Systeem volgens conclusie 2, met het- kenmerk, dat de bron 

; van doordringende straling één of meer in hoofdzaak potloodvormige straling-

bundels uit de bron richt naan de detectorinrichting. 

7- Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de inrich-

10 ting voor het roteren van de'freeminrichtihg een relatieve hoekverplaatsing 

veroorzaakt tussen de bundel doordringende straling en het voorwerp op een 

manier, die in hoofdzaak vrij is van laterale translatie daartussen. 

8. Systeem volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de in-

richting voor het roteren van dé freeminrichting een relatieve hoekverplaatsing 

15 veroorzaakt tussen de bundel 'doordringende straling en het voorwerp op een 

manier, die in hoofdzaak vrij is van laterale translatie daartussen. 

Systeem volgens conclusie 2, met hei kenmerk, dat de aftas-

'terinrichting verder een irtrichting omvat om de brón lateraal te translateren 

over de opening tussen opeenvolgende rotaties." Van de freeminrichting door 

20 de rotatie-inrichting. 

10. Systeem volgens conclusie 3, met het, kenmerk, dat de aftaster-

; inrichting verder een inrichting omvat om de bron lateraal te translateren 

als de opening tussen opeenvolgende rotaties van de freeminrichting door de 

( rotatie-inrichting. 

25 11. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de beschrijving 

• en weergegeven in de tekeningen. 

[ J sl f, 8 
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Toegevoegde mededeling 

Tengevolge — aard zijn de bijl 
A, B en C niet aan de gedrukte tekst van de oorspronkelijke beschrij-
ving en de daarvan vervaardigde microfilm toegevoegd; deze bijladen 
vormen echter een integrerend deel van de octrooiaanvrage en zijn 
beschikbaar als deel van het ter inzage gelegde dossier en voor het 
verkrijgen van kopieen. 
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