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Philips Medical Systè'ms 'Ine. - U.S.A. 

"Werkwijze en inrichting voor tomografie met behulp van 

een komputer" 
•> < 

Achtergrond van de uitvinding 1 

Gebied van de uitvinding 

Het algemene gébied van deze uitvinding is tomo-

grafie, d.w.z. het heeft ftetrekking op het door radio-

grafische middelen verkrijgen van een beeld van Inwendige 

delen van een lichaam in éen vlak door dat lichaam. In het 
r 

bijzonder betreft hei gebied van deze uitvinding, dat trans-

versale tomografie w@rdt genoemd, de werkwijze en de inrich-

ting om een aantal röntgen- of gammastralen door een vlak 

van een lichaam te sturen? d© absorptie van elke bundel te 
meteïi &lé d©i© éea de§l vaa feet lieïmam 

@SISl t > sït de 

^êrteêgën lïïêêrvoüdigê méetihföïTMtiê te gêfeïuiken öifl indivi-

duele absörptiekoëfficilatëxi vOêg5 êlk élemênt v§.h ëen bê-

paaïde matrix vafi. eiëmêht^ri in hét vlak vaS ïaêt lichaam te 

rekonstruêren. 

Beschrijving van de stand.van de techniek 

Een bekende weirkwijze en inrichting voor trans-

versale tomografie is beschreven in het Amerikaanse octroói-

schrift 3.778.6i4. Dit octrooischrift beschrijft een techniek B 
om een dwarsdoorsnede van een lichaam te rekonstrueren uit 

een serie transmissiemetingen, die verkregen zijn door een 

stralingsbron en een.detektor over de doorsnede van het 

lichaam te transleren en deze translatiebeweging te herhalen 

op een aantal hoekoriëntaties in het vlak van de doorsnede. 

Het doel van deze metingen is om, na computeranalys 

van duizenden stukjes ruwe informatie over verzwakking van 

de bundel door het vlak van het lichaam, de verzwakkings-

koëfficient te verkrj^jgen,'die behoort b%.j elk element van 

een in het vlak van het lichaam gedefinieerde matrix. De 

methode is bruikbaar "Voor de inwendige beschrijving van een 

willekeurig lichaam, doch'is in de eerste plaats geschikt 

voor identifikatie van inwendige afwijkingen in het menselijk 
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lichaam. De verzwakkingskoëfficiënten zijn verschillend voor 
normaal lichaamsweefsel, tumoren, vet enz. en leveren dus 
identifikatie-informat'ie over zachte weefsels in een mense-
lijk lichaam. Aangezieh tomografie met behulp van computer-
rekonstruktie in het bijzonder geschikt is voor identifika-
tie van hersenziekten en afwijkingen, worden de nadelen van 
het ongemak van de patiënt ën zijn ziekte die normalerwijze 
gepaard gaan met hersenonderzoek door middel van pneumografie 
angiografie en aftasting mat radio-actieve isotopen, voor-
komen. ,s 

/ 
Bij de bekende werkwijze worden een röntgenbuis 

X en een detektor D, die op tegenover elkaar geplaatste 
posities zijn gefixeerd, lineair getransleerd zodat de 
röntgenstraal door een lichaam B gaat. Een smalle bundel 
wordt bepaald door middel van kollimatoren aan de uitgang X? 
van de röntgenbuisren aan de detektor B, zodat de aflezingen 
van de röntgendetektor D bij elke translatie- en rotatiepo-
sitie een maat is voor de totale verzwakking langs de be-
paalde baan van de bundel. Iedere detektormeting wordt op-
geslagen voor latere komputerverwerking. Na elke lineaire 
aftasting wordt de kombinatie röntgenbuis/detektor om een ' 
as gedraaid, die loodrecht op het vlak van het lichaam 
staat. Van het voorgaande i's een en ander weergegeven in ' 
fig. 1a en 1b. !' 

Bij de bekende werkwijze worden de aftastsigna-
len zodanig verwerkt dat ze visuele informatie en plaatse-
lijke waarden leveren van de bundelverzwakkingskoëfficiënten 
over de doorsnede van het lichaam. Detektoraftastsignalen 
van de detektoren D worden toegevoerd aan een analoog/digi-
taai-omzetter AD om de analoge aftastsignalen die evenredig 
zijn aan elke bundelverzwakking om te zetten in een digi-
tale vorm en worden daarna in een opslageenheid S geregis-t 
treerd. Komputeranalyse van de gehele ma%rix aftastsigna-
len, in een bepaald geval ongeveer 28.000 punten, levert 
verzwakkingskoëfficiënten die behoren bij een elementen 
matrix die voor het vlak van het lichaam B is gedefinieerd. 
Deze verzwakkingscoëfficiënten worden gerelateerd aan de 76 12 9 5 9 
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plaatselijke fysische eigenschappen in het vlak van hot 

lichaam B. Nadat zij door de komputer K zijn verwerkt, wor-

den de verzwakkingscoëfficiënten geregistreerd in een op-

slageenheid S en daarna oiögezet in analoge signalen door 

middel van een digit^al/analoog-omzetter DA. Deze signalen 

sturen een weergeefeënheid Xf, bijvoorbeeld een kathodestraal-
y 

buis met de informatieinhoud die de verzwakkingscoëffi-

ciënten voor elk matyixelement als beeld weergeeft. Een 

blijvende registratie van de afbeelding wordt verkregen 

door middel van een camera C. Van het voorgaande is een en t 

ander weergegeven in'fig. 2. 

Een nadeel van de bekende werkwijze en inrich-

ting is, dat de gehele doorsnede van het lichaam moet wor-

den afgetast voordat de plaatselijke waarde van de verzwak-

kingscoëfficiënten kan worden afgeleid. Dit komt door het 

feit, dat de aflezingen op elke positie van de röntgenbun-

del de berekening van de yerzwakkingscoëfficiënt op ieder, 

punt in de doorsnede beïnvloeden. Derhalve moet de gehele 

doorsnede van het liöhaam-worden afgetast; dé aftasting 

kan niet worden beperkt tót een bepaald gebied dat van be-

lang is. Verder wordén hoge eisen gesteld aan de stabili-

teit van de röntgenbuis- en detektorsystemen en aan de 

mechanische precisie van de inrichtingen daar gedurende de 

gehele aftasttijd samenhangende gegevens moeten worden ver-

kregen om de plaatselijke waarden van de verzwakkingscoëffi-

ciënt te berekenen. Reconstructieproblemen kunnen ook op-

treden in bewegende delen van het lichaam. Een aftastende 

beweging bestaande uit translatie gevolgd door rotatie is 

onhandig en onderhevig aan mechanische vibratie en slijtage. 

Door de optredende mechanische problemen is het ook moeilijk 

de opeenvolging van translatie en rotatiebeweging te ver-

snellen om de aftast-éijd te verkorten. Verdere problemen 
t 

hebben betrekking op de complexiteit vefei het komputerpro-

gramma dat nodig is yoor het oproepen en de verfijning van 

de programmadelen dié vereist zijn. 

Bij het opheffen van de nadelen van de bekende 

werkwijze en inrichtingen, heeft de hierna te beschrijven 
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•uitvinding een waardevol voordeel, doordat gij etm nieuw 

en snel aftastproces verschaft, dat de acceleratie van grote 

massa's inherent aan iröntgenbronnen en detektoren, die ver-

eist zijn bij de bekende stap van lineaire translatieaftas-

ting, vermijdt. 

Een ander belangrijk voordeel van (ie uitvinding 

is, dat zij een reconstructie mogelijk maakt van gebieden 

van het vlak van het lichaam met een beperkt aantal trans-

missiegegevens, die zijn verkregen in een plaatselijke om-

geving dat genoemd gebied bevat. 

Een ander Voordeel van de uitvinding is, dat zij 

een quasi-momentmeting verschaft van de plaatselijke ver-

zwakkingsconstanten tlrwijl het aftastproces voortgaat. 

Nog een voerdeel van de uitvinding is, dat zij 

inherent hogere precisiebesturing van het aftastmechanisme 

verschaft. 

Samenvatting van de uitvinding 

Deze voordêlen zijn vervat in een nieuwe werk-

wijze en inrichting v$or het onderzoeken van ëen dunne dwars-

doorsnede of een vlak door een lichaam door röntgen- of 

gammastralen door het vlakvan het lichaam heen te zenden. 

Het vlak van het lichsfam wordt voor onderzoekingsdoeleinden 

weergegeven als een tweedimensionale mabrix van elementen,* 

die zijn gedefinieerd ;doorBeen aantal concentrische cirkels, 

die concentrische ringen vormen. De buitenste ring wordt 

aangeduid als de R-ring, de op één na buitenste ring als 

de R-1 ring, enz. De elémenten in de ringen worden gevormd 

door elk van de ringen te verdelen in N^-elementen met een 

zelfde sectorhoek. Op ,deze wijze geeft de notatie JNL een ' 
Jti 

aantal, gelijk aan twee of groter dan twee, elementen van * 
de buitenste R-ring weer, terwijl de R-1 ring is verdeeld 

in Np ^ olomouion, orsy,. 

De werkwijze ter bepaling vaif individuele absorp-

tie- of transmissiecoëfficiënten voor ieder element in de 

bepaalde elementenmatrix begint met het roteren van röntgen 

of gammastralen over 3^0° om de buitenkant van het lichaam, 

waarbij voor elke concentrische ring één bundel aanwezig is 

76 12 8 5 9 
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die zodanig in liet te onderzoeken vlak is gericht, dat 

deze continu rakend is aan zijn "bijbehorende ring, 
, f 

TJit elke uit> het lichaam tredende bundel wordt, 

op N discrete hoekintearvallén tijdens de rotatie over 

360° van de bundel, een» discreet uitgangssignaal geregis-

treerd, dat de som van de verzwakking van de elementen weer-

geeft in elke respectieve concentrische ring die door de 

respectieve bundel word'i doorsneden. 

Yoor de buitenste K-ring worden de discrete 

uitgangssignalen van de. bundel, rakend aan de R-ring gebruikt 

bij hei afleiden van signalen, die evenredig zijn aan de 

individuele absorptie- of transmissie-elementen behorende 

bij elk van de elementen in de R-ring. 

Op basis van de Ni discrete uitgangssignalen ix— i 

van de bundel rakend aan de *R-1-.ring en van de signalen die 

evenredig zijn aan de individuele verziwakkings coëfficiënt en 

behorende bij de elemënltën ifi. dê S~ring waardoorheen de 

büüdel rakend aan de.K-1-ring gaat bij elk van de H^ 

discrete höëkintervalIeER., wórden signalen afgeleid, die 

evenredig zijn aan de individuele vêPzwakkingscoëfficiënten 

behorende bij elk van d,e K, ..-elementen in de R-1-ring. K— i 

Deze werkwijze wordt herhaald voor elke opvolgende 

ring: voor ring R~2 naar het middelpunt van de concentrische 

ciricels. Voor elke concentrische ring worden signalen, die 

evenredig zijn aan de individuele verzwakkingscoëfficiënten 

behorende bij elk van de N -elementen in de ring, afgeleid 

op basis van de N^ discirete uitgangssignalen van de bundel 

rakend aan 'die ring en van de eerder afgeleide signalen, 

die evenredig zijn aan de individuele absorptie- of trans-

missiecoëfficiënten behorende bij de elementen in alle 

buitenste ringen waardoorheen de bundel gaat bij elk van de 
N discrete hoekintervallen. r 

Volgens een ander aspect van 

uitvinding worden 

bepaalde bundelmetingen om concentrische ringen eerst ge-

transleerd naar een ander coördinatensysteem van concentrische 

ringen n.l. om een punt' P^ van het lichaam en daarna ge- ' 
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bruikt om een signaal ar te leiden, dat evenredig is aa.n 

do vor^wakldjagsooëffioifënfc ter plaatse van oen pimt 3?0, 

waardoor een reconstructiemethode wordt verschaft in een 

willekeurig te kiezen gebied van het vlak van het lichaam. 

Er wordt eeij nieuwe inrichting beschreven voor 

het uitvoeren van de werkwijze. Een roterend frame, onder-

steund ten opzichte van een vast frame door middel van een 
t 

kogellager, wordt door middel van een motor geroteerd. Een 

bron röntgen- of gammaètralen wordt op een eerste arm ge-

monteerd, die vast vêrhónden is filet het roterende fraine. 

De bron wekt dén of meër bundels öp iii een vlak loodrecht 

op de rotatie-as. De bundels worden onderschept door een. 

systeem van detektoren,' die op een tweede aria fijn. gemon-

teerd, die vast is bevestigd aan het draaibare frame. De 

bundels worden bepaald door'kollimatoren behorende bij zo-

wel de röntgen- of ganunastrèlenbron als het detektiesysteem 

en worden zo gericht, dat ze rakend zijn aan concentrische 

ringen die om de rotatie-as van het roterende frame zijn 

gedefinieerd in een vlak van het lichaam, dat in of nabij 

de rotatie-'as tussen d<$ bron en het detektorsysteem is ge-

plaatst. 

In een voorkeursuitvoeringsvorm van het detektor 

systeem zijn een referentiekristaldetektor en een aantal 

meetkristaldetektoren in groepen aanwezig, welke groepen 

op een baan in verschillende posities kunnen worden ge-

bracht om verschillende bundels te onderscheppen die door 

het lichaam gaan bij verschillende rotaties van het rote-

rende frame. Voor elke meetkristaldetektor worden fotover-

menigvuldigbuizen aangebracht om elektrische signalen op 

te wekken, die evenredig zijn aan de overeenkomstige bundel-

intengiteit. Voor het magnetisch in digitale vorm opslaan 

van de bundelverzwakkiAgssignalen zijn middelen aangebracht, 

Een digitale komputer ihet geheugenprograiSma 'is aangebracht 

voor het afleiden var) /signalen, die eyenredig zijn aan yer-

zwakkings- of t rurizmi a h :L o e o '6 .f'f.'l o .1. n Ihn voor do be? phhlrfh 

elementen-matrix in het vlak van het lichaam. De.ze signalen 

worden opgeslagen en worden daarna gebruikt om,een repre-
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sentatie te verschaffen van de absorptiekarakteristieken 
van het vlak van het lichaam. 

De uitvinding zal bij wijze van voorbeeld wor-
den toegelicht aan de hand van de volgende tekening, waar-

5 in: 
Figuren 1(a) en 1(b) een bekendë werkwijze- en 

inrichting voor het uitvoeren van transversale tomografie 
tonenj 

i 

Figuur 2 een bekend systeem voor het berekenen 
10 van absorptie- of transijiissiecoëfficiënten van een bekende 

bepaalde elementenüftatrix uit een set transversale bundel-
metingen toont; h 

Figuur J5 de oriëntatie van een röntgen- of gamma-
bron en detektor taont opgebouwd volgens de uitvinding voor 

15 rotatie van een bundelpatroon rondom een lichaam waarin een 
elemen^enmatrix is gedefinieerd door concentrische cirkels 
met lineair in lengte toenemende stralen5 

Figuur 4 in detail de gedefinieerde elementen-
matrix opgebouwd volgens de uitvinding toont voor de meting 

20 van absorptiecoëfficiënten in een vlak van een lichaam; 
Figuur 5 een andere gedefinieerde elementen-

matrix opgebouwd volgens de uitvinding toont voor meting 
van de absorptiecoëfficiënt op een bepaald punt; 

Figuur 6 perpectivisch een volgens de uitvinding 
25 opgebouwde inrichting toont voor het roteren van een bundel-

patroon door een vlak van een lichaam en de meting van de t 
bundelverzwakkingeh nadat de bundel erdoorheen gegaan is; 

Figuur J7 bundel sprei ding van een röntgenbuis 
volgens de uitvinding toont, terwijl deze om een te ondbrzoe-

00 ken lichaam roteert; 
Figuur 8 schematisch de opwekking en detektie 

van oori. 'bondol vol florin dn u.1.l,v.1.mUjig Limnl, f 
Figuur 9 schematisch oen timJoro uil-voox-ln^Hvorm 

van de opwekking en detektie van een bundel volgens de uit-
35 vinding toont; '' 

Figuur 10 schematisch het verzamelen, registreren 
en verwerken van meetgegevens volgens de uitvinding toont; 
76 12§59 



8 

PHA 20751 ' 

Figuur 11, een-bl ok schema voor de samenstelling 
van een komputerprogjramma voor de werkwijze van gelocali-
seerde rekonstruktie volgens de uitvinding toont. 

BESCHRIJVING VAN DE UITVINDING 
Aftasting met concentrische ringen 

a) Uniforme aftasting van een lichaam 
Figuur 3 toont een schets van eeii vlak 101 van 

een lichaam 111 dat onderzocht moet worden door transver-
sale tomografie volgens de uitvinding. Het lichaam 111 is 
opgesteld tussen een bron 300 röntgen- of gammastralen en 
een detektor 301, die een scintillator en een fotovermenig-
vuldiger kan zijn en die bij voorkeur ook een kollimator 
bevat. Duidelijkheidshalve wordt aangenomen, dat de detek-
tor 301 langs een baan 302 kan bewegen, zodanig, dat bun-
dels 310, 311? 312, 313 kunnen worden gedetekteerd die on-
der verschillende hoeken uit de bron door het lichaam 111 
heengaan. Meervoudige detektoren, elk met een bijbehorende 
kollimator, kunnen uiteraard worden aangebracht als detek-
toren 301, 301', 301f8 enz. of meervoudige detektoren kun-
nen over de baan 302 bewogen worden. De röntgenbron 300 en 
de detektoren 301 zijn verbonden met een C-vormige roterende 
ring 303 die draaibaar is om een as 0 loodrecht op het vlak 
101. In Figuur 3 ligt de as 0 in het midden van het lichaam 
111 maar het lichaam 111 kan ook op een willekeurige andere 
plaats worden aangebracht binnen het bereik van de bundel 
van bron 300 en detektor 301. 

Zoals in Figuur 3 is getekend, is een reeks con-
'centrische cirkels gedefinieerd rondom de rotatie-as 0. j 
Terwijl de ring 303 om de rotatie-as 0 draait, is de röntgen-
straal of -stralen continu (zoals getekend bij één oriëntatie 
rotatiehoek) loodrecht op achtereenvolgende stralen vanuit 
de as 0 op een punt P gericht. Hierdoor is een bundel, bijv. © 

310, steeds rakend aan de buitenste ring rond het middel-
punt 0, terwijl het systeem bron-detektor 300-301 roteert. 

Figuur k toont gedetailleerd het concentrische 
systeem dat gedefinieerd is rondom de rotatie-as 0. Bundel 
310 is getekend met een bijzondere oriëntering tijdens 
I S 1 ? Ü U ] 
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zijn rotatie rondom liet lichaam 111 en is loodrecht op een 

bepaalde radius vecttfr r in punt P. Door geschikte collima-

tie kan men verkrijgen dat de bundelbreedte ¥ de concentrische 

ringbreedteAr benadert. Het in Figuur 4 getekende voorbeeld 

toont bundel 310 terwijl deze door de buitenste concentrische 

ring i gaat. Loodrecht op"radiusvector r, is de bundel 310 

getekend terwijl deze door de met j = n^ -1, n^, 1, 2 en 3 

gemerkte elementen gaat. Dit zijn elementen uit het totaal 

van n^ elementen in de ring i. 

Teneinde het inwendige van lichaam 111 te be-f 
schrijven volgens de matrix van elementen gevormd door con-

centrische ringen en, radiusvectoren volgens Fi g„ 4, is aan 

elk klein element een onbekende waarde van de verzwakkings-

coëfficiënt toegewezen. Zo is bijvoorbeeld de verzwakkings-

coëfficiënt voor element j = 1 ia de ring i aangegeven met 
de* 

yu^ voor element g' * 2,yü^ voor het j element, 

ra. ..De gêmetên bû delvêfgw&kking vöor bundel 310 wordt 
/ ^} J 
gegeven döör de som v§Jl de gemiddelde waardê van de lineaire 

verzwakkingskónstantêh JM vöör êlk elêfflent waar de bundel 

doörheehgaat. 

Tijdens de rotatie om de as 0 wordt de bundel-

verzwakking tussen de bron 300 en de detektor 301 verkregen 

bij-n^ verschillende posities waarvan er slechts één in 

Figuur 4 is getekend. De bundelverzwakking voor elke meting, 

die met . is aangegeven, is eenvoudigweg de som van de 

lineaire verzwakkingskonstanten voor elk element waar de 

bundel doorheengaat vermenigvuldigd met een individuele 

geometrische faktor, die is bepaald door de doorsnijding 

van de bundels met elk element. De rotatiemeetstappen vanJ 

de bundel 310, terwijl bron 300 en detektor 301 om 0 draai-

en* zijn mat een index k aangegeven» Deze index k loopt 

van 1 in U>[></6tt viui 1 tot k *= mi 1 s gsli jlf 33/! 

tal elementen in ring' i. Do moU.ntf ynn^do fjurido 1 n f/,w/Wd< i nf; 

in elke positie van de eerste doorsneden ring leidt dus bot 

de vergelijkingen 

76 12 9 5 9 
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n. . 1 

-tl* 
j = 1 
waarm 
lc — *lj m • 9 f XX 

De termOi . . . is de geometrische faktor die be-
paald is door de doorsnijding van de bundel 310 met elk 
element j, terwijl deze in k stappen volgens ring i roteert. 

Aangezien j gelijk aan k wordt genomen, dat wil 
zeggen, dat het aantal elementen in de ring i gelijk is 

1 
aan j en het aantal metingen langs ring i gelijk is aan k, 
geeft vergelijking (1) een stelsel van k vergelijkingen 
waarbij k gelijk is aan n^,-met j = n^ onbekende parameters 
/ti. .. De oplossing van het stelsel van vergelijkingen (1) / 1 > 0 
levert de waarden px behorende bij elk element in de ring 
met index i. 

In de volgende aftastring, de ring met index 
i--1 , leidt de meting van de bundelverzwakking tot een nieuw 
stelsel van vergelijkingen 

& - 1 l d - t ) < A - i J . - A - i . k - I K , ^ </«i.j> 
j = 1 j = 1 
waarin 
k = 1, 2, 
waarin ö(' . de geometrische faktor is, die bepaald is 
door de doorsnijding van de bundel met de nieuwe ring met 
index i-1 (bijv. bundel 311 Fig. 3) niet de elementen van de 
buitenste ring i. 

De waarden /u. . zijn bepaald door de oplossing / ijJ 
van vergelijkingen (Ij. De oplossing van het stelsel van 
vergelijkingen (2) levert de waarden /u. 1 . in de ring met / 110 
index i-1. De meting in elke aftasting met afnemende radius 
levert een stelsel van vergelijkingen, dat gelijk is aan (2) 
met termen aan de rechterzijde bevattende bekende waarden 
van yu in de elementen die betrekking hebben op do buiionabo 
ringen. Het is duidelijk, dat het aantal elemeilfcen van olko 
76 12 95 9 
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buitenste ring dat bijdraagt aan de verzwakking langs een 

binnenste ring snel afneemt naarmate de aftastradius O be-

nadert, dat wil zeggeel naarmate de aftastbundel het rotatie-

middelpunt nadert. 

De plaatselijke eigenschappen worden dus volle-

dig bepaald bij completering van elke aftasttüng zonder dat 

men moet wachten op ĉe totale aftasting van de doorsnede 

van het lichaam. 

Het aantal' vergelijkingen in elk stelsel, gelijk 

aan het stelsel van vergelijkingen (2), is betrekkelijk 

klein en kan worden gereduceerd, naarmate de binnenringen 

met kleinere radius wiorden gemeten. Wordt bijvoorbeeld 

aangenomen, dat een aftastradius van de buitenring van de 

orde van grootte van 150 xnm is bij een elementbreedte van 

de orde van 3 mm, dan bestaat elk onafhankelijk stelsel van 

vsrgsli«jklnggn voer d-s buitenste riagsn sleehta uit ver-
scheidene ÜOhdarden vergelijkingen. De oplossing voor de H 
onbekende ^u's voOT elke ring achtereenvolgens van de bui-

tênste ring naar de binnenringen vereist veel minder reken-

tijd dan bekende rÖntgentöttügrafische systemen. Naarmate 

meer naar binnen wordt gemeten, is het mogelijk het aantal 

metingen langs de ring te verkleinen (dat wil zeggen te be-

palen dat n^ kleiner ds vüor de binnenringen dan voor de 1 

buitenringen waardoor- de afmeting van het element ongeveer 

konstant blijft) met als resultaat, dat de grootte van het 

stelsel vergelijkingön wordt verminderd. De rekentijd wordt 

overeenkomstig gereduceerd bij de oplossing van de ^u's 

van de binnenring. 

b) G-elocaliseerde reconstructie. ' 

De werkwijze voor het bepalen van de absorptie-

coëfficiënten voor de elementen, die als elementen in con-

centrische ringen rondom de rotatieas zijn gedefinieerd 

(Fig. 4), vereist, dat alle bundelverz'Wltkkingsgegevens wor-

den gebruikt bij de Qtplossingen van de vergeli jkingen van 

opeenvolgende ringen, in Het bijzonder voor een bepaald 

element nabij de as 0. Dikwijls echter is een diagnostikus 

primair geïnteresseerd in het onderzoek van een bepaald 

78 12 9 5 1 
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punt van het vlak 101 van het lichaam 111. Het is mogelijk 
j 

de bundelverzwakkings'gegevens zoals boven beschreven te 
i 

gebruiken om een absörptiecoëfficiëntmatrix te reconstrueren 

rondom een punt P q i13. de doorsnede van het lichaam dat niet 

op de as 0 is gecentreerd. 

Figuur 5 toont het lichaam 111 dat door roteren-

de bundels is afgetast waarvan slechts één bundel 310 is 

getekend. Rondom een .bepaald punt Pq zijn een opeenvolging 

van concentrische cirkels getekend met op uniforme afstand 

gelegen radii. Deze cirkels bepalen een aantal ringen die 

eveneens op een radiusafstand r^ van elkaar liggen. De 

radius voor elke cirkel vanuit middelpunt Pq is dus 

e= • (3) 

waar j = 0, 1, 2, ... 

Zelfs als ibundelverzwakkingsgegevens worden ver-

zameld voor een concentrisch ringsysteem dat rondom middel-

punt 0 is gedefinieerd, kunnen deze gegevens door coördina-

tentransformatie worden vertaald in het concentrische ringen-

systeem dat is bepaald door het middelpunt PQ en met radii 

die gedefinieerd zijn door vergelijking (3). De waarde van 

verzwakking van een bundel rakend aan een ring met radius 

P en middelpunt PQ valt samen met de waarde van de ver-

zwakking die gemeten wordt met een bundel die raakt aan dè 

ring met middelpunt 0 met een radius r volgens de verge-

lijking, 

r = ƒ + rpcos (e-0p) (b) 

waar © de hoekcoordinaat van het raakpunt is en r , 0 p de 

poolcoördinaten van Pq zijn. Door middel van vergelijking 

(4) kunnen de gemeten waarden/^ van de bundelverzwakking 

in het concentrische ringensysteem rondom middelpunt 0 

met een komputer getransformeerd worden, zodat een set 
j> 

bundelaftastwaarden wordt verkregen rakend aan de concen-

trische ringen rondom Po« Deze waarden,®>
 v a n index 

j zijn voorzien, stellen bundelverzwakkingswaarden voor die j 

gemeten zouden zijn Volledig langs concentrische cirkels 

P - jr^, rondom PQ . . 
Deze bundelverzwakkingswaarden langs ring j, 

75 12 5 ? ? 
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•wanneer volledig over ring j gesommeerd, zijn gelijk aan de 

som van de doorsnijdingen over alle ringen buiten ring j. 

Deze relatie wordt geschreven 

2 "jf , 1' 

o h = j, 

waar &. , . een geometrische parameter is die gegeven is 
0,h-j+1 

door ^ _____ 

ej,h-j+l = "J" f ^ 1 ) 2 '"J" - (6) 

/ 

De parameter ö is een maat voor de lengte van 

de baan tussen de cirkel met radius h en de cirkel met 

radius h+1. • 

Uit vergelijking (5) wordt een uitdrukking yu
0> 

de gewenste verzwakkingscoëfficiënt in P , geschreven als 
21Ï 

o j-1 j 

waar de verzwakkingswaarde is van een bundel door PQ , 

en de coëfficiënten k. zijn gegeven door 
, ! J T 

= : 
1,1 

k 2 = 0 7 7 " (8)' <C j I 

k. = fl - .«k..- 0„ . t - k 0 - ... -9. . 0.k. .1 
3 1 1»J 1 2,j-l 2 J - 1 , 2 

J > -1- , 

Voor grote j is > 

2 1 " 
lim k . - -7- —r /_ \ 

J 7T J k (9) 

Do ao'êffiöiljtiUtt vn\\ ft ju Vn i^p i j jk i tifi ('/) 
fjl ij 

womoh af-jytfip l;o !;j.Bcii. af mot . JHoji Lorigovoi^u noomL .üi oori 
quasi-uniforme verdeling van de waardesj over de te onder-

zoeken doorsnede van het lichaam de bijdrage van de bere-

kening van yUQ van de waarden van P in gebieden die P q 

omgeven essentieel af met j~1, hetgeen betekent, dat de 

aftasting van een gebied, dat zich op een afstand /O 

76 12 9 5 9 
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van PQ bevindt, de berekening van beïnvloedt evenredig 

met j?~ '. Dit langzame afnemen van he b effect van omgovondo 

gebieden op de berekening van yu in elk punt zou bet nood-

zakelijk maken uniforme aftasting van de gehele doorsnede 

van het lichaam toe te passen teneinde tot de beeldrecon-

structie te komen. De oplossing voor yUQ in punt P Q weer-

gegeven in vergelijking (7) geeft dus aan, dat de beperking 

van de aftasting tot een beperkt gebied van de doorsnede 

van het lichaam zou leiden tot een fout in de reconstructie 

van het beeld, tenzij de grens van het gebied gedeeltelijk 
/ 

samenvalt met de grens van de doorsnede van het lichaam. 

Indien anderzijds het verschil in waarden van 

yV. tussen twee punten wordt berekend, beïnvloedt de af-

tasting in de omgevënde gebieden het verschil als 

1 1 ' 
r 1 " r 2 

waar r^ en r^ de afstanden voorstellen tussen een gebied 

van een doorsnede van het lichaam en de twee punten. Yoor 

grote waarden van r^ en r^ neemt dus het effekt van de 
aftasting in de omringende gebieden in wezen af met 

- 2 r1 0 . Dit snélle :a£hemeri maakt het mogelijk een differen-
I J ( v 

tieel-achtige benadering toe te passen bij de beeldrecon-

struktie van een deel van de te onderzoeken doorsnede van 

het lichaam zonder noodzaak van een komplete uniforme af-

tasting van de doorsnede van het lichaam. Om met deze be-

nadering verder te gaan wordt de gemiddelde waarde ^u 

binnen een cirkel met een radius Jtv eerst berekend met 

behulp van de vergelijking. 

- 1 f " 1 - f 1 
= ^ J o r + 1 ) 2 / uh 

Dank zij vergelijking (5) transformeert vergelijking (10) 
ö 

tot 

/u = kjjrx y 

76 12 9 5 § 
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waarin: 

i, j 9 . , 
J S -L-

k i,l 9 l s l 

_1 

2j ~ e k 
• i,j i,1 j-1,2 i jj-1. 

- .9» . .k^ . - ... - 9. , Q.k rJ .-Aj ê,l J-1 j 2 e,j-1 

( 1 2 ) 

(13) 

(14) 

V - = 1 + 0, .'fk. 9 . . . k . - n (15) rj 1,J 1,1 a.,^-1 

De koëfficienten k. in vergelijking (7) en k .in verge-
J ' e , J 

lijking (li) voldoen aan de asymptotische voorwaarde 

lim f lim 1 ., 
Ó^cP J1Cj 

(16) 

Uit vergelijkingen (7) en (li) verkrijgt men dus 

2/7 r / - 1 

A - / U = kTï r 

r ' f 
Wirl ' [ d - ^ A - I i i A ' 

1 h 

j=l 

d9 (17) 

waarin 

'i» J 

e, J 

-̂ rr k. . + k . 

^ k e , j - k j ( 18 ) 

,-3 
De koëfficient <f> . neemt asymptotisch af met ' e. j 

j ' en dit snelle afnemen maakt het mogelijk het aantal 
<5 , . 

termen in de tweede som rechts van vergelijking (17) t® 

beperken voor do borekorrifi/s va ft ^u^ - D f f, h(jl,hk(y/iKf 

dat het mogelijk is de aftastprocodure te beperken bot 

een gebied van de doorsnede van het lichaam da't het ge-

7 S 1 tJ 
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bied onuïcoft vaar de rokoustruktio van /u tob /i moot 
, / o / 

worden uitgevoerd. De hierna volgende tabel X toont nu-

merieke waarden voor k̂ . als funktie van j = 1 tot 3=95', 
k. . als funktie van j van j=1 tot j = 10 ( £• =10) en k 
i,j .° ü e, 

als funktie van j van j = 11 tot j=95 5 en . als funk-
l u 1»J 

tie van j van j = .1 tot j = 10 (/£=10) en <|> . als funktie 
' e > J 

van j van j=11 tot ji95« 

TABEL I 

j,. X. K. . enjK 
2., .1 e 

d>. . en i> 
fj 'e ? 

1 .57735E+00 11547E+01 • 58689E+00' 

2 •32826e+00 .,24454E+01 . 17424E+00 

3 .22153E+00 *37333E+01 .84126E-01 

4 .1Ö542E+00 .5016*/E+01 .51720E-01 

5 .13153E+00 .62974E+01 .36715E-01 

6 .10903E+00 „17576 4E+01 'K, , .28608E-01 
J 

.23748E-01 

f • «l» J 
7 .73064E-01 .'88542E+01 

'K, , .28608E-01 
J 

.23748E-01 

f • «l» J 

8 ,.'.8116.1E-01 .10131E+02 .20611E-01 

9 , •71953E-01 .11407E+02 .18470E-01 

10 .64621E-01 .12683E+02 .16944E-01 

11 .§8645E-01 .38795E+02 -.23816E-01 

12 .53681E-01 .20222E+02 -.94539E-02 

13 

14 

.49493E-01 

.45912E-01 

.13914E+02 

.10779E+02 

K . -.50385E-02 
e,J 

-.30383E-02 
^e, j 

15 .42814E-01 .88958E+01 -.20470E-02 

16 .40109E-01 .76298E+01 -.14342E-02 

17 .37725E-01 .76142E+02 -^10449E-02 f 
18 .35610E-01 .60172E+0V -t7844iE-03 i 

19 .33719E-OI •54664E+01 -.60305E-03 

20 .32019E-01 .50184E+01 -.47279E-03 

21 •30482E-01 .46459E+01 -.37682E-03 

22 .29087E-01 .43303E+01 •S.30460E-03 

23 .27813E-01 .40591E+01 -.249^5E-03 

24 .26647E-01 .38230E+01 -.20616E-03 

25 .25575E-01 .36153E+01 -.1721êE-03 

7 6 1 2 9 5 © 
-
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2 6 .24585E-01 J . .34310E+01 14500E-03 
27 .23670E-01 1 .32661E+01 12307E-03 
28 .22820E-01 j .3117ÓE+01 10519E-03 
29 .22029E-01 .29830E+01 -.90485E-04 
30 .21291E-01 . 28604E+01 • -.78291E-04 
31 ' ,.20ó01E-01 .27482E+01 -.78105E-04 
32 .19955E-01 .26451E+01 -•5954lE-o4 
33 .19348E-01 .25499E+01 -.52293E-04 
34 •1877ÓE-01 „ .24617E+01 46i26E-o4 
35 -I8238E-01 23798E + 01 4o849E-o4 
36 .17729E-01 •23034E+01 -.36311E-04 
37 .17248E-01 .22321E+01 -.32391E-04 
38 .16793E-01 .21652E+01 -.28990E-04 
39 .16361E-01 . .21025E+01 -.26027E-04 
4o .15951E-01 - .20434E+01 -.23435E-04 
41 #15560E-01 .19878E+01 - . 2 1 i6o e - o4 
42 .1518PE-01 .19352E+01 -.19155E-04 
43 .14834E-01 . 18854E+01 -.17384E-04 
44 .14496E-01 .I8383E+OI -.15814E-04 
45 ' .14193E~01 •17935E+01 -.14419E-04 
46 .43864E-01 , .17509E+01 -.. 13174E-04 
47 .13569E-01 ,17104E+01 -. 12062E-04 
48 .13285E-01 016718E+01 -. 11065E-04 
b9 ,13014E-01 .16349E+01 -.10169E-04 
50 .12753E-01 .15997E+01 -.93627E-05 
51 .12502E-01 o15660E+01 -.86350E-05 
52 .12261E-01 .15338E+01 -.79768E-05 
53 .12029E-01 .15029E+01 -.73804E-05 
54 .11806E-01 .14732E+01 -.68389E-05 
55 .11591E-01 .14447E+01 -.63463E-05 
56 •11384E-01 .14174E+01 -.58975E-05 
57 .11183E-01 .13911E+01 0 -.54877E-05 
58 .IO99OE-OI .13657E+01 - .51130E-05 
59 .10804E-01 .13413E+01 -.47699E-05 
60 .10623E-01 .-13178E+01 -.44551E-05 , 

76 12 9 5 9 
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61 .10449E-01 
62 .10280E-01 
63 .10117E-01 

• 64 .99583E-02 
5 65 •98048E-02 

66 .96560E-02 
67 .95117E-02 
68 .93716E-02 
69 .92356E-02 

10 70 .91035E-02 
71 .89751E-02 
72 .88502E-02 
73 .87288E-02 
74 .86107E-02 

15 75 .84953E-02 
76 .83838E-02 * 
77 .827^-83-02 
78 .81686E-02 
79 .80651E-02 

20 80' •79641E-02 
81 .78657E-02 
82 .77697E-02 
83 .76760E-02 
84 •75845E-02 

25 85 .74952E-02 
86 .74079E-02 
87 .73227E-02 
88 .7239^-02 ' 
89 .71579E-02 

30 90 .70783E-02 
91 .70005B-02 
92 .69243E-02 ' 
93 .68498E-02 
94 .67768E-02 -

35 95 .67054E-02 

7 6 12 9 5 9 

.12951E+01 -.41660E-05 

.12731E+01 -.39000E-05 

.12520E+01 -.36549E-05 

.12315E+01 -.34288E-05 

.12117E+01 -.32200E-05 

.11926E+01 -.30269E-05 

.11740E+01 -.28481E-05 

.11560E+01 -.26823E-05 
„11386E+01 -.25284E-05 
. 1 ;1217E+01 -.23855E-05 
. 11053E+01 -.22525E-05 
.10894E+01 -.21286E-05 
.10740E+01 -.20132E-05 
.10590E+01 19055E-05 
.10444E+01 18050E-05 
.10302E+01 .1711OE-05 
.10164E+Ö1 1$230E-05 
. WÖ29E+01 15406E-05 
.98986Ë+00 -.14634E-05 
.97713E+00 13910E-05 
,96472E+00 -.13230E-05 
.95262E+00 12591E-05 
.94083E+00 -.11991E-05 
.92933E+00 -.11426E-05 
.91812E+00' 10893E-05 
.90717E+00 -.10392E-05 
.89648E+00 -.99189E-06 
.88605E+00 -.94726E-06 
.87586E+00 -.90511E-06 
.8^590E+00 -.86528E-06 
.85617E+00 -.82762E-06 . 
.84666E+00 -.79200E-06 
'.83736E+OO * -.75827E-06 
.82826E+00 -.7263IE-06 
.81936E+00 -.69603E-06 
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I 
Een belangrijke eigenschap van zowel vergelijking 

(7) als vergelijking '(17) is de uniforme middeling van de 

verzwakkingsmetingen over 1elke ring van de opeenvolging 

van de beeldrekonstri^ktie 'die resulteert uit de inte-

gratie over 2 77» Het effeïct van de statistische fluk-

tuaties van de individuele metingen van wordt dus 

uniform geminimaliseerd over het gehele rekonstruktie-

gebied. 

Vergelijkingen (7) en (17) leveren de oplossing 

van het rekonstruktieprobleem en in het bijzonder verge-

lijking (17) bepaalt de benadering voor een gelokali-

seerde meting en rekonstruktie van yu. Het is duidelijk, 

dat in vergelijking |17) een onafhankelijke öieting van 

yU vereist is. De me-ë'ing Van yu vereist slechts een grove 

aftasting van de te onderhoeken doorsnede van het lichaam 

met niet erg strenge eisen aan de statistische eigen-

schappen van de bijbehorende verzwakkingsmetingen. * 

Konzentrische ringafgaster 

Figuur é -èe$nt per'gpektivisefa een concentrische 

ringaftastinrichting. Eên vast frame 600 ondersteunt 

êen roterëfid frame 601 dat vrij draaibaar is om een 

rötatieas 602 . Een mo'toraandri jving 624 bevindt zich 

in het vaste frame 600 om het roterende frame 601 aan 1 

te drijven. Twee armen 603 , 6o4 die ongeveer 180° uit 

elkaar liggen zijn aëtn het roterende frame 601 bevestigd. 

Arm 603 draagt een röntgenbuis 605 en een bijbehorende 

röntgenbuiskollimatoi'bestüring 606 . Arm 6o4 draagt een 

detektorsamenstel 607 en bijbehorende detektorkollima-

toren. '' 

Er is een slede 608 aanwezig, zodat een deel 1 
van een menselijk lichaam 111 in een opening 701 tussen 

de röntgenbuis 605/röntgenbuiskollimatorbesturing 606 en 

detektorsamenstel 60^ kan worden gepositioneerd. De slede 

608 wordt ondersteund door een ondersteuning Cf)9, Jvon 

sturingssysteem 610 Voor de slede zorgt ervoor, dab do 
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slede 608 parallel aan de rotatieas 602 transleert en 

daarbij het lichaam 111 tot een punt beweegt waar de 

bundels van de röntgenbuis 605 een gewenst vlak 101 door 

het lichaam 111 kunnen snijden. Bovendien transleert het 

besturingssysteem 610 de slede 608 in iedere richting in 

een vlak loodrecht, op de rotatieas waarbij de rotatieas 

dichtbij het gewenstfe gebied van het lichaam 111 ligt. 

Aangezien de röntgenbuis 605 om de rotatieas 602 

kan draaien, zijn middelen aangebracht om deze te koelen 

en te voorzien van elektrische hoogspanning terwijl deze 

draait. Deze in modulaire' vorm getekende middelen bestaan 

uit een draaiend watèrkoelingsysteem 611 en een hoogspan-

ningssleepringsamenstel 612. Er moeten ook middelen aan-

wezig zijn om komman$o- en stuursignalen naar de röntgen-

buis 605 ®n bijbehorend kollimatórsamenstel en kollimato-

ren behorende bij detektoren 607 te sturen terwijl zij 

draaien. Kommando en besturingssleepringensataenstel 614 # 

is voor dat doel aangebracht. Tevens is een sleepringsa-

menstel 613 voor gegevenstransmissie aangebracht om een 

middel te verschaffen voor de transmissie van datasigna-

len vanuit het detektorsamenstel 607 terwijl deze draaien. 

Fig. 7 toont een voorkeursoriëntatie van een 

röntgenbuis 656 en bijbehorende kollimatorbesturing 606 

ten opzichte van detëktor en detektor-kollimatorsamen-

stel 607 . 

Zoals in Fig. 6 is aangegeven zijn de röntgen-

buis 605'en het detektorsamenstel 607 vast met elkaar ver-

bonden door armen 603 en 6ok aan roterend frame 601. Rota-

tie van het frame 601 om de rotatieas 602 (punt 0 in Pig.' 

7) maakt, dat het röntgenstraalpatroon 700 e,en configura-

tie heeft die praktisch elk af te tasten lichaam dat bin-^ 

nen opening 701 is geplaatst omvat. In een voorkeursuit-

voeringsvorm omspant de waaiervormige ifundel ongeveer een 

hoek 703 van 30°, waarbij het samènstëlJröritgenbuxs-de-

tektor met een snelheid van één omwenteling per sekonde 

wordt geroteerd gedurende tenminste tien omwentelingen.' 
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De opening 701 is ongeveer 65 cm in diameter. De armen 

603, 6Oh met daaraan bevestigd de röntgenbuis 605 en de-

tektorsamenstel 607 hebben een lengte van ongeveer 75 cm. 

Het roterende frame'; 601 wordt ten opzichte van vast frame 

600 ondersteund door een enkel precisiekogellager met een 

diameter van ongeveer cm. 

Figuur 8 tïpont de aftastaspekten met meervoudige 

bundel volgens de uitvinding. De röntgenbuis 605 zendt 

een continue waaiervormige reeks röntgenstralen uit, maar 

deze continue reeks moet gekollimeerd worden tot bundels 

opdat de eerder in deze beschrijving beschreven werkwijzen 

toepasbaar zijn. Kollimatoren 806 en 800 zijn aangebracht 

om een aantal bundels op te wekken die door een dwars-

doorsnede van een in de opening 701 geplaatst lichaam 111 

gaan. Voor de duidelijkheid zijn drie detektorsysteem-

paren in positie I getekend bestaande uit kristalscintil-

latoren en forovermenigvuldigers (811, 820;> 812, 821 j 8t3, 

822). Een referentiêscintillator 810 en bijbehorende foto-

vermenigvuldiger 823 zijn stationair. De detektorparen 

blijven in positie I gedurende de eerste rotatie van ro-

terend frame 601 (Fig. 6). Bij het begin van de tweede 

rotatie worden de detektorsysteemparen langs baan 302 

verschoven naar positie II voor absorptiekoefficient de-1 

1 
tektie van bundels d̂ -© die positie doorsnijden. De detek-

toren worden naar positie III verschoven bij het begin 

van de derde omwenteling, enz. Deze verschuiving van de-

tektoren aan het einde van één rotatie en het begin van 

een volgende rotatie zorgt ervoor, dat het gehele binnen •f 

opening 701 geplaatste lichaam 111 kan worden afgetast. 

Een voorkeursuitvoeringsvorm van het aftastsys-

teem volgens Fig. 8 bestaat uit een inrichting die een , 

testobjekt kan aftasten, dat zich bevindt binnen een cir-

kei met een diameter van 50 cm rond de rotatieas 0. Der-

tien detektoreenheden zijn aanwezig waarvan or één bob 

referentiepaar 810, -823 is, en waarvan de andere twaalf 

beweegbaar zijn naar tien posities langs detektorbaan 302. 
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Elk detektorsysteem wordt gebruikt om een 2-g-0 sektor af 

te tasten van het totale aftastgebied waarbij tien omwen-

telingen van het röntgenbuis/detektorsysteem worden uit-

gevoerd om het gehele^lichaam 111 af te tasten. 

De kristalde-èektor 810/fotovermenigvuldiger 823 

wordt (toegepast om eeî  refqrentie-bundel verzwakkings-

signaal op te wekken voor .̂11 e andere detektoren om moge-

lijke variaties met dê tijd te verklaren in de .sterkte 

van de bundel die uit';de röntgenbuis 605 treedt. Zoals 

in Eig. 8 is getekend,J wordt een bepaalde bundel 855 door 
/ 

buiskollimator 806 gekollimeerd en gaat deze door een 

verzwakker 850 die zich buiten de lokatie van het te on-

derzoeken lichaam bevindt. De absorptiekarakteristieken 

van verzwakker 850 zijn bij voorkeur zo geselekteerd, dat 

ze 'soortgelijk zijn aein die van het te onderzoeken li-

chaam. Plastic dat equivalent is aan weefsel is een voor-

beeld vaaa een verzwakkittgsmateriaal dat voor dit doel ge-
schikt is. Het detektoafpaar 8lÖ, 823 wekt een signaal op 

waarvan dè intensiteit ëveèredig is aan de sterkte van 

de röntgehbundel, nadat degè döö3? verzwakker 85Ö ©li door 

kollimator 800 is doorgelaten» 

Elk detektorpaar foor de bundels die door het te 

onderzoeken lichaam 111 gaan, wekt een signaal op dat 

evenredig is aan een bepaalde bundelintensiteit, nadat 

deze bundel door het lichaam gegaan is. De kristalscin-

tillatoren leveren een hoogfrequent signaal (zichtbaar 

lichtspektrum) dat evenredig is aan het aantal fotonen 

in de invallen röntgen- of gammastralen. De fotovermenig-

vuldigbuizen behorende bij elke kristalscintillator die 

reageren op de lichtenergie van hun respektieve scintilla-

toren, wekken een elektrisch signaal op dat evenredig is 
* 

aan de sterkte van de bundel die op de scintillatoren 
'i 

invalt. Bijvoorbeeld wordt een elektrisch signaal, dat 

evenredig is aan de bundelsterkte van bundel 856 opge-

wekt aan de uitgang van fotovermenigvuldigbuis 820. 

Evenzo wekken kristalscintillator/fotovermenigvuldig-
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paren uitgangssignalen op, ''die evenredig zijn aan de 

sterkte van andere bundels 'in positie I, positie II, enz. 
ï ! 

•voor liet gehele bundel-patroon na achtereenvolgende ro-

taties van het röntgeribuis/detektorsysteem. 

In een voorkéursuitvoeringsvorm van deze uitvin-

ding worden de röntgenstralen die door röntgenbuis 605 

worden opgewekt door middel van een 15 cm lange kollima-

tor 8o6 aan de röntgeiibuisbron en een 20 cm lange kollima-

tor 800 aan het detek-fiorsamenstel 604 gekollimeerd. Deze 

kollimatie aan de röntgenbron en detektor bepaalt' stra-

lingsbundels met een rechthoekig profiel van 1 mm bij 5 

mm breedte zoals gemeten do'or aftasten van een loden hoek 

in het middelpunt van het bundeltrajekt. 

Het bereik van waarden waardoor de fotovermenig-

vuldiger moet reageren, kan worden gereduceerd door het 

te onderzoeken lichaam te bedekken met een materiaal waar-

van de absorptie bekend is zodat bundelintensiteiten die * 

door de detektoren worden ontvangen, zo konstant mogelijk 

worden gehouden nadat -zij door het lichaam zijn gegaan. 

Figuur 9 toont een andere uitvoeringsvorm van 

detektororientatie0 Detektoren 910 en 911 bevinden zich 

op baan 901 en detektoren 920 en 921 bevinden zich op 

baan 902. Zoals getekend meten de detektoren 910 en 911 1 

bundelverzwakking langs cirkelvormige ringen die om de 

rotatieas 0 zijn gelegen en welke verschillen van die-

genen waarlangs door detektoren 920 en 921 wordt gemeten. 

Op elke baan kunnen meervoudige posities worden vastge-

steld en de detektoren kunnen bij elke rotatie op hun 

plaats worden geschoven totdat een gedefinieerde ring-

matrix geheel afgetast en gedetekteerd is. Met hetzelfde 

doel als in fig. 8 zijn hier evenzo kollimatoren bij , 

de röntgenbuis 605 en kollimatoren 930 bij de detektors 
; * S 

aan/^ebraob t. 

De röntgenbui's, die geschikt is voor de bepaalde 

uitvoeringsvorm zoals boven beschreven, is een gemodifi-

ceerde versie van een Philips 160 kV Beryllium Window 

76 12 9 5 8 
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Tube Model MCN 160. 

Geschikte detektoren omvatten scintillatiedetek-

toren zoals Nal, CaF^, e n proportionele tellers zoals 

hoge druk xenon det^ktoren en vaste-stof detektoren. 

Figuur 10 geeft aan hoe de bundelverzwakkings-

gegevens, die gemeten zijn door de detektorsystemen met 

de fotovermenigvuldigers 1000^, 1000^,...1000^ worden 

verwerkt tijdens de> draaiende aftasting van een lichaam. 

In elke fotovermenigvuldiger wordt bij elki gedefinieerd 

increment voor elke'; rotatie van het röntgenbron/detektor-

systeem een informatiesignaal opgewekt. Deze signalen wor-

den individueel versterkt door versterkers 10101, 10102, 

... 10103» worden elk achtereenvolgens opgenomen door een 

multiplex-systeem 1Ö20, omgezet in een digitale vorm door 

analoogdigitaalomsetter 1030, en opgeslagen in een data 

opslagmedium 1040 zoals een magneetband, plaat, of trom-

mel of vaste-stöf gêhêügen. Dit datacolleetieproces gaat 

gedurende de kompleie rotatie Verder voor elke dêtektor-

pösitie voor elke gedefinieerde increffientstap, Tijdens 

of na het datacollectieproces verwerkt een computer 1050 

op basis van een opgeslagen programma de opgezamelde ge-

gevens volgens de eerder in deze beschrijving beschreven 

methoden. De uitgang van de computer 1050 ,is een opeen-

volging van digitale signalen, die evenredig zijn aan de 

absorptiekoëfficienten van elk element in de bepaalde 

cirkelvormige ringmatrix. Deze signalen worden in een 

data opslageenheid 1060 opgeslagen die identiek kan zijn 

aan eenheid 1040 of daaraan gelijk. De digitale uitgangs-

signalen kunnen daarna worden gedrukt en/of omgezet in 

een analoge vorm en worden gebruikt om een display op 

een kathodestraalbuiB aan te drijven daarbij in beeld 

de absotptiekoëfficienten aangevend voor de bepaalde 

matrix in de dwarsdoorsnede van het te onderzoeken 

lichaam. 

Fig. 11 toont een blokschema dat dient als opzet 

voor de samenstelling van een computerprogramma voor ge-
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lokaliseerde rekonstruktie volgens deze "beschrijving. 
Toelichting, van het blokschema (flowchart) weer-

gegeven in Fig. 11. 
Na START 500 volgt inlezen van de gemeten ver-

5 zwakkingswaarden en nodige constantes bij 501 resp. 502. 
Dan volgt bij 50»3 inlezen van parameters voor 

de beeldrekonstruktie, zoals aantal ringen, elementen 
etc. 

Bij 504 res.p. 50,5 volgt een initieren van de 
10 programmavariabelen \<L re.pp» J . 

In 506 worden van een rekonstruktiepunt de koor-
dinaten (r, o) bepaald, evenals de waarde^j uit de ver-
zwakkingswaarden. •( 

In 507 worden dö koordinaton (r, w) borolcoiu! ori 
15 fé . mot bohulp van do coirrporiMa, blo To m m l.o. J .( 

In 508 reap. 509 vordoj) do tuuiKWvxmi IjHi't-kfi-
ningen uitgevoerd. m 

In 510 wordt yu ,, j\x - yit on yu borokoiul wuiaum 
bij 511 ee», uitvoer van getallen of van tekeningen volgt. 

20 - ' De berekeningen eindigen bij STOP 512. 
De delen 520 resp. 530 geven terugkoppellussen 

AA, BB aan, welke worden gevolgd, indien niet (n) aan 
de voorwaarden gesteld in 521 resp. 531 wordt voldaan. 

Het zal duidelijk zijn, dat binnen het kader 
25 van de uitvinding voor de vakman vele variaties mogelijk 

zijn. 
CONCLUSIES: 
1. Werkwijze voor het door röntgen- of gammastralen 
onderzoeken van een dunne dwarsdoorsnede of vlak door een 

30 lichaam welk vlak voor onderzoekingsdoeleinden wordt 
weergegeven als een tweedimensionale matrix van elemen-
ten met een aantal concentrische cirkels, die een aantal 
concentrische ringen vormen, waarbij de buitenste ring 
als R ring wordt aangegeven, de op één na buitenste ring 

! 

35 wordt aangegeven als de R-1 ring enz*, waarbij elk van 
de genoemde ringen in N^ elementen is verdeeld, waarbij 

76 12 0 5 9 
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de notatie 1SL. een aaiital eenzelfde sektorhoek insluitende 
K 

elementen van de genoemde R ring voorstelt, waarbij de 

R-1 ring is verdeeld in N^ ^ elementen, enz., welke werk-

wijze de volgende stappen omvat 

het roteren van röntgen of gammastralen 360° 

rondom de buitenkant van het genoemde lichaam, waarbij 

elke bundel van buiten het genoemde lichaam door één van 

de genoemde concentrische ringen heen en continu rakend 

aan de genoemde concentrische ring wordt uitgezonden, 

het registreren van een discreet uitgangssignaal 

voor elk van de uit het genoemde lichaam tredende bundels, 

met N^ discrete hoekintervallen gedurende de rotatie 

over 360° van de bundels,„welke uitgangssignaal de totale 

verzwakking van de röntgeiji- of gammastralen door de ele-

menten in elke respektieve concentrische ring die door de 

respektieve bundel wordt doorsneden, voorstelt, 

het afleiden, op basis van de genoemde dis-Ja 
krete uitgangssignalen uit de bundel die rakend is aan 

de R ring, van signalen die evenredig zijn aan de in-

dividuele verzwakkingskoëfficienten die behoren bij elk 

van de Kf elementen in de genoemde R ring, ix 
het afleiden, op basis van de genoemde N-,-, dis-

K— I 

krete uitgangssignalen uit de bundel die rakend is aan 

de R-1 ring, en op basis van de genoemde signalen die 

evenredig zijn aan de individuele verzwakkingskoëfficien-

ten behorende bij de elementen in de genoemde R ring, 

waardoorheen de bundel rakend aan de R-1 ring gaat, bij 

elk van de diskr.ete hoekintervallen, van signalen 

die evenredig zijn2aan de individuele verzwakkingkoeffi- 1 

cient behorende bij elk van de F^ elementen in de ge-

noemde R-1 ring, en 

het herhalen van de vorige stap voor elke op-

volgende concentrische ring van de ring*R-2 naar het 

middelpunt van de genoemde concentrische cirkels voor het 

afleiden, voor elke concentrische ring, van signalen die 

evenredig zijn aan de individuele verzwakkingskoëfficieiï-
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ten behorende bij elk van de N elementen in de ring op 
basis van de N^ diskrete uitgangssignalen van de bundel 
rakend aan die ring en van de eerder afgeleide signalen, 
die evenredig zijn aan de individuele verzwakkingskoëffi-
cienten behorende bij de elementen in alle buitenste 
ringen waardoor heen de bundel gaat bij elk van de N^ 
diskrete hoekintervallen. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat elke ring is verdeeld in een gelijk aantal elementen 
N . r 
3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat de genoemde rotsetiestap voortgaat met opeenvolgende 
rotaties van de genoemde röntgen- of gammastralen, waar-
bij tenminste één straal gericht is op tenminste één be-
paalde ring bij een .eerste 3Ó0Ö rotatie rond de buiten-
kant van het genoemde lichaam,, en het opnieuw richten 
van de bundel op tenminste één bepaalde additionele ring* 
bij elke volgende 3^0° rotatie rond de buitenkant van het 
genoemde lichaam. 
4.' Werkwijze vplgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat vo'or het afleiden van N onbekende absorptie- of r * 
transmissiekoëfficienten gebruik wordt gemaakt van een 
digitale computer voor het bewerken van de elektrische 
signalen die een stelsel van N^ vergelijkingen voorstel-
len. 
5. Werkwijze vplgens conclusie 1 met het kenmerk 
dat de werkwijze verder de volgende stap omvat: 

het produceren, op basis van de genoemde sig-
nalen die evenredig zijn aan de individuele verzwakkings-
koëfficienten behorende bij elk van de N elementen in r 
elke ring, van een representatie van de elementen van ' 
hot vlak door hek lichaam. 0 

6. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, 
dat elke ring is verdeeldt in een gelijk aantal elementen 
N . . 
r . , 

7« • Werkwijze voor het door röntgen- of gammastralen 
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onderzoeken van een dunne dwarsdoorsnede of vlak door het 

lichaam, welk vlak voor onderzoekingsdoeleinden wordt 

weergegeven als een tweedimensionale matrix van elementen 

met een aantal concentrische cirkels, die een aantal con-

centrische ringen vormen, waarbij de buitenste ring als 

de R ring wordt aangegeven, de op één na buitenste ring 

wordt aangegeven als de R-1 ring, enz., waarbij elk van 

de genoemde ringen is verdeeld in N^ elementen, waarbij 

de notatie een aantal eenzelfde sectorhoek insluitende 
' K 

elementen van de genoemde R ring voorstelt, waarbij de 

R-1 ring is verdeeld in N^ ^ elementen enz., welke werk-

wijze de volgende stappen omvat: 

het roteren van de röntgen- of gammastralen 

over 3600 rondom de buitenkant van het genoemde lichaam, 

waarbij elke bundel van bui'ten het genoemde lichaam door 

één van de genoemde concentrisch© ringen heen en continu 

rakend aan dê genoemde eönöërltrisöhe riïig wordt üitgezon- , 

dêïi, 

het registreren van een discreet uitgangssignaal 

voof elk van de uit hét genoemde lichaam tredende bundels, 

met diskrete hoekintervallen gedurende de rotatie over 

360° van de bundels, welk uitgangssignaal de totale ver-

zwakking van de röntgen- of gammastralen door de elemen-

ten in elke respektieve concentrische ring diè door de 

respektieve bundel wordt doorsneden, voorstelt, 

het omzetten van de genoemde uitgangssignalen 

in een stelsel getransleerde signalen die evenredig zijn 

aan de bundelverzwakkingsmetingen die door de concentri-

sche ringen om een punt Pq gaan dat niet samenvalt met de 

genoemde rotatie-as, en 

het afleiden,' uit het genoemde stelsel getrans- , 

loerde signalen voor oen vooraf bcpnald aantal cor)centri-
st 

sche ringen om P , van een signaal dat evenredig is aan 

de verzwakkingskoëfficient behorende bij het genoemde 

punt Pq. 

8. ¥erlcwijze volgens conclusie 7 waarbij 'dit voor 

76 12 §5 
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een aantal punten Pq"binnen het genoemde vlak van het 

lichaam wordt herhaald, en 

waarbij op basis'1 van een aantal signalen die 

evenredig zijn aan de verzwakkingskoëfficienten behoren-

de bij het genoemde aantal punten P , een representatie 

van de verzwakking van punten Pq binnen het vlak door het 

lichaam wordt geproduceerd. 

9 . Inrichting voor het door röntgen- of gammastralen 

onderzoeken van een dunne dwarsdoorsnede of vlak door een 

lichaam, welk vlak voor onderzoekingsdoeleinden wordt 

weergegeven als een tweedimensionale matrix van elemen-
•i 

ten met een aantal concentrische cirkels, die een aantal 

concentrische ringen^ vormen, waarbij de buitenste ring 

wordt aangeduid als fde R 'ring, de op êên na buitenste 

ring wordt aangeduid^ als *de R-1 ring enz., waarbij elk 

van de genoemde ringen is verdeeld in N^ elementen, waar-

bij de notatie N_ eêh. aantal eenzelfde sectorhoek inslui-K ', ' 

tende elementen van de genoemde R ring voorstellen, waar-

bij de R-1 ring is v|erdee'ld in N^ ^ elementen enz., welke 

inri chting omvat: 

middelen voor het roteren van röntgen-of gamma-

bundels over 36O0 roïidom de buitenkant van het lichaam, 

waarbij elke bundel van buiten het lichaam door één van < 

de concentrische ringen heen en continu rakend aan de 

concentrische ring wordt uitgezonden, 

middelen voor het registreren van een diskreet 

uitgangssignaal 

voor elk van de uit het genoemde lichaam 

tredende bundels, met N^ diskrete hoekintervallen tijdens 

de rotatie over 3 6 0 ° van.de bundels, welk uitgangssignaal 

de totale verzwakking van de röntgen- of gammastralen 
( 

door de elementen in elke roepoktieve concentrische xintf 

die door de respektieve bundel wordt doorsneden, voor-

stelt, . s 

middelen voor het afleiden, op basis van de 

genoemde N R diskrete uitgangssignalen, uit de bundel ra-

kend aan de R ring, Van signalen die evenredig zijn aan 76 12 95 9 
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de individuele verzwakkingskoëfficienten behorend bij elk 

van de N„ elementen in de genoemde R ring, XV 
middelen voor het afleiden, op basis van de ge-

neemde N_ diskrete uitgangssignalen, uit de bundel ra-JX— I 
kend aan de R-1 ring', en óp basis van de genoemde signa-

i i t; 

len;die evenredig zijn aan de individuele verzwakkings-

koëfficienten behorende bij de elementen in de genoemde 

R ring waardoorheen de bujndel rakend aan de R-1 ring 

gaat bij elk van de ^ diskrete hoekintervallen, van 

signalen die evenredig ziijn aan de individuele verzwak-

kingskoëffieienten behorende bij elk van de JNL. .. elemen-
'• K— I 

ten in de genoemde R's-1 ring, en 

middelen voor het herhalen van de voorgaande 

stap voor elke opvolgende concentrische ring van de ring 

R-2 naar het middelpunt van de genoemde concentrische 

c ILSTICB X s voor het afleiden, voor elke concentrische ring, 

van signalen die evenredig zijn aan de individuele ver- ^ 
zwakkingsköëfficiehtijên behöafêïïde bij êlk van' dê N éle-

menten in de ring> op basis Van de N^ diskrete uitgangs-

signalen uit de bundel rakend aan die ring en van de eer-

der afgeleide signalen die evenredig zijn aan de indivi-

duele verzwakkingskojëffizienten behorende bij de elemen-4 * ten in alle buitenste ringen waardoorheen de bundel gaat 

bij elk van de N diskrete hoekintervallen. u r 

10. Inrichting volgens conclusie 9 met het kenmerk 

dat voorts middelen aanwezig zijn voor het produceren, 

op basis van de genoemde signalen die evenredig zijn aan 

de individuele verzwakkingskoëfficienten behorende bij 
> 

elk van de N^ elementen in elke ring, van een represen-

tatie van de verzwakking van de elementen van het vlak 

door het lichaam. 

11, Inrichting volgens conclusie 10, met het ken-

mark, dat* do genoemde mlddoJ o/i voor h't L ovfrj" '](i()'' rondom 

de buitenzijde van het lichaam draaien van röntgen- of 

gammastralen bevat ' 

een vast frame, 
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een roterend, frame dat ten opzichte van het ge-
noemde vaste frame ifordt "ondersteund door een kogellager, 
waarbij tiet roterende frame door een motor draaibaar is 
ten opzichte van hetj vaste frame om een rotatieas en 

een bron röntgen- of gammastralen die gemonteerd 
is op een eerste arm die vast verbonden is met het genoem-
de roterende frame, welke bron röntgen- of gammastralen is 
gericht om stralen uit te zenden die rakend zijn aan con-
centrische ringen die in een vlak van een stationair 
lichaam zijn bepaald-dat in of nabij de geno'emde rotatie-
as is geplaatst. 
12. Inrichting ifolgens conclusie 11, met het ken-
merk, dat de genoemdé middelen voor het registreren van 

» 

elk van de bundels die uit het lichaam treden omvatten: 
een detektorsysteem dat gemonteerd is op een 

tweede arm die vast is verbonden met het roterende frame # H 
in een oriëntatie ongeveer 180° van de eerste arm en in 
de baan van de stralen uit de bron röntgen- of gammastra-
len die op de eerste '.arm is gemonteerd, waarbij de detek-
torsystemen verzwakkingssignalen opwekken die evenredig 
zijn aan de totale röntgen- of gammastraalverzwakking van 
bundels die door de concentrische ringen gaan die in het ' 
vlak van het lichaam zijn bepaald op diskrete rotatie-
incrementen terwijl de bron röntgen- of gammastralen en 
de detektoren om de rotatieas draaien, 

middelen voor het omzetten van de signalen in 
digitale signalen die overeenkomen met de verzwakkings-
signalen, en ,- , 

middelen voor het registreren van de digitale 
signalen. 
13. Inrichting volgens conclusie 11 verder omvattend: 

collimatiemiddelen die tussen dae bron röntgen* 
of gammastralen en heb, stationaire liohaum zijn tfopinn t,s i 

voor het vormen van dq bundels. 
1 s 

14. Inrichting volgens* conclusie 12, met het ken-
merk, dat het detektorsysteem een referentiedetektor 
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bevat voor het meten van röntgen- of gammastraalverzwak-
king van een bundel die niet door het lichaam gaat en 
een groep van één of ijieer meetdetektoren, waarbij de 
groep detektoren in een aantal posities kan worden ge-
bracht langs een baan die op de tweede arm is gemonteerd 
welke posities overeenkomen met de plaatsen die overeen-
komen met de bundels die door de verschillende groepen 
concentrische ringen gaan die in het lichaam rondom de 
genoemde rotatieas zi-jn bepaald, en 

fotovermenigVuldigbuizen, één voor elk van de 
genoemde meetdetektoren, waarbij het ingangssignaal aan 
iedere buis overeenkomt met het detektorsignaal een waar-
bij het uitgangssignaal van elke fotovermenigvuldigbuis 
overeekomt met de gemeten verzwakking van een bundel die 
dooa? het genoemde licihaam gaat. 
15» Inrichting volgens conclusie ih verder bevatten-
de collimatiemiddelen die geplaatst zijn tussen het 
lichaam en de detektoren voor het vormen van de bundels 
voordat hun verzwakking door het detektorsysteem wordt 
gemeten. 
16. Inrichting vplgens conclusie 10, met het ken-
merk, dat de middelen voor het afleiden van de verzwak-
kingskoëfficienten als digitale signalen op basis van 
de genoemde geregistreerde bundelverzwakkingssignalen 
bestaan uit een digitale computer voorzien van een opge-
slagen programma voor het oplossen van een stelsel van 
N lineaire vergelijkingen met N variabelen, r r 
17. Inrichting volgens conclusie 16 verder bevatten-
de een opslageenheid voor het opslaan van de digitale 
signalen die de verzwakkingskoëfficienten voor elk ele-
ment van de matrix in het vlak van het lichaam voor-
stellen. 9 

18. Inrichting volgens conclusie 17, niet het ken-
merk, dat de opslageenheid een magneet trommel is. 
19. Inrichting vplgens conclusie 17, met het ken-
merk, dat de opslageenheid een magneetplaat is, 
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20. Inrichting volgens conclusie 1-7? niet het ken-

merk, dat de opslageenheid een magneetbandsysteem is. 

21. Inrichting volgens conclusie 17, met het ken-

merk, dat de opslag êenheid een vaste-stof geheugensys-

teem is. 

22. Inrichting volgens conclusie 17, met het kenmerk, 

dat de middelen voor ,het produceren van een presentatie 

van de verzwakking van de elementen van het vlak door 

het lichaam bevatten:, 
f 

middelen vodar het omzetten van de opgeslagen 

digitale signalen die de verzwakkingskoëfficient voor-

stellen in overeenkomstige analoge signalen die evenredig 

zijn met de genoemde verzwakkingskoëfficienten, en 

een kathodestraalbuisinrichting die reageert op 

de analoge signalen voor het opwekken van een beeldrepre-

sentatie van de elemeiitmatrix van het genoemde vlak van ^ 

het lichaam door elk element weer te geven met een inten-

siteit die evenredig is aan de analoge signaalsterkte 

van de verzwakkingskoëfficient. 

23 . Inrichting voor het door röntgen- of gammastra-

len onderzoeken van een dunne dwarsdoorsnede of vlak door 

een lichaam, welke vlêtk voor onderzoekingsdoeleinden 

wordt weergegeven als een tweedimensionale matrix van 

elementen met een aantal concentrische cirkels, die een 

aantal concentrische ringen vormen, waarbij de buitenste 

ring is aangeduid als de R ring, de op één na buitenste 

ring wordt aangeduid als de R-1 ring, enz., waarbij elk 

van de genoemde ringen is verdeeld in elementen, waar-

bij de notatie een aantal eenzelfde sectorhoek inslui- ' 

tende elementen van de genoemde R ring voorstelt, waarbij 

de R-1 ring is verdeeld in elementen, enz., waarbij 

de inrichting bevat: e 

middelen voor-het roteren var), de v&nbgen» nf 

gammastralen over 3600' rondom do hui ton kim b van ju- f, 

noemde lichaam, waarbij elke bundel van buiten het ge-

noemde lichaam door één van de genoemde concentrische 
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ringen heen en continu rakend aan de genoemde concentri-
t 

sche ring wordt uitgezonden, 

middelen voor het registreren van een diskreet 

uitgangssignaal van elk van de uit het genoemde lichaam 

tredende bundels, ril et N^ diskrete hoekintervallen gedu-

rende de rotatie over van de bundels, welk uitgangs-

signaal de totale verzwakking of absorptie van de röntgen-

of gammastralen door de elementen in elke respektieve 

concentrische ring-die door de respektieve bundel wordt 

doorsneden, voorstelt, 

middelen voor het omzetten van de genoemde uit-

gangssignalen in een stelsel getransleerde signalen die 

evenredig zijn aan de bundelverzwakkingsmetingen die door 

concentrische ringen om een punt P q gaan dat niet samen-

valt met de genoemde rotatieas, en 

middelen voor het afleiden uit het genoemde 

stelsel getransleerde signalen Vöor een vöóraf bepaald "" 

aantal conöentrische ringen rondöm P , van hét signaal . 

dat ëvenredig is aan dê verzwakkingskoëffieiênt behoren-

de bij het genoemde punt P . 

24, Inrichting volgens conclusie 23 verder omvattend 

middelen voor het herhalen hiervan ?vöor een 

aantal punten Pq me't het genoemde vlak van het lichaam, 

en 

middelen voor het produceren op basis van een 

aantal signalen die evenredig zijn aan de verzwakkings-

koëfficienten behorende bij het genoemde aantal punten 

P , van een representatie van de verzwakking van punten 

P binnen het vlak door het lichaam, 
o 

25. Inrichting volgens conclusie 24, met het kenmerk, 

dat de genoemde middelen voor het over 3^0° rondom de* ' 

buitenkant van het genoemde lichaam roteren van de röntgen 

- of gammastralen bevatten: 

een vast frame,, 

een roterend frame dat ten opzichte van het ge-

noemde vaste frame is onderstaand door een kogellager, 

12 95 9 
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waarbij het roterende frame door een motor draaibaar is 
'i 

ten opzichte van het vaste frame om een rotatieas en, 

een bron rontge^- of gammastralen die is gemon-

teerd op een eerste 'arm óie vast is verbonden met het 
£ 

genoemde roterende J|ramej waarbij de genoemde bron 

röntgen- of gammastralen is gericht om stralen uit te 

zenden die rakend zi'jn aan concentrische ringen die in 

een vlak van een stationair lichaam zijn bepaald dat in 

of nabij de genoemde rotatieas is geplaatst. 

26. Inrichting volgens conclusie 25, met het ken-

merk, dat de genoemde middelen voor het registreren van 

elk van de bundels die uit het lichaam treden omvatten: 

een detektQ;rsysteem dat op een tweede arm is 

gemonteerd die vast Jis verbonden met het roterende frame 

in een oriëntatie ongeveer 180° van de eerste arm en in 

de baan van de straïen uit de bron röntgen-of gammastra-

len die op de eerste arm is gemonteerd, waarbij de detek*-

torsystemen verzwakkingssignalen opwekken die evenredig 

zijn aan de totale röntgen- of gammastraalverzwakking 

van bundels die door de concentrische ringen gaan die 

zijn bepaald in het vlak van het lichaam op diskrete ro-

tatie incrementen terwijl de bron röntgen- of gammastra-

len en de detektoren om de rotatieas draaien, 

middelen voor het omzetten van de signalen in 

digitale signalen die overeenkomen met de verzwakkings-

signalen, en 

middelen vo'or het registreren van de digitale 

signalen. 

27- Inrichting volgens conclusie 25 verder bevat- * 

tende: 

collimatieraiddelen die tussen de bron röntgen-

of gammastralen en het stationaire lichaam zijn geplaatst 

voor het vormen van de bundels. 8 

28. Inrichting volgens conclusie 26, met het ken-

merk, dat het detektorsysteem "bevat oen referen tied© teJc~ 

tor voor het meten van röntgen- of gammastraalverzwakking 
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van een bundel die niet door het lichaam gaat en een 

fs 11 

groep van één of* meer meetdetektoren, waarbij de groep 

detektoren beweegbaa^ is in een aantal posities kan 

worden gebracht lang$ een1 baan die op een tweede arm is I !' 

gemonteerd, welke posities overeenkomen met de plaatsen 

die overeenkomen met de bundels die door de verschillende 

groepen concentrisch^ ringen gaan die in het lichaam 

rondom de rotatieas zijn bepaald en, 

fotovermenigvuldigï?uizen, één voor elk van de 

genoemde meetdetektoren, waarbij het ingangssignaal aan 

elke buis overeenkomt met het detektorsignaal, en waarbij 

het uitgangssignaal •tsai elke fotovermenigvuldigbuis over-

eenkomt met de gemetên verzwakking van een bundel die 

door het genoemde lichaam gaat, 

29» Inrichting volgens conclusie 28 verder bevat-

tende: collimatiemiddelen die tussen het lichaam en de « 

detektoren zijn geplaatst voor het vormen van de bundels 

voordat hun verzwakking door het detektorsysteem wordt 

gemeten. > 

30. Inrichting -volgens conclusie 2b, met het ken-

merk, dat de middelen voor het afleiden van signalen 

evenredig aan de verzwakkingskoëfficienten behorende bij 

de punten Pq uit het stelsel getransleerde signalen voor 

een vooraf bepaald aantal concentrische ringen om punten 

P^ bestaan uit een digitale computer voorzien van een 

opgeslagen programma." 

31. Inrichting volgens conclusie 30 verder bevatten-

de een opslageenheid voor het opslaan van digitale signa-

len die evenredig zijn aan de verzwakkingskoëfficienten 

behorende bij de punten Pq. 
32. Inrichting Volgens conclusie 31, met het ken-a 

merk, dat de opslageenheid een magneettrommel is. 

33- Inrichting volgens conclusie 31, met het ken-

merk, dat de opslageenheid een magneetplaat is. 

34. Inrichting volgens conclusie 31,mefc hèb kenmerk, 

dat de opslageenheid 'een magneetbandsysteem is. 

FT 1 ? FI 5 Q 
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35. Inrichting volgens conclusie 31» met het kenmerk 
i 

dat de opslageenheid een vaste-stof geheugen systeem is. 

36. Inrichting volgens conclusie 31» m et het kenmerk 

dat de middelen voor het produceren van een representatie 

van de verzwakking van punten Pq binnen het vlak door het 

lichaam op basis van het aantal signal dat evenredig is 

aan de verzwakkingskoëfficienten behorende bij het aantal 

punten Pq bevatten? 

- middeleh voor het omzetten van de digitale 

signalen die evenredig zijn aan de verzwakkingskoëffi-

cient en behorende T̂ ij de genoemde punten Pq in overeen-

komstige analoge signalen die evenredig zijn aan de ver-

zwakkingskoëfficienten behorende bij de puhten P , en 

een kathodestraalbuisinrichting die reageert op 

de analoge signalen voor het opwekken van een beeldre-

presentatie van. de elementen matrix van de punten Pq in 

het vlak van het lichaam door elk punt Pq weer te geven 

met een intensiteit die evenredig is aan de analoge-

signaalsterkte van de verzwakkingskoëfficient. 

37• Inrichting voor het door röntgen- of gammastra-

len onderzoeken van een dunne dwarsdoorsnede of vlak door 

het lichaam, welk vlak iroor onderzoekingsdoeleinden wordt 

weergegeven als een tweedimensionale matrix van elementen 

met een aantal conq,entrische cirkels die een aantal con-

centrische ringen vormen, waarbij de buitenste ring wordt 

aangeduid als de R ring, de óp -één ha-'buitènsté.' o?ing_tfórdt 

aangeduid als de R-1 ring, enz., waarbij elk van de ge-

noemde ringen is verdeeld in N^ elementen, de notatie N^ 

een aantal eenzelfde sectorhoek insluitende elementen 

van de genoemde R ring voorstelt, waarbij de R-1 ring is 

verdeeld in NR ^ elementen, enz., welke inrichting bevat: 

middelen yoor het roteren va$i de röntgen- of 

gammastralen over 300° rondom de buitenkant van het 

lichaam, waarbij elke bundel van buiten het lichaam door 

één van de concentrische ringen heen en continu rakend 

aan de- concentrische ring wordt uitgezonden, 

76 12 85 0 
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detektormiddelen behorende bij elk van de bun-
dels voor het afleidfen, op N^ diskrete hoekintervallen 
tijdens de rotatie over 3^0° van de bundels, van een 
analoog signal dat evenredig is aan de röntgen- of gamma 
straalverzwakking van de bundel die door de elementen 
gaat in elke respektieve concentrische ring waaraan de 
bundel bij elke diskrete hoekinterval, raakt, 

versterkingsmiddelen behorende bij elk van de 
detektormiddelen om de analoge signalen te versterken, 

multiplex middelen gekoppeld met de verster-
kingsmiddelen voor het afvleiden van analoge signalen in 
tijdvolgorde overeenkomende met in volgorde: eerst de 
N signalen afgeleid in de R ring, vervolgens de N_ R XV— I 
signalen afgeleid imde R-1 ring, enz. , en 

analoog-digitaal omzetmiddélen voor het omzetten 
van de analoge signalen in tijdvolgorde in digitale sig-
nalen in dezelfde tijdvolgorde, 

middelen gekoppeld met de analoog-digitaal om-
zetmiddelen voor het opslaan van de digitale signalen, 

middelen voor het terugwinnen uit de opslagmid-
delen van de N^ diskrete uitgangssignalen behorende bij 
bundelmetingen uit de R ring en het daarvan afleiden van 
signalen die evenredig zijn aan de individuele verzwak-
kingskoëff icienten behorende bij elk van de NL elementen K 
in de R ring, 

middelen voor het terugwinnen, uit de opslag-
middelen van de 'diskrete uitgangssignalen behorende 
bij de bundelmetingen uit de R-1 ring en het uit die 
signalen en uit,de signalen die evenredig zijn aan de 
individuele verzwakkingskoëfficient behorende bij de 
elementen in de R riijg waardoor de bundel rakend aan de ' 
R-1 ring gaat, op elk van de N^ diskrete hoekinterval-
len, afleiden van signalen die evenredig zijn aan de in-
dividuele verzwakkingskoëfficienten behorende bij elk 
van de N^ elementen in de genoemde R-1 ring. 

middelen votjir hei; herhalen van de voorafgaande 
78 12 9 5 § 
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stap voor elke opv^lgeniüe concentrische ring van de ring 
R-2 naar het middelpunt van de genoemde concentrische 
cirkels, voor het voor elke concentrische ring afleiden 
van signalen die evenredig zijn aan de individuele ver-
zwakkingskoëff icieiaten behorende bij elk van de N ele-i 3-1 
menten in de ring c?p basis van de N^ discrete uitgangs-
signalen van de bundel die raakt aan die ring en de eer-
der afgeleide signalen die evenredig zijn aan de indivi-
duele verzwakkingskoëfficienten behorende bij de elemen-
ten in alle buitenste ringen waardoor de bundel gaat bij 
elk van de N diskrëte hoekintervallen, en 

middelen voor het produceren op basis van de ge-
noemde signalen die, evenredig zijn aan de individuele 
verzwakkingskoëfficienten van de N^ elementen in elke 
ring, van een representatie van de verzwakking van de 
elementen van het vlak door het lichaam. 

6 12 0 5 § 





7 £ 3 9 n r <1 
ƒ S L ij », 'J 



!T =^300 





e vy> j £ s O t? 

. ~ T: l902 
JQ. 9 9 2 0 




