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Syntex (U.S.A.) Inc., te Palo Alto, Calif enië, Verenigde Staten van 

Amerika . , 

Inrichting voor het regelen van de werking van energiebronnen, "behorende 

bij een axiaal tomografisch systeem 

De uitvinding heeft betrekkin} op stralingsdiagnostieken. De 

uitvinding heeft met name betrekking op eei axiaal tomografisch systeem, 

dat een inrichting bezit voor het alleen ei.tomatisch handhaven van de wer-

king van de daarbij behorende energiebronn-n, als een centrale regel-

inrichting op de juiste wijze operationeel blijft en alle gemeten systeem-

parameters zich binnen de daarvoor tevorer bepaalde grenzen bevinden. 

In het Amerikaanse octrooiscï.r'ift 3.778.61 b zijn een werkwijze 

en een apparaat beschreven voor het onderE seken van een voorwerp door middel 

van röntgen- of gammastraling. Een coramercLele uitvoering daarvan bezit 

een bron van röntgenstralen, die een straÜngsbundel kan zenden door een 

vlakke schijf van het te onderzoeken voorwerp, een detectorinrichting om 

de gezonden bundel te detecteren nadat de?.e door het voorwerp is gegaan, 

en een inrichting om in volgorde de bron en de detectorinrichting te trans-

lateren en te roteren rond het voorwerp gedurende het radiografische onder-

zoek. Als er een storing optreedt iri deze commerciele uitvoering en/of een 

gemeten parameter wordt bepaald, die buiten de daarvoor tevoren bepaalde 

grenzen ligt, schakelt de bijbehorende computer automatisch de stralings-

bron uit en registreert deze werking op een hoofdcontroleconsole. Het is 

evenwel niet duidelijk dat de werking van de stralingsbron beeindigd is in 

het geval van een computerstoring, aangezien de computer de uitschakeling 

van de bron moet bevelen. In een dergelijk geval zou het te onderzoeken 

voorwerp, zoals een patient, onnodig blootgesteld worden aan verdere stra-

ling. Het zou dus wenselijk zijn een axiaal tomografisch systeem te hebben, 

dat niet onderhevig is aan het hierboven genoemde nadeel. 

Een hoofddoel van de uitvinding is het verschaffen-van een 

- nieuw axiaal tomografisch systeem. 

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

nieuw axiaal tomografisch systeem, dat voorzien is van een inrichting voor 

het regelen van de werking van. verschillende daarbij behorende energie-

bronnen , 
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Een ander doel van de uitvinc-.ng is het verschaffen van een 

nieuw axiaal tomografisch systeem, dat nortaai in de "uit"conditie is, waar-

hij het systees voor si is van een inrichting voor het alleer. handhaye*; 

van de werking dasxvan, als de centrals rjgelinrichting operationeel is 

5 alle gemeten systeemparameters zich binne.) de daarvoor tevoren bepaalde 

grenzen bevinden. 

Een verder doel van de uitvinling is het verschaffen van een 

nieuw axiaal tomografisch systeem, waarbij de centrale regelinrichting «jen 

serie periodieke signalen zendt naar de b.j V.t systeem behorende energie-

10 bronnen om de werking daarvan te handhaven, en als de signalen niet door 

de verschillende energiebronnen ontvangev worden, worden zij automatisch 

elektrisch geïsoleerd ten opzichte van d.= daardoor aangedreven eenheden. 

Deze en andere doeleinden •'"an de uitvinding worden verkregen 

door het verschaffen van een axiaal topografisch systeem, dat een aftast-

15 inrichting bezit die normaal in de "uit"conditie gehouden wordt, waarbij 

het systeem voorzien is van. een daarbij behorende inrichting om de aftast-

inrichting alleen in een "aan"conditie te houden, als een centrale regel-

'inrichting op de juiste wijze operationeel is en alle gemeten systeempara-

meters zich binnen de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden. Verschei-

20 dene bij de de werking handhavende inrichting behorende inrichtingen naken 

het mogelijk, dat een signaal uit de centrale regelinrichting alleen daarheen 

terugkeert, als een door elk van de verscheidene inrichtingen gemeten para-

meter zich binnen de daarvoor bepaalde grenzen bevindt. Andere b'ij de, de 

werking handhavende inrichting behorende inrichtingen meten verscheidene 

25 systeemparameters en zenden de van deze metingen afkomstige gegevens naar 

de centrale regelinrichting om daar bewerkt te worden om te bepalen, of de 

parameters zich binnen de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden. De 

centrale regelinrichting zendt een serie van periodieke signalen naar de ver-

scheidene bij de aftastinrichting behorende energiebronnen om de werking 

30 daarvan alleen te handhaven, als de centrale regelinrichting op de juiste 

wijze operationeel is (en dus de, de werking handhavende signalen kan uit-

zenden) en alle gemeten systeemparameters zich binnen de daarvoor tevoren 

bepaalde grenzen bevinden. Als dus de centrale regelinrichting niet opera- • 

tioneel is en een gemeten systeemparameter bevindt zich buiten de daarvoor 

35 tevoren bepaalde grenzen, wordende energiebronnen automatisch elektrisch 

geïsoleerd ten opzichte van de daardoor aangedreven eenhedentengevolge" 
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van het onvermogen van energiebronnen f:a een, de werking handhavend signaal 

te ontvangen van de centrale regelinrichting. 

Opgemerkt wordt dat het axhhe te^^^ische systeem volgens- de 

uitvinding normaal in een "uit"conditie Rhonda", •••orut, en na met de hand 

j uitgevoerde aktivering van het systeem on' een "aan"conditie te verkrijgen, 

wordt het systeem alleen in de "aan"conditie gehouden, als de centraio 

regelinrichting op de juiste wijze operationeel blijft en alle systeempara-

meters zich binnen de daarvoor tevoren behaalde grenzen bevinden. Dit wordt 

verkregen door door de centrale regelinrichting een serie van frequentie, 

19 periodieke werking-handhavende signalen t- zenden naar elk van de daarbij 

behorende energiebronnen. Als er een storing is in de centrale regelin-

richting of een gemetên systeemparameter rèvindt zich buiten de daarvoor te-

voren bepaalde grenzen, dan is er een ond-rbreking in de transmissie van de 

de werking-handhavende signalen en het sijnaal keert terug naar zijn normale 

15 "uit"conditie. Op deze wijze 'wordt het vo:rwerp, dat onderzocht wordt, niet 

blootgesteld aan onnodige bestraling, als er een storing in het systeem op-

treedt . 

Volgens een bepaald aspect Tin de uitvinding omvat het axiale 

tomografische systeem een aftastinrichtir.g, voorzien van een freeminrichting 

20 met daarin een opening-voor het ontvangen van een te onderzoeken voorwerp, 

een bron van doordringende straling en een op de freeminrichting gemonteerde 

detectorinrichting voor het richten vsn één of meer bundels doordringende 

straling uit de bron naar de detectorinrichting, een energiebron voor de 

bron van doordringende straling, een inrichting om de freeminrichting met 

25 inbegrip van de bron en de daarop gemonteerde detectorinrichting te roteren 

rond de opening, en een energiebron voor de rotatie-inrichting; en een 

inrichting voor het regelen van de werking van de aftastinrichting, welke 

regelinrichting een centrale regelinrichting omvat en (a) een referentie-

detectorinrichting om de sterkte te meten van de uit de bron komende straling, 

30 (b) een hoekcoderingsinrichting om de positie te bepalen van de freem-

inrichting na elke rotatie daarvan (c) een inrichting om de responsie te 

• meten van de detectorinrichting op de uit de bron komende straling, en een 

bij elk van de inrichtingen (a) - (c) behorende inrichting voor het zenden 

van de daardoor gemeten gegevens naar de centrale regelinrichting om te 

35 bepalen, of de daardoor gemeten parameters zich binnen de daarvoor- tevoren 

bepaalde grenzen bevinden, waarbij de centrale regelinrichting een serie 
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periodieke signalen kan zenden naar de energiebronnen van de aftaster or, de 

werking daarvan alleen te handhaven, als d<i centrale regolinrLs-V.iio.o 

juiste wijze operationeel is en alle genet :n ô steersparaneters zich h;.nr.r-:! 

de daar-'cor tevoren 'bepaalde grenzen bevixvvï, waardoor als de central-

5 regelinrichting niet operationeel is of e< 1 gemeten systeemparameter zich 

buiten de daarvoor tevoren bepaalde grenz'.-i bevindt, de energifibrotuier» vbr> 

de aftaster automatisch geïsoleerd worden ;er. opzichte van de daardoor aan-

gedreven eenheden, tengevolge van het falti.i van alk© energiebron om «en 

de werking-handhavend signaal te ontvangen v&n de centrale regelinriehting. 

10 Dit aspect van de uitvinding is in het almsmen ̂ an toepassing op alle 

axiale tomografisch2 systemen, waar het wenselijk is om de hierboven vermelde 

parameters te bewaken. 

Volgens een ander aspect van de uitvinding onvat de aftastinrich-

ting verder een inrichting voor hek jnolut vn» do win dn mierginlu'mi k*!nyo.i'ilo 

15 stroom en spanning en een inrichting om de temperatuur van' de bron te rieten, 

en de regelinrichting omvat verder (d) ê n inrichting om een signaal te 

zenden naar de stroom- en spanningsmeetinrichting, en (e) een inrichting om 

een signaal te zenden naar de tempêratuurbewakingsinrichting, en een bij elk 

van de inrichtingen (d) en (e) behorende inrichting om het mogelijk te maken, 

20 dat de respectieve signalen uit de centrale regelinrichting daarheen terug-

keren, als de daardoor gemeten parameter zich binnen de daarvoor tevoren 

bepaalde grenzen bevindt. Als een parameter zich buiten de voorgeschreven 

grenzen bevindt, keert het signaal uit de centrale regelinrichting daarheen 

niet terug, het zenden van verdere de werking-handhavende signalen naar de 

25 energiebronnen van de aftaster wordt onderbroken, waardoor het systeem 

terugkeert naar de normale "uit"conditie, waarin de door de verschillende 

energiebronnen aangedreven eenheden elektrisch daarvan geisoleerd zijn. 

Volgens nog een ander 'aspect van de uitvinding, dat van toe-

passing is op een of beide in de twee voorgaande alinea's beschreven as-

30 pecten, dat de regelinrichting verder (f) een lineaire coderingsinrichting 

om de positionering en translatiesnelheid te bepalen van de bron en de daar-

' bij behorende inrichtingen om te bepalen, of deze parameters zich binnen 

de daarvoor tevoren beps„alde grenzen bevinden. Dit aspect van de uitvinding 

is met name van toepassing op axiale tomografische systemen, waarbij de bron 

35 zowel geroteerd wordt rond, als getranslateerd wordt over de laterale 

breedte van de vlakke schijf van het te onderzoeken voorwerp (bijvoorbeeld 
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de in het Amerikaanse octboischrift 3.Tj8.6'\k en in figuur 1 hiervan 

"beschreven systemen). ; 

Indien gewenst kan een inrichting verschaft worden on te "be-

palen of deuren ü die toegang geven tot de onderzoekkamer, gedurende het onder-

5 zoek gesloten zijn, of de dr.'ft van de aftasterklok ten opzichte van de 

klok van de centrale regelim.'.chting zich binnen voorgeschreven grenzen 

bevindt, enz. Zoals bij de antere systeemparameters worden, als een van deze 

verdere parameters zich buiten de voorgeschreven grenzen bevindt, de nood-

zakelijke werking-handhavende signalen niet gezonden en het systeem keert 

10 terug naar de normale "uit"conditie. 

In wezen zorgt het '.ierin beschreven systeem ervoor, dat de 

centrale regelinrichting een signaal of impuls met frequente periodieke 

intervallen zendt naar de energiebronnen van de aftaster om de werking 

daarvan te handhaven. Indien om de een of andere reden dit- signaal niet 'door 

15 de centrale regelinrichting gezonden wordt, worden de energiebronnen, en 

dus de aftaster, teruggevoerd naar hun normale "uit"conditie, waarin de 

door de energiebronnen aangedreven eenheden elektrisch daarvan geisoleerd 

zijn. Geen interventie van dê gebruiker is nodig daar de uitschakeling 

automatisch geschiedt, en hiernaast reageert dit systeem automatisch op 

20 storingen in de centrale regelinrichting perse, aangezien wanneer een derge-

lijke storing zich voordoet, het noodzakelijke werking-handhavende signaal 

of impuls niet gezonden kan worden en de werking van de aftastinrichting 

wordt dus niet gehandhaafd. 

De door het hierin beschreven systeem uitgevoerde serieregel-

25 metingen en bepalingen worden bij voorkeur in een aantal trappen uitge-

voerd, die dan herhaald worden tijdens de gehele werking van het systeem, 

totdat deze werking automatisch beeindigd wordt bij het einde van het onder-

zoek, of tot het optreden van een storing in het systeem, waardoor de wer-
i. —. 

king hiervan niet verder gehandhaafd wordt. Dit zal in detail hieronder 

30 beschreven worden. 

De uitvinding wordt in de volgende beschrijving nader toege-

licht aan de hand van de tekeningen. 

Figuur 1 is een schematische weergave van een axiaal tomo-

grafisch systeem", dat voorzien is van de "veel-safe"regelinrichting volgens 

35 de uitvinding. 

Figuur 1 toont het aftastgedeelte 10 van een axiaal tomografisch 
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systeem 12, dat een rontgenbron 14 omvat tie een waaiervormige bundel 16 

van röntgenstralen zendt door een vlakke i chi jf van een voorwerp 18 (bijvoor-

beeld het hoofd of esn la.chaamsgedeelte wn sen patient), dat onderzocht 

moet vorden, Zoals vasrgsgeven kan h»st Torverp omgeven ẑ n door een st'-wi 

5 20, dia in het algemeen gevuld is met vattr, waarbij de steun op zi,jn bewb 

omgeven is door eon plastic blok (niet veirgageven). Het piastin blok 

voorzien van een cilindrische opening, d:-s de buitenkant omgeeft van de 

steun 20 en rond de steun roteert, die zo .f' stationair blijft samen met. het 

voorwerp gedurende de radiografische procedure. Ben collimator 22 bussen 

10 de bron 14 en het voorwerp 18 collimeert -Ie bundel röntgenstralen in een 

waaiervormig stelsel bestaande uit een at.ital kleinere 'bundels, bijvoorbeeld 

12 kleinere bundels, die elk een diepte (richting in het papier) hebben 

van ongeveer 1 cm en een dikte in het VIJ.Ï van de waaier van ongeveer 1,2 mm, 
Een bij de collimator 22 behorende refers vbiedetector 23 meet de sterkte I 

15 van de uit de bron 14 komende straling en zendt een met deze meting corres-

ponderend signaal naar de cêfitrale regelinrichting 36. Een collimator 2k 

tussen het voorwerp 18 en de detectorinrichting 26 reduceert de detectie 

van C ompt on-ver strooide straling, afkomstig van het voorwerp dat onderzocht 

wordt. De detectorinrichtiag 26 kan bijvoorbeeld bestaan uit een stelsel van 

20 fotonendetectors, die opgesteld zijn bij het outputeinde van de collimator 

2k om individuele straiingbundels te detecteren, die door het voorwerp 18 

en de collimator 2k gaan naar de respectieve detectors. De output van de 

verschillende detectors wordt op bekende wijze gevoerd naar een gegevens-

opslag- en beverkingsinrichting (niet weergegeven), die ook de centrale 

25 regelinrichting 36 kan zijn. 

In de uitvoering volgens figuur 1 roteert en translateert de 

aftaster 10 rond het te onderzoeken voorwerp 18. De aftaster 10 roteert rond 

een omwentelingsas 28, die bij voorkeur gaat door het centrale gebied van 

de vlakke schijf van het te onderzoeken voorwerp, waarbij de rotatiehoek van 

30 de aftaster 10 aangeduid is door de hoek 9 in de figuur. Verder wordt de 

waaiervormige stralingsbun&el zijdelings over het voorwerp l8gezwaaid voor 

elke hoekorientatie van de aftaster 10. In een als voorbeeld dienend systeem 

bestaat de detectorinrichting 26 uit 12 individuele detectors met hoekaf-

standen van 1°, en de aftaster 10 wordt geroteerd in opeenvolgende incre-

35 menten van 12° rond het voorwerp 18. Tussen opeenvolgende rotaties worden 

de bron 1U en de detector 26 aan weerszijden van het voorwerp 18 getraïis-
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lateerd over de laterale dimensie van het ti onderzoeken voorwerp door 
middel van een bandaandrijving 30, en de pre''.ese laterale positionering 
van de bron 1U wordt gedetecteerd door de op'isch lezende laterale positie-
coderingsinrichting 32, waarvan de output ge'oerd wordt naar de centrale 

^ regelinrichting 36. Een lateraal uiterste va: de laterale dwarse beweging is 
in ononderbroken lijnen weergegeven, te.vwijl 'iet andere laterale uiterste 
is weergegeven in streeplijnen. De tijc'. voor ie bron 1U om te traverseren 
tussen deze twee posities wordt gemeten door *en bij de centrale regelinrich-
ting 36 behorende klok. Door de afstanc. te ko.rreleren met de tijd die nodig 

10 is om die afstand af te leggen, kan de '-,rans.".atiesnelheid van de bron 
bepaald worden door de centrale regelinricht.'.ng 36. De hoekorientatie van 
de aftaster 10 wordt bepaald door de houcpositiecoderingsinrichting 38, en 
de sterkte van de straling die elke detf-:tor bereikt, wordt gemeten door een 
detectorbewakingsinrichting kO en een mt-, elk van deze metingen correspon-

15 derend signaal wordt gezonden naar de cer̂ rais regelinrichting 36. De door 
de: centrale regelinrichting 36 ontvangen hiei-ooven genoemde signalen worden 
vergeleken mat daarin opgeslagen gegevens om te bepalen, of de verschillende 
gemeten parameters zich bevinden binnen de df.irvoor tevoren bepaalde grenzen. 

Naast de hierboven vermelde sysinemcontroles zendt de centrale 
20 regelinrichting 36 een signaal naar de rontger.generator (niet weergegeven). 

Als de temperatuur' van het daarbij behorende heelmiddel zich binnen de voor-
geschreven grenzen bevindt, keert het signaal terug naar de centrale regel-
inrichting 36. Op soortgelijke wijze zendt de centrale regelinrichting 36 
een signaal naar de rontgenbron Als de ae.n de bron ik geleverde stroom 

25 en spanning zich binnen de voorgeschreven grenzen bevinden, keert het signaal 
terug naar de centrale regelinrichting. 

Bij aktivering naar de "aan"conditie vanuit de normale "uit" 
conditie, zoals door een bevel van een gebruiker direkt voor het begin van 
een onderzoek, zendt do central© regolinnchting 3(5 workinK-hwiahnvnfi'l»» 

30 signalen naar de energiebron b2 (weergegeven in streep-stiplijnen) en de 
aandrijvingsbron van de aftaster (ofschoon de werking van de aftaster mis-
"schien nog niet begonnen is). De centrale regelinrichting 36 blijft deze 
signalen zenden, als hij zelf op de juiste wijze operationeel is en alle 
andere gemeten systeemparameters zich binnen de voorgeschreven grenzen be-

35 vinden. Als evenwel de centrale regelinrichting 36 niet operationeel is 
(zoals door een storing of te lage spanning) of een van de systeemparameters 
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"bevindt zich "buiten de voorgeschreven gren;jn, dan worden de energiebronnen 

b2 en UU automatisch geïsoleerd ten opzichtt van de daardoor aangedreven 

eenheden tengevolge van het falen van de centrale regelinrichting 36 om 

verdere werking-handhavende signalen te zenden. Op deze manier keert hst tale;? 

van een component van het systeem, dat bewaakt wordt of van de centrale 

regelinrichting zelf» 5e aftaster automatisch terug naar zijn normale "nit" 

conditie, waardoor de blootstelling van het voorwerp aan een onnodige De-

straling tot een minimum beperkt blijft. 

Wanneer de gebruiker het systeem aktiveert, bijvoorbeeld om 

1Q een onderzoek te beginnen, bepaalt de centrale regelinrichting eerst of lx--

•paalde items in de juiste volgorde zijn. Deze items kunnen bijvoorbeeld 

de vraag zijn of voldoende koelolie geleverd wordt aan de rSntgen'buis om 

deze te koelen, of de klok in de centrale regelinrichting operationeel is, 

of alle subsystemen bekrachtigd zijn, en naar wens of de deur naar de onder-

lij zoekkamer gesloten is, zodat röntgenstralen niet in ongewenste gebieden komen. 

Als bepaald is dat deze eerste serie items op de juiste wijze werken, maakt 

de centrale regelinrichting het mogelijk dat allefoij de aftasters behorende 

energiebronnen gedurende een kort tijdinterval bekrachtigd worden. Gedurende 

dit korte interval voert de regelinrichting een tweede serie bepalingen uit. 

20 De regelinrichting bepaalt of de door de referentiedetectors gedetecteerde 

straling zich binnen de voorgeschreven grenzen bevindt, of de juiste span-

ning en stroom geleverd worden aan de röntgenbron en of de klok van de af-

taster operationeel is. Op dit tijdstip wordt een serie korte intervalim-

pulsen (bijvoorbeeld van 1 seconde of minder) gezonden naar de verschillende 

25 energiebronnen, bijvoorbeeld de energiebron voor de aandrijving-van de af-

taster, en de energiebron voor de röntgenbuis. Een operationele storing van 

de centrale regelinrichting of een andere storing van het systeem onderbreekt 

het zenden van verdere impulsen, waardoor het systeem terugkeert naar zijn 

normale "uit"conditie, waarin alle bij de aftaster behorende energiebronnen 

30 elektrisch geisoleerd zijn ten opzichte van de daardoor aangedreven eenheden. 

Als evenwel de centrale regelinrichting op de juiste wijze operationeel is 

• en alle gemeten systeemparameters bevinden zich binnen de voorgeschreven 

grenzen, dan begint de aftaster een laterale traverse van het voorwerp, waar-

bij de röntgenbron lateraal bewogen wordt over het voorwerp. Op dit punt 

35 wordt een derde stel bepalingen uitgevoerd door de centrale regelinrichting. 

Dit derde stel bepalingen omvat de controle of alle individuele detectors 
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zich 'binnen de juiste werkbereiken bevinden, of de laterale snelheid van 
de bron zich binnen de voorgesc areven grenzen bevindt, en of na beeindiging 
van een gegeven laterale aftasting de aftaster werkelijk geroteerd is naar 
de volgende gewenste positie. Als deae stappen op de juiste wijze uitgevoerd 

5 zijn blijft de centrale regelinrichting de reeks van korte intervalim-
pulsen zenden, die het systeem in de "aan"conditie houden. Deze drie series 
controles worden continu uitgevoerd tot het tijdstip, waarop het onderzoek 
voltooid is (en het systeem natuurlijk terugkeert naar zijn "uit"conditie) 
of totdat er een storing optreedt in het systeem, die het zenden van de wer-

10 king-handhavende signalen uitsluit, waardoor het systeem naar zijn normale 
"uit"conditie terugkeert, zodat alle bij de aftaster behorende energie-
bronnen elektrisch geisoleerd zijn ten opzichte van de daardoor aangedreven 
eenheden. Op deze manier wordt verzekerd dat het voorwerp, dat onderzocht 
wordt, niet blootgesteld zal worden aan een onnodige bestraling op een tijd-

15 stip, waarop een storing in het systeem optreedt. 
De hierin beschreven regeltechnieken en inrichtingen zijn van 

toepassing op axiale tomografische systemen met verschillende configuraties. 
In één configuratie bijvoorbeeld bezit de aftaster een bron van röntgen-
of gammastraling, die een stralingsbundel door een vlakke schijf van het te 

20 onderzoeken voorwerp kan zenden, een detectorinrichting om de gezonden bundel 
te detecteren nadat hij door het voorwerp is gegaan, en een inrichting om 
de bron en de detectorinrichting in volgorde te translateren en te roteren 
rond het voorwerp gedurende het radiografische onderzoek. Een dergelijke 
aftaster is bijvoorbeeld weergegeven in het Amerikaanse octrooischrift 

25 3.778.61̂ . In een andere configuratie wordt een waaiervormige bundel door-
dringende straling gericht door de schijf van het te analyseren voorwerp 
naar een straling-gevoelige detectorinrichting, die bestaat uit een aantal 
individuele detectors om een stel gegevens te verkrijgen corresponderende 
met de transmissie of absorptie van 4öe doordringende straling door het voor-

30 werp langs een aantal divergerende lijnen, die zich uitstrekken vanaf de 
bron naar de detector. Een aantal stellen van dergelijke gegevens worden 

• verkregen voor verschillende rotatiehoeken van de waaiervormige bundel ten 
opzichte van het midden van de te analyseren schijf zonder laterale transla-
tie van de bron en de detectie-inrichting tussen opeenvolgende rotatie van 

35 de waaiervormige bundel. Een bestraling met een waaiervormige bundel kan 
evenwel ook gebruikt worden in samenhang met aftasters, die,een laterale 
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translatie vereisen van de bron en de detector, zoals bijvoorbeeld weer-
gegeven in figuur 1. De onderhavige uitvinding is van toepassing op elk van 
de hierboven genoesid̂  configuraties, andere met- computers verkende axiale 
tomografische configuraties, die kunnen veriuhillen van de hierboven gmoemde 
configuraties, of andere met röntgenstralen <>f gammastralen werkende diag-
nostische apparaten en configuraties, die "w,; voorkeur een regelinrichting 
bevatten voor het beperken van de blootstelling van het te onderzoeken 
voorwerp aan een onnodige bestraling» Opgenw.'kt wordt evenwel dat bezaaide 
hierboven beschreven bewakingseenheden onnoc'.g kunnen zijn met betrekking 
tot een bepaalde configuratie; in een zuiver roterend waaierbundelsysteem 
zou bijvoorbeeld een dwarse lineairs coderrigsinrichting en bijbehorende 
positionerings- en snelheidsbepalen&e inrichting niet nodig zfijn. Verder 
kunnen evenwel andere Vergrendelingen, zo?,.Is voor het bewaken van de tempera-
tuur van het koelmiddel voor een röntgenbvon, het gesloten zijn of blijven 
van alle deuren die tóegang verlenen tot ie onderzoekkamer gedurende een 
röntgenonderzoek, enz. gebruikt worden, Lidien dit gewenst of vereist wordt 
door overheidsregulering. 

uitvoeren van de onderhavige uitvinding liggen binnen het vermogen van de 
deskundige en vormen dus geen deel van de uitvinding. 

Naar het Amerikaanse octrooischrift 3.778.614 wordt verwezen 
om een beter begrip te verkrijgen van deze techniek. 

C o n c l u s i e s 
1. Axiaal tomografisch systeem, voorzien van een aftaster-

inrichting voor het verzamelen van een aantal stellen gegevens correspon-
derende met de transmissie of absorptie van één of meer bundels doordringende 
straling door een vlakke schijf van een te onderzoeken voorwerp, wéke aftaster-
inrichting normaal in een "uit"conditie is; en een inrichting voor het ak-
tiveren van de aftasterinrichting om een "aan"conditie te veroorzaken, 
gekenmerkt door een regelinrichting -met inbegrip van een inrichting voor het 
meten van één of meer systeemparameters, wanneer de aftasterinrichting in 
een flaan"conditie is en om te bepalen, of de gemeten parameters zich binnen 
daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden, en een inrichting om deze "aan" 
conditie alleen te handhaven, als de regelinrichting op de juiste wijze 
operationeel is en alle gemeten systeemparameters zich binnen de daarvoor 
tevoren bepaalde grenzen bevinden. 

Specifieke elektronische schakelingen en elementen voor hst 
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2, Systeem volgtns conclusie 1, met het kenmerk, dat vanneer 
de aftasterinrichting in een"uit"conditie is, alle daarbijbehorende 
energiebronnen elektrisch geiibleerd zijn ten opzichte van de daardoor 
aangedreven eenheden. 

5 3. Systeem volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de aftaster-
inrichting een of meer daarbij behorende energiebronnen bevat, en dat de 
inrichting Voor het handhaven vat de "aan"conditie een inrichting bevat, 
die alleen een serie periodieke iiignalen naar elk van de energiebronnen 
zendt, als de regelinrichting op de juiste wijze operationeel is en alle 

10 gemeten systeefflparameters zich bi .men de daarvoor tevoren bepaalde grenzen 
bevinden. 

k. Systeem volgens crnclusie 1, met het kenmerk,- dat de aftaster-
inrichting een of meer daarbij behorende energiebronnen bevat, en dat de 
inrichting voor het handhaven van de "aan"conditie een inrichting omvat, die 

15 alleen een serie periodieke signalen zendt naar elk van de energiebronnen, 
als de regelinrichting op de juiste wijze operationeel is en alle gemeten 
systeemparameters -zich binnen de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden, 
waardoor indien dé regelinrichting niet operationeel is en een gemeten 
systeemparameter zich bultende daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevindt, 

20 de energiebronnen automatisch elektrisch geisoleerd worden ten.opzichte van 
de daardoor aangedreven eenheden, tengevolge van het falen van de energie-
bronnen om een werking-handhavend signaal te ontvangen van de signaal-
zendinrichting. 

5. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 
25 aftasterinrichting een freeminrichting bevat voorzien van een opening voor 

het ontvangen van een te onderzoeken voorwerp, een bron van doordringende 
straling en een op de freeminrichting gemonteerde detectorinrichting voor het 
richten van één of meer bundels doordringende straling uit de bron naar 
de detectorinrichting, en een inrichting om de freeminrichting met inbegrip 

30 van de bron en de daarop gemonteerde detectorinrichting te roteren rond de 
opening. 

6. Systeem volgens conclusie 5j met het kenmerk, dat de bron 
van doordringende straling een divergerende bundel doordringende straling 
uit de bron richt naar de detectorinrichting. 

35 7- Systeem volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de bron 
van doordringende straling een divergerende, vlakke, waaiervormige bundel 

7 8 1 1 9 2 4 



12 

doordringende straling uit de bron richt naai' de detectorinrichting. 
8. Systeem volgens conclusie 5met het kenmerk, dat de bron 

van doordringend» straling een of meer ir> hoc'-̂ .aak potloodvormlge stralî aa -
bundels richt uit bron naar de detectors'r/5rbting. 

5 9, Systeem volgens conclusie 5. met_ hetJkemerk, dat de inrich-
ting TOor het roteren van de freeminrichting• '.'<5.1 atieve ho*kverp.l«».pt«n.:i'»s,»j) 
veroorzaakt tussen de bundel doordringende r.raling en het voorwerp op een. 
wijze, die in hoofdtaak vri.i is van laterale translatie daartussen. 

10. Systeem volgens conclusie 5 > riet het kenmerk, dat d«3 aft as -
10 terinrichting verder een inrichting omvat voc* het lateraal, translatere 

van de bron over de opening tussen opeenvolge*.de rotaties van de freeminrich-
ting door de rotatie-inrichting. 

11. Systeem volgens conclusie 5, f.et het kenmerk, dat de meet-
inrichting bestaat uit (a) een referentiedete .-rtorinrichting voor het meten 
van de sterkte van de uit de bron van doordringende straling komende straling, 
(b) een hoekcoderingsinrichting om de hoekptiitie te bepalen van de freem-
inrichting, (c) een inrichting voor het meten van de responsie van de detector-
inrichting op uit de bron van doordringende straling komende straling, en 
een bij elk van de inrichtingen (a) - (c) behorende inrichting voor het 

20 zenden van de daardoor gemeten gegevens naar de regelinrichting om te bepalen, 
of de daardoor gemeten parameters zich binnen de daarvoor tevoren bepaalde 
grenzen bevinden. 

12. Systeem volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de raeet™ 
inrichting verder (d) een inrichting bevat voor het meten van de aan de 

25 bron van doordringende straling geleverde stroom en spanning en (e) een 
inrichting voor het bewaken van de temperatuur van de bron van doordringende 
straling, waarbij de regelinrichting verder een inrichting omvat voor het 
zenden van een signaal naar de stroom- en spanningsmeetinrichting (d) en 
een inrichting om een signaal te zenden naar de temperatuurbewakingsinrichting 

30 (e), en een bij elk van de inrichtingen (d) en (e) behorende inrichting om 
het mogelijk te maken dat de respectieve signalen uit de regelinrichting 
daarheen terugkeren, als de daardoor gemeten parameter zich binnen de daar-
voor tevoren bepaalde grenzen bevindt. 

13. Systeem volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de meet-
35 inrichting een (a) referentiedetectorinrichting omvat voor hetmeten van de 

sterkte van de uit de bron van doordringende straling komende straling,' 
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(b) een hoekcoderingsinrichting om de hoekjiDsitie te bepalen van de freem-

inrichting, (c) een inrichting voor het me;;m van de responsie van de detector-

inrichting op uit de bron van doordringende straling komende straling, (f) 

een lineaire coderingsinrichting om de positionering en translatiesnelheid 

te bepalen van de bron van doordringende s'iraling, en een bij elk van de 

inrichtingen (a) - (c) en (f) behorende in'ichting om te bepalen, of de daar-

door gemeten parameters zich binnen de daa;voor tevoren bepaalde grenzen 

bevinden. 

1̂ . Systeem volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de meet-

inrichting een lineaire coderingsinrichtin; bevat om de positionering en 

translatiesnelheid te bepalen van de bron ;an doordringende straling, en een 

daarbij behorende inrichting om te bepalen, of deze parameters zich binnen 

de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinr.en. 

15• Axiaal tomografisch systeem, bestaande uit een aftaster-

inrichting voorzien van een freeminrichting, die een opening heeft voor het 

ontvangen van een te onderzoeken voorwerp, een bron van dóórdringende straling 

en een op de freeminrichting gemonteerde detectorinrichting voor het richten 

van êén of meer bundels doordringende straling uit de bron naar de detector-

inrichting, een energiebron voor de bron van doordringende straling, een 

inrichting om de freeminrichting met inbegrip van de bron van doordringende 

straling en de daarop gemonteerde detectorinrichting te roteren rond de 

opening, en een energiebron voor de rotatie-inrichting, waarbij de aftaster-

inrichting normaal in een "uit"conditie is, een inrichting om de aftaster-

inrichting in een "aan"conditie te brengen, gekenmerkt door een regelinrich-

ting met inbegrip van een inrichting voor het meten van een aantal systeem-

parameters , wanneer de aftasterinrichting in de "aan"conditie is, bestaande 

uit (a) een referentiedetectorinrichting voor het meten van de sterkte van 

de uit de bron van doordringende straling komende straling, (b) een hoek-

coderingsinrichting om de hoekpositie te bepalen van de freeminrichting, 

(c) een inrichting om de responsie te meten van de detectorinrichting op 

uit de bron van doordringende straling komende straling, en een -bij elk van 

de inrichtingen fa} - (c) behorende inrichting voor het zenden van de daar-

door gemeten gegevens naar de regelinrichting om te bepalen, of de daardoor 

gemeten parameters zich binnen de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden, 

waarbij de centrale regelinrichting een inrichting omvat om een serie 

van frequente, periodieke signalen te zenden naar de energiebronnen om de 
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aftasterinrichting alleen in de "aan"conditie te houden, als de regelinrich-
ting op de juiste wij 2 ? ct erationeel is en alle gemeten systeemparameters 
zich "binnen de daarvoc-'ivoren bepaalde grenzen bevinden. 

16. Systei" volgens conclusie 15 - met het kermgrk , dat wanneer 
5 de regelinrichting niei operationeel is of een gemeten systeemparameter zich 

buiten de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevindt, de energiebronnen 
automatisch elektrisch ̂ oisoleerd worden ten opzichte van de daardoor aange-
dreven eenheden, tengevo..;e van het falen van de energiebronnen om ®en wer-
king-handhavend signaal ontvangen van de signaalzendinrichting. 

10 17. Systeem ,rolgens conclusie 15? met, het kenmerk, dat de bron 
van doordringende stralim een divergerende bundel van doordringende straling 
uit de bron van doordringende straling richt naar de detectorinrichting. 

18. Systeem v5igens conclusie 15» met het kenmerk, dat de bron 
van doordringende straling een divergerende, vlakke, waaiervormige bundel 

15 van doordringende straling uit de bron van doordringende straling richt naar 
de detectorinrichting. 

19. Systeem volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de meet-
inrichting verder een (d) i*richting omvat voor het meten van de aan de 
bron van doordringende stral vng geleverde stroom en spanning, en (e 5 een in-

20 richting voor het bewaken va:-de temperatuur van de bron van doordringende 
straling, waarbij de regelinr:chting verder een inrichting omvat voor het 
zenden van een signaal naar de stroom- en spanningsmeetinrichting (d) en 
een inrichting om een signaal te zenden naar de temperatuurbewakingsinrichting 
(e), en een bij elk van de inrichtingen (d) en (e) behorende inrichting om 

25 het mogelijk te maken dat de respectieve signalen uit de regelinrichting 
daarheen terugkeren, als de daardoor gemeten parameter zich binnen de daar-
voor tevoren bepaalde grenzen bevindt. 

20. Systeem volgens conclusie 15» met het kenmerk, dat de af-
tasterinrichting verder een inrichting omvat om de bron van doordringende 

30 straling en de detectorinrichting lateraal over de opening te translateren 
tussen opeenvolgende rotaties van de freeminrichting, waarbij de regelinrich-
ting verder een (f) lineaire coderingsinrichting omvat om de positionering 
en translatiesnelheid te bepalen van de bron van doordringende straling, 
en een daarbij behorende inrichting om te bepalen, of deze parameters zich 

35 binnen de daarvoor tevoren bepaalde grenzen bevinden. 
21. Systeem volgens conclusie 20, met het kenmerk, dat • 
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de bron van doordringende straling een divergerende "bundel van doordringende 
straling uit de bron van doordringende scaling richt naar de detector-
inrichting. , 

22. Systeem volgens conclusit 20, met het kenmerk, dat de "bron 
5 van doordringende straling een divergerer/.e, vlakke, waaiervormige bundel 

van doordringende straling uit de bron vta doordringende straling richt 
naar de detectorinrichting. 

23. Inrichting in hoofdzaal, zoals beschreven in de beschrij-
ving en weergegeven in de tekening. 
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