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S 2348-687 
P & C 

General Electric Company te Scherastady, New York, Verenigde Staten van 
Amerika 
Toestel voor het onderzoek van hartvaten met röntgenstraling. 

De uitvinding heeft betrekking op een toestel voor het onderzoek 
van hartvaten met röntgenstraling dat tevens kan worden gebruikt voor 
algemeen röntgenonderzoek. 

Een bekende procedure voor het onderzoek van het vaatstelsel van 
organen zoals het hart omvat het injecteren van een straling absorberende 
kleurstof in bloedvaten en het onderzoeken van het van belang zijnde 
orgaan met een röntgenbron en een geschikte inrichting voor het 
omzetten van een röntgenbeeld in een optisch beeld, zoals een röntgen-
beeldversterker. De kleurstof beeld het hart en het bijbehorende vaat-
stelsel af, dat dan tijdens zijn functie kan worden beschouwd als 
belemmeringen van de bloedsomloop, aneurismen en andere defecten. Zoals 
bekend krijgt in een beeldversterker het röntgenbeeld een fluorserend 
scherm dat het beeldingangsvlak van de beeldversterker is. Het fluores-
centiebeeld wordt omgezet in een elektronenbeeld en vervolgens in een 
zeer klein en helder optisch beeld dat kan worden opgenomen met een 
videocamera of vastgelegd met een filmcamera of een lichtflitscamera. 
Het beeld van de beeldversterker dat wordt oncrenomen met de videaocamera 
kan worden weercrecreven on een videomonitor. Een van de problemen van 
deze procedure is dat bepaalde belangrijke bloedvaten vaak met hun hart-
lijnen loodrecht op het afbeeldingsvlak liggen, waardoor defecten moeilijk 
kunnen worden waargenomen. In andere gevallen zijn bloedvaten in het hart 
gesuperponeerd op of worden zij verborgen door andere bloedvaten, zodat 
het moeilijk is deze te onderscheiden en de defecten daarin waar te 
nemen. 

Het tezamen onder een hoek opstellen van de beeldversterker en de 
röntgenbron is een benadering voor het beschouwen van bloedvaten in het 
hart loodrecht op het afbeeldingsvlak in plaats van axiaal daarmee. 
Dit maakt Het ook mogelijk, te kijken tussen bloedvaten die anders zouden 
zijn gesuperponeerd of verborgen air» zij-ntot: ovenwi1di<j /.ou.Iimi 1 irjqcii 
"an het afbeeldingsvlak. 

Bekende toestellen voor het uitvoeren van de gespecialiseerde 
vaatonderzoekprocedures hebben een röntgenbron aan de ene zijde van de 
patient en een beeldversterkerstelsel aan de andere zijde, waarbij de 



bron en het stelsel tezamen zijn gemonteerd, waardoor de centrale 
röntgenbundel op het beeldvlak blijft gericht voor de verschillende 
hoeken waaronder het hart of de bloedvaten moeten worden beschouwd. 
Bij sommige bekende toestellen wordt de patient zo ondersteund dat hij 
in sterke mate in lengterichting kan worden verdraaid en kan worden 
gekanteld ten opzichte van de röntgenbundel teneinde het hart onder 
verschillende-hoeken te kunnen beschouwen. Bij andere uitvoeringen kan 
de röntgenbron in de lengterichting worden gekanteld terwijl de patient 
zo wordt ondersteund dat hij in beperkte mate om zijn lengteas kan 
worden gedraaid of in het geheel niet kan worden gedraaid. 

In een typerend geval worden bij bekende röntgentoestellen voor 
de beschreven doeleinden de röntgenbron en de afbeeldingsinrichtingen onder-
steund aan de uiteinden van een U-vormige of C-vormige arm die de patient 
in de lengterichting of dwars kan naderen. Het kantelen vindt plaats door 
de C-arm te doen roteren om een zijdelingse hartlijn of de U-arm te 
doen roteren om een hartlijn in lengterichting en de bron en beeldversterker 
in lengterichting te doen kantelen. De moeilijkheid bij elk van deze 
uitvoeringen is dat de patient wordt ondersteund op een tafel en de bron 
en beeldversterker zich in de vrije ruimte bevinden. Een belangrijk nadeel 
van deze open constructie is dat een afscherming van" de bedienaar ten 
opzichte van strooistraling en secundaire röntgenstraling moeilijk zo 
niet onmogelijk is. 

Volgens de uitvinding is een röntgenbron aan de ene zijde van een 
de patient ondersteunende tafel gemonteerd en hij wordt door een motor 
over een hoek aangedreven en een röntgen-beeldversterkerstelsel is 
aan de andere zijde van de tafel gemonteerd en wordt in de lengterichting 
en vertikaal verschoven naar de plaats die de kanteling nodig maakt. 
Een motor is aanwezig voor het onder een hoek aandrijven van de beeld-
versterker synchroon en tezamen met de röntgenbron, zodat de centrale 
röntgenbundel van de bron steeds loodrecht blijft op het röntgen-beeld-
ingangsvlak van de beeldversterker. De röntgenbron bevindt zich bij 
voorkeur binnen eon tafel of kant. Ren Ein.rvoinol-.or l.n met de In mi riekoppel rl 
teneinde deze over een hoek aante drijven om een dwaruo aardlijri ol: 
hartlijn in lengterichting. De röntgen-beeldversterker is aangebracht op 
een vertikaal en horizontaal beweegbaar orgaan boven de tafel. De beeld-
versterker is tevens voorzien van een servomotor om hem over een hoek om 
een dwarse as aan te drijven synchroon met de röntgenbron. Volgens een 



voorkeursuitvoering is tevens een orgaan aanwezig voor het omhoog en 
omlaag bewegen van de röntgenbron en de tafel die de patient ondersteund, 
teneinde de beschouwing onder een hoek nog verder te verbeteren. 

Volgens de uitvinding vindt de coördinatie van hoeken en standen 
van de komponenten van het toestel automatisch plaats door middel 
van een orgaan dat elektrische foutsignalen opwekt die in functie verband 
houden met de plaats of hoekstand van de verschillende komponenten van het 
toestel. De signaalopwekkingorganen zijn in eeft typerend geval potentio-
meters die zijn opgenomen in een brugcircuit, zodat als de plaat of hoek 
van enige komponent verandert, alle andere plaatsen en hoeken overeen-
komstig veranderen. Dit houdt de centrale röntgenbundel van de bron 
steeds loodrecht op het beeldingangsvlak van de beeldversterker. 

Een voordeel van het toestel volgens de uitvinding is dat er geen 
mechanische verbinding bestaat tussen het beeld versterkerstelsel aan 
de ene zijde van de röntgentafel en de röntgenbron aan de anderezijde 
van die tafel. In praktische zin houdt dit in dat er geen koppelarm is 
tussen de het beeld ontvangende beeldversterker en de röntgenbron-, wat 
storend zou zijn voor de onderzoeker die werkt met de patient die op 
de tafel wordt ondersteund. De afwezigheid van storende voorwerpen is 
belangrijk als tijdens een onderzoek noodprocedures met verscheidene 
assistenten moeten plaatsvinden. 

De uitvinding wordt hieronder nader toegelicht aan de hand van de 
tekening, die betrekking heeft enige uitvoeringsvoorbeelden van een toestel 
volgens de uitvinding. 

Fig. 1 is een vooraanzicht van een röntgentoestel waarop de met een 
motor bewogen röntgenbron en röntgen-beeldversterker en het stuurstelsel 
volgens de uitvinding kunnen worden toegepast. 

Fig. 2 is een meer schetsmatige afbeelding van het soort toestel 
uit fig. 1, behalve dat in deze figuur de mechanische komponenten 
schetsmatig zijn aangegeven teneinde de betrekking met bijbehorende 
analogon-spanningen opwekkende potentiometers die worden gebruikt om 
het stuurstelsel beter te doen uitkomen. 

Fig. 3 is een schema van het stuurstelsel van een toestel volgens 
-Ia uitvinding. 

Fig. 4 is een diagram ter verklaring van resultaten die kunnen 
worden verkregen met het stuurstelsel volgens de uitvinding. 

Fig. 5 is een schema van een andere uitvoeringsvorm van een toestel 



volgens de uitvinding. 
Fig. 6 is een schema van een derde uitvoeringsvorm van een toestel 

volgens de uitvinding. 
Het toestel uit fig. 1 omvat een röntgentafel 10. De tafel heeft een 

vlakke basis 11 met opstaande uiteinden 12 en 13. Een wieg 14 waarin de 
patient tijdens het onderzoek wordt ondersteund is gemonteerd op aange-
dreven assen 15 en 16, zodat de wieg en de patient daarin over een 
aanmerkelijke hoek in beide richtingen om de lengteas kunnen worden 
geroteerd. De tafelbasis 11 wordt ondersteund op een gesloten kast 17 
met de nodige inwendige ruimten teneinde een röntgenbundel omhoog te 
kunnen richten door een patient in de wieg 14. Binnen de kast 17 bevinden 
zich niet afgebeelde komponenten voor het in dwarsrichting in beide 
richtingen kunnen veischuiven van de basis 11 van de tafel. Er bevinden 
zich ook niet afgebeelde komponenten teneinde de basis 11 van de tafel 
in twee richtingen in lengterichting te kunnen verschuiven, wat derhalve 
een verschuiving in het vlak van de tekening is. De mechanismen voor het 
in lengterichting en dwarsrichting verschuiven van de tafel zijn bekend 
en behoeven hier niet te worden beschreven. 

De kast 17 wordt ondersteund door een huis 20 dat afgezien van 
een deel van zijn bovenzijde ondoordringbaar is voor röntgenstraling. 
Binnen het huis 20 bevindt zich een huis 21 voor een röntgenbuis waarin 
zich een gebruikelijke röntgenbuis of röntgenbron bevindt, die hier 
niet zichtbaar is. Het huis 21 kan worden gekanteld om een horizontale 
dwarsas 22 die bij voorkeur nagenoeg samenvalt met hetbrandpunt op de 
tref elektrode van de röntgenbuis. Het huis 21 van de röntgenbuis wordt 
kantelbaar ondersteund door een beugel 23 met een voet 24. De beugel 
en de voet zijn schetsmatig aangegeven. De voet kan vertikaal worden 
bewogen ten opzichte van schetsmatig afgebeelde vaste organen 25. 
Volgens een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding dat nader zal worden 
beschreven kunnen het huis 21 van de röntgenbuis en de tafel 10 tezamen 
omhoog en omlaag worden bewogen. Het huis 21 van de röntgenbuis kan 
in lengterichting worden gekanteld om de dwarsas 22 door middel van een 
omkeerbare servomotor 26. De mechanische koppeling tussen de motor 
en het huis 21 is symbolisch aangegeven met de streeplijn 27. 

Boven de tafel 10 bebindt zich een beeldopneemtorgaan zoals een 
röntgen-beeldversterker 30. De beeldversterkereenheid 30 omvat een 
onderste huisdeel 31 waarin zich een gebruikelijke röntgen-beeldversterkerbuis 



bevindt. Het bovenste deel van de eenheid 30 bevat een verder huisdeel 32 
waarin een videocamera is ondergebracht. Hoewel in het afgebeelde geval 
geen flits licht camera en filmcamera zijn aangebracht op het bovenste 
huis 32 is het duidelijk dat deze komponenten gewoonlijk aanwezig zijn 
bij röntgen-beeldversterkerstelsels of doorlichtstelsel voor vaatonder-
zoek. Men mag er van uitgaan dat het ingangsvlak van de beeldversterker 
dat door de röntgenbundel wordt getroffen zich bevindt ten hoogte van 
een lijn 33 die samenvalt met het vlak. De centrale straal van de röntgenbror 
21 is aangegeven met de streeplijn 34. Effektief gebruik van het toestel 
vereist dat de centrale röntgenstraal 34 steeds loodrecht op het 
beeldvlak blijft gericht. De hierna nader te beschrijven verbeteringen 
vergemakkelijken het handhaven van een loodrechte stand van de centrale 
straal 34 vande röntgenbundel ten opzichte van het beeldvlak 33. 

De beeldversterkereenheid 30 bevindt zich op een lengterichting 
en vertikaal beweegbaar draagorgaan. De beeldversterkereenheid is 
bevestigd op een arm 35 en kan om een hartlijn 36 in dwarsrichting draaien 
over beperkte hoeken in beide richtingen. In een typerend geval kan de 
beeldversterker 30 in de lengterichting worden verdraaid over een ho^k 
van 35° naar de voeten en een hoek van 15° naar het hoofd. Daarbij wordt 
er van uitgegaan dat het hoofd van de patient zich bevindt aan het uiteir.de 
van de tafel waar de as 15 zich bevindt, terwijl de voeten zich aan het 
uiteinde van de tafel bevinden waar de as 16 aanwezig is. 

De beeldversterkereenheid 30 kan op de arm 35 worden gekanteld 
om de dwarse haaklijn 36 onder invloed van een in fig. 1 niet 
afgebeelde servomotor die zich in een huis 37 bevindt. 

De arm 35 is bevestigd aan een van een groep vertikaal uitzetbare 
en intrekbare in elkaar schuivende organen 38 die van tegenrichter zijn 
voorzien en ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een vertikaal 
onbeweegbare basis 39 kunnen bewegen. De basis is opgehangen aan een 
wagentje 40 met wielen 41 waardoor het wagentje in de lengterichting 
en evenwijdig aan de röntgentafel 11 kan bewegen over een railstelsel 42. 
Het is dus duidelijk dat de beeldversterkereenheid 30 vertikaal kan bewegen 
op in elkaar schuivende organen 28 en dat hij in de lengterichting kan 
bewegen op het wagentje 40 en kan kantelen om de hartlijn 36. Door 
het automatische stuurstelsel dat nader zal worden beschreven kantelt 
de röntgen-beeldversterkereenheid 30 bij de beweging in lengterichting 
op het wagentje 40 en het röntgenbuis-huis 21 kantelt synchroon, zodat 
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de centrale röntgenstraal 34 van de röntgenbundel loodrecht blijft 
op hetbeeldvlak 33 van de beeldversterker. Dit houdt in dat het beeldvlak 
evenwijdig kan worden gehouden aan het van belang zijnde vlak in de 
anatomie van de patient. Een beweging naar de voeten en een kanteling 
van de beeldversterker zijn aangegeven met de in streeplijnen getekende 
stand van de beeldversterker 301. Het is duidelijk dat als de beeldversterker 
30 in fig. 1 in de lengterichting wordt bewogen en automatisch wordt 
gekanteld, de röntgenbron 2:1 synchroon kantelt en de centrale straal 
34' loodrecht blijft op het beeldvlak. 

De verbeteringen die een synchrone en gecoördineerde sturing van 
de röntgen-beeldversterker 30 en het röntgenbuis-huis 21 mogelijk maken 
worden nader beschreven aan de hand van de figuren 2 tot en met 4. In 
fig. 2 zijn verscheidene standopnemers bestaande uit weerstandpotentio-
meters aanwezig voor het bepalen van de longitudinale stand van het 
wagentje 40, de beeldversterkerhoogte 39, de beeldversterkerhoek en de 
hoek van het röntgenbuis-huis 21. Er zijn ook potentiometers aanwezig 
voor het opnemen van de longitudinale plaats van de röntgentafeleenheid 
10 en de hoogte van de tafel. 

In fig. 2 wordt de longitudinale stand van het wagentje 40 bepaald 
door een schetsmatig afgebeelde potentiometer 45. De potentiometer 45 levert 
een analogon spanning die overeenkomt met of een functie is van de 
afstand (XI) waarover het wagentje 40 en daardoor de beeldversterker 30 
is bewogen in de x-richting. Een andere potentiometer 46 levert een 
signaal dat een functie is van de hoogte van de zijdelings verplaatste 
kantelingshartlijn 36 en daardoor de hoogte (YI) van de beeldversterker 
30. Een potentiometer 47 die is aangebracht op de beeldversterker 30 
levert een signaal dat een functie is van 0 , de beeldversterker hoek, 
of tg 8 , de tangensfunctie daarvan. Het röntgenbuis-huis 21 werkt 
samen met een potentiometer 48 die een signaal levert dat een functie 
is van de hoek (9 S) of zijn tangens van het röntgenbuis-huis 21. Een 
potentiometer 49 levert een spanning die een functie is van de lontgitudi-
nale stand (XT) van de tafel. Twee potentiometers 50 en 57 leveren 
spanningen die een functie zijn van de hoogte (Y2) van de röntgentafel IC 
tezamen inet het röntgenbuis-huis 21. De tafelhoogte wordt soms versteld 
voor het vergemakkelijken van het overbrengen van een patient uit een 
ziekenhuisbed of draagbaar. Hij wordt ook versteld teneinde een gemakkelijke 
werkhoogte voor de onderzoeker te verkrijgen. 



In fig. 2 is de röntgentafel 10 aangebracht op een schetsmatig 
afgebeeld toestel 58 op stilstaande organen 25. Bij de werkelijke 
uitvoering zou het gestel worden aangebracht in een röntgenstralen 
afschermend huis zoals in fig. 1. Het röntgenbuis-huis 21 en de 
voet 23 waarop dit kantelt zijn aangebracht op een drager, voorgesteld 
door de platvorm 59 dat is bevestigd aan het gesteld 58. Een motor 60, 
ook aangeduid als MST teneinde aan te geven dat deze de bron en de 
tafel beweegt, is voorzien van zijdelings uitstekende assen 62 die 
één of meer lijschróeven 62 aandrijven. De lijschroeven zijn symbolisch 
geschroefd in de plaat 59 teneinde aan te geven dat hun rotatie in de 
ene richting de tafel 10 omhoóg beweegt en in andere richting de tafel 
10 omlaag beweegt. Dit maakt het mogelijk de afstand tussen het brandpunt 
van de röntgenbuis en het ingang-beeldvlak Van de deelversterker in te 
stellen. 

Een eerste motor met een servomotor voor het aandrijven van het 
röntgenbuis-huis 21 in kantelrichting is aangegeven bij 66 en MS, 
teneinde aan te geven dat deze de bron om zijn hartlijn doet kantelen. 
Een tweede motor met een servomotor voor het aandrijven van de beeldver-
sterker 30 in kantelrichting is aangegeven met 65 en MI in fig. 2. De cVrd' 
motor omvat de servomotor voor het rechtlijnig doen bewegen van de 
röntgentafel in lengterichting en is aangegeven met 68 en MT. De vierde 
motor omvat de motor voor het instellen van -de elevatie van de röntgen-
bron en de tafel tezamen en is aangegeven met 60 en MST. 

De verschillende potentiometers en motoren uit fig. 2 zijn opgenomen 
in een brugcircuit volgens fig. 3. Afgezien van de verbindingsleidingen 
in deze figuur zijn de enige komponenten die nog niet zijn genoemd 
een gelijkspanning-voedingsbron 70 en servoversterkers 71, 72 en 73. 
Dit zijn gebruikelijke nulcomparator-versterkers. Als er een verschil of 
foutsignaal tussen hun ingangssignalen bestaat, sturen zij de bijbehorende 
motoren 68 respectievelijk 65 respectievelijk 66 totdat het foutsignaal 
tot 0 is teruggebracht. 

Vervolgens wordt ingegaan op de opbouw en werking van het circuit 
uit fig. 3. Neem aan dat de beeldversterker 30 aanvankelijk zo is inge-
steld dat zijn kantelingshartlijn 36 vertikaal boven de kantelingshartlijn 
22 van de röntgenbron ligt en dat de beeldversterker vervolgens door de 
gebruiker of onderzoeker in lengterichting vanuit zijn in volle lijnen 
in fig. 1 getekende stand wordt bewogen over de afstand XI in fig. 4, waarb 
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de beeldversterker wordt gekanteld ter verkrijging van de gewenste 
gezichtshoek. In de aanvankelijke middenstand is natuurlijk de centrale 
straal 34 van de röntgenbuis vertikaal en loodrecht op het beeld-
ingangsvlak 33 van de beeldversterker 30. De beeldversterker wordt 
gewoonlijk in lengterichting verschoven teneinde een aanzicht loodrecht 
op het vlak in de anatomie van de patient te verkrijgen dat niet loodrecht 
is als de beeldversterker vertikaal staat. Ter verkrijging van dit 
resultaat moet de beeldversterker worden verschoven en gekanteld, zodat 
de centrale röntgenstraal 34 loodrecht is op het nieuwe gekantelde vlak 
in de anatomie en het ingang-beeldvlak 33 van de beeldversterker. 

Als in fig. 4 de kantelingshartlijn 36 van de beeldversterker 
is verschoven over de afstand XI, beschrijft de centrale röntgenstraal 34 
de hoek QS ten opzichte van de kantelingshartlijn 22 van de röntgenbuis. 
Het centrum 74 van het ingang-beeldvlak 33 van de beeldversterker ver-
schuift naar de afgebeelde plaats en het is noodzakelijk het vlak 33 zo te 
doen kantelen dat de hoek <31 wordt verkregen.' 91, de hoek van de beeld-
versterker, is dan gelijk aan ÖS, de hoek van de bron. 

In fig. 3 verandert het foutsignaal dat wordt opgewekt door een 
verschuiving van de beeldversterker over een afstand XI het signaalniveau 
voor de ene ingang 76 van de comparator-servoversterker 73, aangezien de 
loper van de potentiometer beweegt overeenkomstig de bewegingen in 
lengterichting van de beeldversterker. Deze signaalonbalans veroorzaakt 
een zodanige sturing van de motor of 66 of MS, dat het röntgenbuis-huis 
of de bron 21 kantelen over de hoek 9S. De motor MS dreigt gelijktijdig 
de loper aan van de potentiometer 48, waaraan een spanning wordt 
afgenomen overeenkomende met tg 0S, waardoor zijn uitgangspanning 
zich wijzigt. Deze nieuwe spanning wordt toegevoerd aan de ingang 77 
van de comparator-servoversterker 72, waardoor de motor MI de beeld-
versterker 30 doet kantelen over de hoek öl. Tegelijkertijd beweegt de 
motor MI de loper van de potentiometer 47, waaraan een spanning 
wordt afgenomen die overeenkomt met tg ©I. Als QI is bereikt, wordt 
het ingangssignaal voor de versterker 72 gelijk aan 0 en de motor MI 
komt tot stilstand en de beeldversterker kantelt niet langer. De hoeken 
'jS en QI en hun tangenten zijn nu gelijk. De centrale röntgenstraal 

34 is loodrecht op het beeldvlak 33 van de beeldversterker. 
Op te merken valt dat het weerstandlichaam van de potentiometer 

48 rechtstreeks is aangesloten op de gestabiliseerde spanningbron 70. 
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De spanning aan de loper van de potentiometer 48 komt overeen met 

tg9 S, waarin tl S de hoek van de röntgenbron is. Als de loper zich aan het 

ondereinde van het weerstandlichaam bevindt is de spanning tg 3S gelijk 

aan 0. De nultoestand bestaat als de kantelingshaaklijnen van de röntgen-

5 bron en de beeldversterker vertikaal boven elkaar liggen en als de 

beeldversterker nog niet is verschoven is zijn potentiaal eveneens 

gelijk aan 0 en de potentiometerloper XI die is aangesloten op de 

versterkeringang 76 en een signaal levert dat een functie is van de 

verschuiving bevindt zich aan het ondereinde van het weerstandslichaam 

10 van de potentiometer 45. 

De loper van de potentiometer 46 voert een potentiaal die een functie 

is van de hoogte (YI) van de beeldversterker-hartlijn 36 ten opzichte 

van de kantelingshartlijn 22 van de röntgenbron. Deze potentiaal wordt 

vermenigvuldigd met de potentiaal aan de loper van de potentiometer 

15 48, die overeenkomt met tg 9, daar de potentiaal aan de loper van de 

potentiometer 48 wordt toegevoerd aan de bovenzijde van het weerstands-

lichaam van de potentiometer 46. Als de spanning van de bron 70 bijvoorbeeld 

1 bedraagt en de loper zich aan de bovenzijde van het weerstandslichaam 

4Q van ös potentiometer bevindt, treedt een spanning van IV op aan de 

20 loper als weergave van een bepaalde hoek Q of zijn tangens. Als op 

hetzelfde tijdstip de loper de potentiometer 46 die is aangesloten 

op de versterkeringang 75 zich in het midden van het weerstarrklichaam 

bevindt, treedt een spanning van 0,5 V op aan die loper. Als nu'9 en daardoor 

tg OS zich zo wijzigt dat de loper van de potentiometer 48 zich in het midden 

25 van het weerstandslichaam bevindt, ontstaat een spanning van 0,5 V aan 

de loper en een spanning van 0,5 x 0,5 V of 0,25 V treedt op aan de loper 

van de potentiometer 46, indien YI of de hoogte van de beeldversterker 

gelijk blijft. De spanning aan de loper van de potentiometer 46 is dus steeds 

gelijk aan het produkt van het signaal dat overeenkomt met de hoogte YI 

• ? en het signaal dat overeenkomt met tg § . De beide ingangssignalen zijn 

derhalve in balans als, wiskundig uitgedrukt, XI = YI tg 9S. Als de 

spanning die een functie is van de lengteplaats (XI) van de bonldvorsfcf'rJ;<?r 

zich wijzigt door een beweging van de beeldversterker wordt derhalve do 

nr'euwe spanning toegevoerd aan de ene ingang 76 van de comparator-servosturing 

35 73. Daardoor -̂ïijft de motor MS of 66 de loper aan waaraan de spanning 

die tg 9 3 voorstelt wordt opgewekt en de sturing gaat voort totdat de 

spanning die overeenkomt met YI tg 3S wordt opgewekt aan de loper van de 

7 7 0 2 9 3 4 



potentiometer 46. Dan is de noodtoestand bereikt en de röntgenbron 21 
is op de juiste wijze gekanteld. 

Als de spanning die een functie is van de beeldversterkerhoogte 
(YI) gelijktijdig met of na een verandering in de stand in lengterichting 
van de beeldversterker verandert, verandert ook de spanning aan de loper 
van de potentiometer 46 die is aangesloten op de versterkeringang 75. 
Deze spanningverandering aan de ingang 75 van de comparator-servosturing 
73 doet de motor 66 of MS opnieuw de spanning aan de loper van de poten-
tiometer 48 die tg 9S voorstelt veranderen totdat de nulwaarde is bereikt. 

Op te merken valt dat telkens als de spanning aan de loper van 
de potentiometer 48 die overeenkomt met tg SS verandert door een kanteling 
van de röntgenbron of een beweging omhoog of omlaag van de beeldversterker, 
de spanning aan de ingang 77 van de comparator-servosturing 72 voor de 
beeldversterker verandert. Daardoor loopt de kantelmotor 65 of MI van 
de beeldversterker totdat de spanning die tg OS voorstelt wordt opgeheven 
door de spanning die tg ©I voorstelt, in welk geval de kantelingen van de 
röntgenbron en de beeldversterker gelijk zijn. 

Het kan wenselijk zijn de bovenzijde van de röntgentafel automatisch 
te bewegen teneinde hetzelfde gebied van de anatomie in het centrum van 
de röntgenbundel te houden tijdens de kanteling van de beeldversterker. 
In fig. 4 neme men aan dat een punt in het gebied van belang zich aan-
vankelijk ergens omstreeks het punt 81 bevond. Als de beeldversterker 
is verschoven over de afstand XI, zou het noodzakelijk zijn het punt 81 
in de anatomie te bewegen over de afstand XT in fig. 4, opdat de röntgen-
bundel 34 door de verschoven stand van het punt 81' in fig. 4 gaat. In 
fig. 3 valt op te merken dat als de kantelmotor 66 of MS voor de röntgen-
bron wordt aangedreven, de spanning die tg QS voorstelt aan de loper 
van de potentiometer 48 tevens wordt toegevoerd aan een ingang 79 van de 
servoversterker 71 alsmede de ingang 77 van de versterker 72 als hierboven 
vermeld, daardoor drijft de tafolblndiriotor MT een tafeIblrirl n.tri I <»itn i rule 
het punt 81' in de röntgenbundel te brengen. De motor MT loopt totdat de 
loper van de potentiometer 49 die een spanning overeenkomende met XT voert 
en is aangesloten op de ingang 80 de nulwaarde bereikt. Bij de nulwaarde 
is de spanning die tg ©S voorstelt evenredig met de spanning doe XT voorstelt, 
wat overeenkomt met de geometrie uit fig. 4. Het punt 81 heeft nu even-
redig met de verandering van tg 0S bewogen die zijn oorzaak vond in een 
verschuiving in de lengterichting van de beeldversterker door de gebruiker. 



Natuurlijk werkt het stelsel op nagenoeg dezelfde wijze als de beeld-

versterker 30 naar rechts of naar links wordt bewogen. 

Men neme nu aan dat de beeldversterker in de lengterichting is 

verschoven als hierboven beschreven en automatisch is gekanteld tezamen 

met de röntgenbron 21, zodat de centrale röntgenstraal 34 loodrecht staat 

op het ingang-beeldvlak 33 van de beeldversterker en door het midden 

daarvan gaat. Men neme verder aan dat het van belang zijnde vlak in 

de anatomie van de patient nog steeds niet bevredigend kan worden waar-

genomen door de gebruiker. In dat geval kan een beweging omlaag of 

omhoog van de beeldversterker 30 wenselijk zijn. Als de beeldversterker 

30 omlaag wordt bewogen kantelt hij tegen de richting val de wijzers 

van de klok in in fig. 2 en de bron 21 kantelt op soortgelijke wijze 

teneinde de röntgenbunöel loodrecht daarop te houden. Als de beeldversterker 

naar omlaag wordt bewogen, gewooonlijk met de hand, wat inhoud dat YX 

verandert, wordt een foutsignaal opgewekt aan de loper van de potentio-

mstar 46, Dit signaal wordt toegevoerd aan de ingang 75 van de servo-

versterker 73, waardoor de motor 66 of MS loopt. Dit stuurt de röntgen-

bron 21 over een nieuwe hoek en de beeldversterker neemt een gecorrigeerde 

hoek 91 als hierboven beschreven aan. De motor MS komt tot stilstand als 

het foutsignaal veroorzaakt door een verandering in YI tot 0 is terug-

gebracht. Als de motor MS loopt en de hoek QS van de röntgenbron verandert, 

wordt aan de loper van de potentiometer 48 een signaal opgewekt dat een 

verandering veroorzaakt van het signaal dat overeenkomt met tg -SS. Dit 

signaal wordt toegevoerd aan de ingang 79 van de servoversterker 71 en 

doet de motor MT voor een beweging van de tafel in de lengterichting 

werken en de patient in de lengterichting verplaatsen over de afstand XT. 

Samenvattend kan worden vermeld dat als de gebruiker het wagentje 

40 en de daaraan bevestigde beeldversterker 30 in de lengterichting 

beweegt over do rönfcnentafel, XT verander!:, waardoor een fouts iqnaa 1 

optreedt: dat: do Jv.ini olüiol or MM voor <lo riïrü ijonlmi h hekt aehl iiji't, wa.-ti<|ni>i 

do röntgenbui..1; kantelt teneinde de beeldversterker te volgen. DLL 

op zijn beurt verandert tg QS, waardoor dat deel van de brug opnieuw 

in evenwicht wordt gebracht. Er wordt nu echter een foutsignaal 

opgewekt in een ander deel, waardoor de kantelmotor MI van de beeld-

versterker wordt bedient en het signaal dat overeenkomt met tg 91 wordt 

verandert totdat dat foutsignaal is verdwenen, waardoor de beeldversterker 

en de röntgenbuis op een lijn worden gebracht. Als de beeldversterker 
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in vertikale richting wordt bewogen, verandert het signaal voor YI, 

waardoor de kantelmotor voor de röntgenbuis de röntgenbuis aandrijft 

teneinde de beeldversterker te volgen en dat deel van de brug opnieuw 

in evenwicht te brengen. Zoals hierboven beschreven brengt dit het andere 

deel van de brug uit evenwicht, waardoor de beeldversterker draait over 

dezelfde hoek als de röntgenbuis. Bij het beschreven uitvoeringsvoorbeeld, 

waarin het tafelblad automatisch verschuift teneinde het gewenste deel 

van de anatomie tijdens de kanteling in de röntgenbundels te houden, 

werkt de motor 68 of MT gelijktijdig met de kanteling van de beeld-

versterker en dê röntgenbron. Met andere woorden, telkens als de buishöek 

0 S verandert, stuur een derde foutsignaal dê tafelmotor MT of 68 

totdat de fout is verdwenen. 

Een ander facet dat hierboven is vermeld is de onstelling van de 

hoogte van het röntgenbuis-huis 21 en het tafelblad 10, die tezamen 

vertikaal moeten bewegen. De tafel en de bron worden omhoog en omlaag 

bewogen tezamen met de motor 60 MST. De motor kan worden bediend met 

handbediende stuurcircuits die zijn afgebeeld. 

Als in fig. 3 de motor MST 60 werkt teneinde de hoogte van de tafel 

en de röntgenbron te veranderen, drijft hij de lopers Y2 aan van poten-

tiometers 50 en 57 teneinde een foutsignaal op te wekken dat overeen-

komt met YI ten opzichte van de hoogte van de beeldversterker. Het fout-

signaal wordt toegevoerd aan de ingang 75 van de versterker 73, die de 

kantelmotor MS van de röntgenbron doet werken en de overeenkomstige 

werking veroorzaakt van de kantelmotor MI voor de beeldversterker, zodat de 

röntgenbron en de beeldversterker hun kantelhoeken QS al» functie vonr 

QI synchroon veranderen. In fig. 4 is de hoogte van de beeldversterker 

ten opzichte van een grondvlak 85 aangegeven met Yl. De mate waarin 

het brandpunt van de röntgenbuis of de draaiingshartlijn omhoog of 

omlaag is bewogen is aangegeven met Y2. De feitelijke hoogte van de 

beeldversterker ten opxlchto van do hartlijn ?2 van hot' brandpunt , in 

aangegeven met YI. Het blijkt dat VI gelijk if3 nan Y1-Y2. He huurjl.o van 

een vlak óf punt dat op een konstante afstand van het brandpunt 24 moet 

worden gehouden is aangegeven met K. De juiste mate van verschuiving van 

de tafel in lengterichting is aangegeven met XT. XT is altijd gelijk 

aan K tg Q S, zodat de corectie van XT die nodig is voor een wijziging 

van de elevatie van het brandpunt 22 met de afstand Y2 zich uit in YI, 

de vertikale afstand tussen het midden 74 van het beeldvlak en het 

3 4 
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brandpunt 22. Derhalve verandert de afmeting YI met de afstand Y2 en 
zoals blijkt uit fig. 3 reageert de kantelmotor MS voor de röntgenbron 
op het foutsignaal dat aldus wordt opgewekt met een kanteling van de 
röntgenbron over de juiste hoek QS. De beeldversterker 30 kantelt 
gelijktijdig naar de gewenste hoek teneinde een loodrechte stand van de 
bundel te handhaven. 

Wiskundig uitgedrukt worden de volgende vergelijkingen opgelost in 
het brugcircuit uit de figuren 3, 5 en 6: 3I=9S; tg 91= tg OS; XI = YI tg?S 
XT=K tg OS en YI=Yl-Y2, waar de termen van de vergelijking bestaan uit 
de elektrische analogie van afstanden en hoeken. 

De kanteling van de beeldversterker 30 kan niet onbedoeld veranderen 
en kan ook niet met de hand worden gewijzigd. Elke poging om een kante-
ling met de hand te veroorzaken zou de spanning die tg QI voorstelt aan de 
ingang 78 van de comparator-servosturing 72 wijzigen, maar de bestaande 
spanning voor tg QS aan de ingang 77 zou een foutsignaal doen ontstaan 
en de motor 75 of MI zou de beeldversterker terugsturen naar zijn 
oorspronkelijke plaats. 

Het is duidelijk dat sommige gebruikers het wenselijk zouden vinder., 
andere bewegingen automatisch te doen uitvoeren, zoals de beweging 
van het wagentje 40 dat de beeldversterker draagt. In dat geval blijft 
het basis-brugcircuit uit fig. 3 gelijk en de enige wijzigingen zijn de 
aanzluitingen van de foutversterkers en de koppeling van de onr.er.ers r.et 
besturingen. In elk geval moet de brug het produkt van de hoofdopnamers 
en de tangens van de hoek met de opnemer voor de plaats van het 
wagentje vergelijken en de verkregen bewegingen, of deze nu automatisch 
dan wel met de hand plaats vinden, die nodig zijn voor het verkrijgen 
van een 0 veroorzaken eveneens de opwekking van het produkt. Het brug-
circuit kan ook worden uitgevoerd met tg 31 verwisseld met tg QS, maar 
de afgebeelde en beschreven uitvoering verdient de voorkeur, daar een 
analyse van de volgfout tijdens de kanteling aantoont dat die uitvoering een 
geringere fout veroorzaakt. 

Een ander circuit, dat in wezen dezelfde oogmerken heeft als het circuit 
uit fig. 3, is afgebeeld in fig. 4. In fig. 3 werd de potentiometer 48 
gebruikt voor het opwekken van een signaal dat overeenkomt met tg 9S en 
de potentiometer 47 werd gebruikt voor het opwekken van een signaal dat over-
eenkomt met tg QI. Elke niet-lineaire potentiometer zoals een potentiometer 
die een spanning levert die evenredig is met een trigonometrische functie 



is veelkostbaarder dan een lineaire potentiometer. Het circuit uit fig. 4 

vermindert het aantal niet-lineaire potentiometers dat nodig is. 

In fig. 5 is een lineaire potentiometer 90 gebruikt voor het opwek-

ken van een signaal dat evenredig is met 0S (in plaats van tg QS) . De 

potentiometer 90 is aangebracht op de röntgenbron 21, en hoewel dat in fig. 

niet is afgebeeld, kan hij zo zijn aangebracht dat hij een signaal opwekt 

dat evenredig is met SS, op soortgelijke wijze als de potentiometer 48 

is gemonteerd voor het opwekken van een signaal dat evenredig is met tg QS 

bij het kantelen van de röntgenbron 21. De potentiometer 90 is voorzien 

van een loper 91 die elektrisch is verbonden met de ene ingang 75 van de 

servoversterker 73 die de kantelmotor 66 (MS) voor de röntgenbron stuurt. 

De potentiometer 47 is hier een lineaire potentiometer, die nu een 

signaal levert dat evenredig is met de hoek 91 van de beeldversterker 

(in plaats van een signaal dat evenredig is met tg 01, zoals in fig. 3) . 

Met de potentiometer 90 in het circuit kan de potentiometer 47 

voor het aangeven van de hoek van de beeldversterker nu een lineaire 

potentiometer zijn voor het leveren van een signaal dat evenredig is met 

(in plaats van tg Qï, zoals in fig. 3) . Daar de lopers van de niet-

lineaire potentiometer 48 voor het opwekken van een signaal dat evenredig 

is met tg OS en de lineaire potentiometer 90 voor het leveren van een 

signaal dat evenredig is met OS tezamen worden aangedreven als de motor 

66 of MS de röntgenbron 21 kantelt, veranderen tg QS en SS gelijktijdig. 

Dit is in fig. 5 aangegeven met de streeplijn 92. 

Als de beeldversterker 30 in de lengterichting wordt bewogen 

over de afstand XI volgens fig. 5, brengt het signaal van de potentiometer 

45 de ingangssignalen voor de servoversterker 73 uit evenwicht, waardoor 

de kantelmotor 66 voor de röntgenbron wordt gestuurd. Dit wijzigt het 

signaal van de potentiometer 48, dat evenredig is met tg QS, evenals in 

fig. 3. Maar de kanteling van de bron 21 verandert tevens het signaal 

aan de loper van de lineaire potentiometer 91, dat evenredig met OS en 

wordt toegevoerd aan de ene ingang 77 van de servoversterker 12 die de 

kantelmotor 65 of MI voor de beeldversterker ri tuurt. lid: onb<t] <in.'! filr/tirm'l. 

van de loper 91 doet de motor 65 de beeldversterker 30 kantelen en tevens 

het signaal van de lineaire potentiometer 47 wijzigen dat optreedt aan de 

ingang 78 van de servoversterker 72. Als het signaal van de potentiometer 

47 dat overeenkomt met 01 in evenwicht is met het signaal van de 

potentiometer 90 dat overeenkomt met QS, is 0 S gelijk aan 01 en de 



röntgenbron 21 en de beeldversterker 30 zijn op soortgelijke wijze 
gekanteld. 

Het is duidelijk dat het hier beschreven stuurstelsel voor een 
röntgen-onderzoektoastel voor de hartvaten minder geraffineerd kan 
worden uitgevoerd onder weglating van bepaalde facetten, afhankelijk 
van de eisen en wensen van de gebruiker. De hoogteverstelling van de 
tafel en de bron kunnen bijvoorbeeld worden weggelaten te-a koste van 
enig ongemak voor de gebruiker. In dat geval kunnen de motor MST 6C 
en de potentiometer 50 en 57 achterwege blijven. In de eenvoudigste 
uitvoering kunnen alle bewegingen tot stand worden gebracht door 
handinstelling in plaats van met motoren, in welk geval de foutsignalen 
kunnen worden afgelezen op meters, in plaats van te worden toegevoerd 
aan nulversterkers. De gebruiker kan dan de diverse onderdelen met de 
hand instellen zodat de meters geen foutsignaal aangeven. 

r 

In fig. 5 is een schema aangegeven voor een andere uitvoering van het 
toestel volgens ce inrichting, maar in soortgelijke onderdelen als uit 
vorige uitvoeringsvormen met dezelfde verwijzingscijfers zijp aangeduid. 

Bij deze uitvoering ontbreken de motoren die bij andere uitvoeringen 
werden gebruikt voor het in de lengterichting verschuiven van het blad 
10 van de röntgentafel en het kantelen van de beeldversterker 30. Het 
weglaten van deze motorsturingen verzekerd dat een patient p het tafelblad 
niet in botsing kan komen met een deel van het toestel, zoals de beeldver-
terker, en dat de beeldversterker niet bij een gestuurde kanteling in 
botsing geraakt. In dat geval wordt echter de beeldversterker 30 met de 
hand omhoog en omlaag bewogen, gekanteld en in de lengterichting verschoven, 
maar de röntgenbron 21 wordt gekanteld met de motor 66. De kantelfout wordt 
aangegeven als een nulmeter 94 en de beeldversterker wordt gekanteld 
totdat de fout ten opzichte van de kantelingshoek van de röntgenbron 
gelijk is aan 0. 

Ket stelsel uit fig. 6 gaat uit van de veronderstelling dat de 
radioloog-gebrv.iker de hoek kent die de beeldversterker dient te maken 
teneinde de gewenste blik op de autonomie van de patient te verkrijgen. 
D? radioloog verschuift de beeldversterker 30 derhalve in lengterichting 
v-p.ar de gewenste plaats boven de patient en kantelt vervolgens de 
beeldversterker naar behoefte. 

In fig. 6 wordt de kantelmotor 66 voor de röntgenbron gestuurd door 
de servoversterker 63 met ingangen 75 en 76. Eet signaal aan de ingang 76 



wordt verkregen van de loper van de potentiometer 45. Dit signaal is 
evenredig met XI, de afstand in lengterichting van de draaiingshartlijn 
van de beeldversterker ten opzichte van een plaat vertikaal boven do 
hartlijn van de röntgenbron. Een signaal aan de ingang 75 wordt verkregen 
van de loper van de potentiometer 46. Dat signaal is evenredig met YI, 
de hoogte van de hartlijn van de beeldversterker, of evenredig met YI tg 6, 
als de beeldversterker wordt gekanteld en omhoog of omlaag wordt bewogen 
ten opzichte van zijn normale stand. Evenals bij de eerder beschreven 
uitvoeringen verandert het signaal van de niet-lineaire potentiometer 
48 dat overeenkomt met tg ÖS terwijl de kantelmotor voor de röntgenbron 
loopt. Als het signaal dat overeenkomt met XI van de lineaire potentiometer 
45 verandert door een verschuiving in lengterichting van de beeldversterker 
en ongeacht of het signaal aan de loper van de potentiometer 46 wat 
overeenkomt met YI, de hoogte van de beeldversterker, wel of niet 
verandert, loopt de kantelmotor 66 voor de bron totdat de beide ingangs-
signalen voor de servoversterker 73 elkaar opheffen. Dit vindt plaats 
als de verschuiving met dé hand van de beeldversterker is beëindigd. 
Op dat tijdstip is wellicht de beeldversterker nog niet met de hand gekan-
teld door de radioloog, maar de röfttgenbron is ongeveer öp de juiste wijze 
gekanteld. 

Het circuit uit fig. 6 is eveneens voorzien van een lineaire potentio-
meter 90 waarvan de loper 91 wordt aangedreven als de röntgenbron op 
de beschreven wijze kantelt. Een gelijktijdige sturing van de potentio-
meter 90 en de potentiometer 48 is aangegeven met de streeplijn 92. 
Het signaal aan de loper 91 van de potentiometer 90 is evenredig met 
de hoek OS van de röntgenbron. Dit signaal vormt het ene ingangssignaal 77 
voor een servoversterker 92 die de meter 94 stuurt. Op de ingang 78 van 
de versterker 93 is de loper van de potentiometer 47 aangesloten. Het 
signaal aan deze loper is evenredig met de hoek 91 van de beeldversterker, 
daar de potentiometer 47 wordt aangedreven door een draaiing met de hand 
van de beeldversterker. 

Als de beeldversterker 30 in de lengterichting wordt verschoven 
over de afstand XI en de röntgenbron kantelt, wordt dus een foutsignaal 
overeenkomend met 9S toegevoerd aan de versterker 93 en de fout uit 
zich op de meter 94, die niet langer op 0 staat, maar nu een positieve 
of negatieve aanwijzing op zijn in hoeken geijkte schaal geeft. De 
radioloog kantelt nu de beeldversterker en verandert het signaal aan 
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de arm van de lineaire potentiometer 47 wat evenredig is met -SI, de 

hoek van de beeldversterker. Dit signaal is een tweede ingangssignaal 

voor de meterversterker 93. Als de beeldversterkerhoek 01 met de hand 

co lijk wordt ceruaVt de vênt^eixbronhoe^ V u o i éo 

signalen elkaar derhalve op en de neter ^4 staat v ^ u o w Ta 

staan de röntgenbron 21 en de beeldversterker 30 onder dezelfde hoek 

recht tegenover elkaar. 

Het omhoog of omlaag bewegen van de beeldversterker verandert het 

signaal van de potentiometer 46 teneinde de ingangssignalen voor de ver-

sterker 73 uit evenwicht te brengen en de kantelmotor 66 voor de röntgenb 

loopt totdat een nieuw nulpunt wordt bereikt. De nieuwe hoek van de röntg 

bron veroorzaakt een fout weergegeven op de meter 94 die een kanteling 

met de hand van de beeldversterker nodig maakt totdat de fout is 

opgeheven en GS en ÖI opnieuw gelijk zijn. 

Het is duidelijk dat de motor 68 of MT voor het zijdelings bewegen 

van het tafelblad kan worden weggelaten en dat het tafelblad met de hand 

kan worden bewogen en zijn stand kan worden aangegeven met de niet 

afgebeelde meter. In dat geval geeft als de beeldversterker wordt gekante 

de meter een fout aan en het tafelblad kan worden verschoven totdat de 

röntgsnbundel door hetzelfde deel van de anatomie van de patient gaat. 

Hoewel in de hierboven beschreven uitvoering potentiometers zijn 

gebruikt voor het opwekken van kantelingssignalen en plaatsfoutsignalen, 

is het duidelijk dat andere en meer ingewikkelde organen kunnen worden 

gebruikt ais dat economisch aanvaardbaar is, zoals numerieke logische 

circuits of andere analoge circuits. Het hierbeschreven potentiometer-

brugcircuit is echter eenvoudig, flexibel en betrouwbaar en is toch 

in staat de grondgedachten van de uitvinding te verwerkelijken. 

COSTCIiUS IBS: 

1. Röntgen-onderzoektoestel, gekenmerkt door een röntgenbron en een 

bevestigingsorgaan voor het bevestigen van de röntgenbron voorkanteling 

om een eerste dwarss hartlijn, een eerste motor die is gekoppeld met 

de röntgenbron en een kanteling van de röntgenbron in elk der beide 

hoekrichtingen om de eerste kantelingshartlijn veroorzaakt, een ander 

bevestigingsorgaan voor het uitvoeren van bewegingen in lengterichting 

en vertikale richting, een röntgenbeeld-ontvangorgaan dat is bevestigd 

op het tweede bevestigingsorgaan voor kanteling om een tweede hartlijn, 

welk beeld-ontvangorgaan zich op een afstand van de röntgenbron bevindt, 
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een tafel voor het ondersteunen van een te onderzoeken subject tussen de 

röntgenbron en het röntgenbeeld-ontvangorgaan, een tweede motor die 

is gekoppeld met het beeld-ontvangorgaan en dat in elk der beide hoek-

richtingen doet kantelen om de tweede kantelinghartlijn, een orgaan 

voor het opwekken van een signaal dat overenkomt met de afstand XI in 

lengterichting van de tweede kantlijnhartlijn van het beeld-ontvangorgaan 

ten opzichte van de plaats van de hartlijn als deze zich op een vertikale 

lijn bevindt met de eerste kanteling-hartlijn van de röntgenbron, een 

orgaan dat een signaal opwekt dat overeenkomt met de hoogte YI van de 

tweede kanteling-hartlijn ten opzichte van de eerste kanteling-hartlijn, 

een orgaan dat een signaal opwekt dat overeenkomt met de tangens van de 

hoek QS tussen de vertikale lijn en de plaats waarheen de tweede kante-

ling-hartlijn van het beeld-ontvangorgaan in de lengterichting is bewogen, 

een orgaan voor het vermenigvuldigen van dêsignalen overeenkomende met YI 

en tg GS ter verkrijging van een signaal dat overeenkomt met YI tg ©S, 

een orgaan voor het vergelijken van de signalen die overeenkomen met 

XI en YI tg S en voor1 het sturen van de wérking van de eerste motor als 

reaktie op een verschil tussen de beide signalen, een orgaan dat als 

reaktie op eert verschil het signaal tg 9S wijzigt totdat de signalen 

overeenkomende met Xï en YI tg 9S gelijk zijn aan elkaar, een orgaan 

dat een signaal opwekt dat overeenkomt met 01, de hoek van het beeld-

ontvangorgaan ten opzichte van een vertikale lijn evenwijdig aan de 

bedoelde vertikale lijn, een orgaan voor het opwekken van een signaal 

dat overeenkomt met de hoek öS en een orgaan voor het verwekken van de 

signalen die overeenkomen met de hoek QI en de hoek 9S en voor het sturen 

van de werking.van de tweede motor opdat deze loopt als reaktie op 

een verschil- tussen de signalen, totdat dat verschil tot 0 is terug-

gebracht. 

2. Röntgen-onderzoektoestel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de 

tweede hartlijn dwars is gericht en het beeld-ontvangorgaan is voorzien 

van een beeld-ingangsvlak waarop de röntgenbundel afkomstig van de 

röntgenbron bij alle kantelingen van de röntgenbron en het beeld-ontvang-

orgaan loodrecht moet blijven staan, benevens een orgaan voor het 

vergelijken van de signalen die overeenkomen met tg QI en tg OS en voor 

het sturen van de werking van de tweede motor als reaktie op een verschil 

tussen de signalen, en een orgaan dat als reaktie op een verschil 

tussen de bedoelde signalen het signaal verandert dat overeenkomt met 
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tg FJI, totdat de signalen die overeenkomen met tg 91 en tg -JS gelijk zijN 

aan elkaar. 
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een derde 
motor die is gekoppeld met de tafel en de tafel in lengterichting 

5 kan bewegen in beide richtingen, een orgaan dat de derde motor de 
tafel in lengterichting doet bewegen evenredig met de afstand in lengterichti: 
waarover de tweede hartlijn van het beeldopneemorgaan is verschoven, 
zodat een punt in het te onderzoeken subject de hoek ('SS} vormt en op 
dezelfde plaats in de röntgenbundel ligt nadat het beeldopneemorgaan 

10 is verschoven, als voordien, waarbij de hoogte van het punt boven de 
eerste hartlijn gelijk is aan (K), de afstand die het punt moet doorlopen 
gelijk is aan (XT) en (XT) gedeeld door (K) gelijk is aan (tg §S) , eer. 
orgaan dat een signaal opwekt dat overeenkomt met (K)(tg BS), een- orgaan 
voor het vergelijken van dat signaal met het signaal voor (tg gs) en het 

15 signaal dat overeenkomt met (IC) (tg SS) en voor het sturen van de werking 
van de derde motor als reaktie op een verschil tussen deze signalen 
en een orgaan dat bij het bestaan van een verschil het signaal (K) (tg OS) 
wijzigt totdat de signalen die overeenkomen met (tg S) en (K) (tg $S) 
gelijk zijn. 

20 4. Inrichting volgens conclusie 3, gekenmerkt door een drager voor het 
ondersteunen van de tafel en de röntgenbron voor een gezamenlijke verti-
kale beweging, een vierde motor die is gekoppeld met de drager en deze 
op en neer gaande beweging, waarbij de hoogte van de tweede hartlijn 
van het beeldopneemorgaan boven een referentieniveau gelijk is aan (YI) 

25 en de hoogte van de eerste hartlijn van de bron gelijk is aan (Y2) , 
waarbij de hoogte van de tweede hartlijn ten opzichte van de eerste hartlijn 
gelijk is aan (YI), zodat (YI)=(YI)-(Y2), alsmede een orgaan gestuurd 
door de vierde motor voor het wijzigen van het signaal dat een functie 
is van de hoogte (YI) van de tweede hartlijn ten opzichte van de eerste 

30 hartlijn, totdat dit signaal gelijk is aan eensignaal overeenkomende 
met het verschil (Yl) en (Y2). 
5. Röntgeri-oncierzoektoeste 1, gekenmerkt door een röntgenbron en een 
orgaan vraarmee de röntgenbron zo is gemonteerd dat hij kan kantelen om 
een eerste dwarse hartlijn, een eerste kantelmotor gekoppeld met de 

35 röntgenbron, die deze in beide richtingen om de eerste hartlijn kan doen 
kantelen, een bevestigingsorgaan voor het mogelijk maken van bewegingen 
in lengterichting en vertikale richting, waarbij het röntgen-beeld-

7 7 f) 9 & Ik 
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opneemorgaan is voorzien van een ingang-beeldvlak evenwijdig aan zijn 
kantelingshartlijn, op welk vlak de röntgenbundel afkomstig van de 
bron loodrecht gericht moet blijven, waarbij het opneemorgaan is gemonteerd 
op een drager voor kanteling om een tweede dwarse hartlijn, alsmede 
een tafel voor het ondersteunen van een te onderzoeken subject tussen 
de röntgenbron en het beeldopneemrogaan, een tweede kantelmotor gekoppeld 
met het beeldopneemorgaan, die dit in beide richtingen doet kantelen om 
de tweede hartlijn, een orgaan voor het opwekken van elektrische signalen 
die overeenkomen - met de stand in lengterichting van het verdere beves-
tigingsorgaan respectievelijk de vertikale stand van het beeldopneemorgaan, 
een orgaan voor het sturen van iedere eerste motor voor het kantelen 
van de bron, teneinde de bron te doen kantelen synchroon met en naar 
het beeldopneemorgaan als reaktie op die signalen, een orgaan voor het op-
wekken van een elektrisch signaal overeenkomende met de kanteling van 
de röntgenbron en een orgaan voor het sturen van de tweede kantelmotor 
teneinde het opneemorgaan te doen kantelen als reaktie op het signaal dat 
overeenkomt met de kanteling van de röntgenbron. 
6. Inrichting volgens conclusie 5, gekenmerkt door een derde motor 
die is gekoppeld met de tafel en deze in lengterichting in beide richtingen 
kan bewegen, een orgaan dat een elektrisch signaal opwekt dat overeenkomt 
met de stand in lengterichting van de tafel, een orgaan voor het sturen 
van de derde motor voor het bewegen van de tafel teneinde deze in lengte-
richting te doen bewegen evenredig met de mate waarin het beeldopneem-
orgaan is bewogen als reaktie op het signaal dat overeenkomt met de 
kanteling van de röntgenbron, r.ocJnt een gebied van hof. r.uhjoct dat: 
in de bundel lag voordat het beeldopneemorgaan in .UhicjImm i fht Ing J:s bcwoijiMt, 
ook in de bundel ligt nadat het beeldopneemorgaan is bewogen. 
7. Inrichting volgens conclusie 6, gekenmerkt door een orgaan dat de 
röntgenbron en de tafel ondersteund teneinde tezamen vertikaal te bewegen, 
een vierde motor gekoppeld met het steunorgaan, dat dit omhoog en omlaag 
beweegt en een orgaan dat als reaktie op de elevatie van het steunorgaan 
het elektrische signaal verandert dat overeenkomt met de vertikale stand van 
het beelopneemorgaan. 
8. Röntgentoestel, gekenmerkt door een tafel voor het ondersteunen 
van een patient, een bevestigingsorgaan dat in de lengterichting en vertikaal 
kan worden bewogen, een röntgen-beeldopneemorgaan bevestigd op het bevesti-
gingsorgaan voor kanteling om een zijdelingse hartlijn, voorzien van een 



röntgenbeeld-ingangsvlak evenwijdig aan zijn kantelingshartlijn, een 
orgaan voor het monteren van een röntgenbron aan de andere zijde van de 
tafel dan het beeldopneemorgaan, een röntgenbron gemonteerd op het 
bevestigingsorgaan voor het kantelen om een dwarse hartlijn, een motor 
gekoppeld met het opneemorgaan voor het kantelen daarvan om zijn 
hartlijn, een motor gekoppeld met de röntgenbron voor het kantelen daarvan 
om zijn hartlijn, een orgaan dat een eerste elektrisch signaal opwekt 
dat overeenkomt met de stand in lengterichting van het beeldopneemorgaan 
en een orgaan dat een tweede signaal opwekt dat overeenkomt met de verti-
kale stand van het orgaan, een stuurorgaan dat dé kantelmotor voor de 
röntgenbron doet werken als reaktie op de ingangssignalen, een stuurorgaan 
dat de kantelmotor van uit", do rontuonlwKl-optvonu'tm.-vim ikvt '-wj^Ums 
als reaktie op de ingangssignalen, een orgaan dat eon dcrdt? oMUrj sv-h 
signaal opwekt dat overeenkomt met de hoek waaronder de röntgenbron 
of het beeldopneemorgaan zijn gekanteld door het eerste en het tweede 
elektrische signaal, die als Ingangssignalen zijn toegevoerd aan een 
van de stuurorganen, welk derde elektrische signaal wordt toegevoerd 
aan de ene ingang van het andere stuurorgaan, teneinde de andere motor 
te doen werken, benevens een orgaan dat een vierde elektrisch signaal 
opwekt dat overeenkomt met de hoek waaronder de röntgenbron of her 
beeldopneemorgaan zijn gekanteld, welk stuursignaal wordt gewijzigd 
door de werking van een verdere motor, totdat het vierde signaal in 
evenwicht is met het signaal dat overeenkomt met de hoek van de röntgen-
bron of het beeldopneemorgaan. 
9. Inrichting volgens conclusie 8, gekenmerkt door een verdere motor 
die de tafel in lengterichting kan bewegen, een stuurorgaan dat de motor 
voor de tafelbeweging stuurt als reaktie op ingangssignalen, waarvan 
er één een signaal is dat overeenkomt met het signaal dat overeenkomt 
met de hoek van het beeldopneemorgaan en de röntgenbron en het andere 
een signaal is dat overeenkomt met de stand in lengterichting van de tafel 
alsmede een orgaan dat dit laatste signaal opwekt als reaktie op de werking 
van e«3iVGrde„e motor, welk signaal wordt veranderd totdat het in even-
wicht komt met het signaal dat overeenkomt met de hoek, zodat de tafel 
in ds lengterichting wordt aangedreven evenredig met die hoek. 
10. Inrichting volgens conclusie 9, gekenmerkt door een motor die de 
röntgenbron en de tafel tezamen omhoog en omlaag beweegt en een orgaan 
dat als reaktie op de werking van die motor het signaal wijzigt dat 
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overeenkomt met de vertikale stand van het beeldopneemorgaan en de 
röntgenbron. 
11. Inrichting volgens conclusie 5 of 9, gekenmerkt door een kast 
die de röntgenbron omhult. 
12. Röntgentoestel voor het maken van röntgenbeelden van een patient 
onder verschillende hoeken met de lengterichting, gekenmerkt door een 
röntgentafel voor het ongeveer horizontaal ondersteunen van een patient, 
een bevestigingsorgaan boven de tafel dat horizontale ne vertikale 
bewegingen mogelijk maakt, een röntgenbeeld-opneeminrichting aan het 
bevestigingsorgaan dat in de lengterichting kan kantelen om een dwarse 
hartlijn en dat in de lengterichting en vertikaal kan bewegen met het 
bevestigingsorgaan, een kantelmotor voor het beeldopneemorgaan die 
met het beeldopneemorgaan is gekoppeld en dit over een bereik van hoeken 
met een lengterichting kan bewegen, een röntgenbron onder de tafel en 
een orgaan waarop de röntgenbron is bevestigd zodat hij synchroon met het 
beeldopneemorgaan kan kantelen om een dwarse hartlijn, welke beeldopneem-
inrichting is voorzien van een ingang-beeldvlak evenwijdig met zijn 
kantelingshartlijn, waarop de centrale straal van de röntgenbron 
loodrecht moet blijven staan voor alle kantelhoeken, een kantelmotor voor 
de bron die met de röntgenbron is gekoppeld en deze kan kantelen over een 
bereik van hoeken met de lengterichting, potentiometers die signalen 
opwekken die overeenkomen met de plaats in lengterichting respectievelijk 
hoogte van het beeldopneemorgaan, een stuurorgaan voor het sturen 
van de kantelmotor voor de röntgenbron, voorzien van ingangen voor die 
signalen, dat de kantelmotor voor de röntgenbron doet bewegen als de 
signalen niet in evenwicht zijn, een verdere potentiometer die een 
signaal opwekt dat overeenkomt met de hoek met de lengterichting van de 
röntgenbron, veroorzaakt door signalen die overeenkomen met de hoogte-
stand en lengtestand, welk verdere potentiometersignaal varieert als 
reaktie op de werking van de kantelmotor voor de röntgenbron, een stuur-
orgaan dat de werking van de kantelmotor voor het beeldopneemorgaan 
stuurt en'is voorzien van ingangen voor tenminste twee signalen, waarvan 
één het signaal is dat overeenkomt met de hoek met de lengterichting 
van de röntgenbron en het andere een signaal is dat overeenkomt met de 
hoek met de lengterichting van het beeldopneemorgaan, welk stuurorgaan 
de kantelmotor voor de beeldopneeminrichting doet werken als de signalen 
niet in evenwicht zijn, alsmede een potentiometer die een signaal opwekt 
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dat overeenkomt met de hoek van de beeldopneeminrichting, welke 

potentiometer wordt bedient als reaktie op de werking van de kantel-

motor voor de beeldopneeminrichting, een en ander zodanig dat de motor 

tot stilstand komt ais zijn ingangssignalen in evenwicht zijn, waardoor 

de beeldopneeminrichting en de röntgenbron dezelfde hoek met de lengte-

richting maken en de centrale straal loodrecht blijft staan op het 

ingang-beeldvlak. 

13. Toestel volgens conclusie 12, gekenmerkt door een motor die is 

gekoppeld met de tafel en deze in de lengterichting kan bewegen, een stuur-

orgaan voor het sturen van de motor voor de tafelbeweging, welk stuur-

orgaan is voorzien van ingangen voor een signaal dat overenkomt met de 

hoek van de röntgenbron en een signaal dat overeenkomt met de lengte-

stand van de tafel, dat de motor doet werken als de signalen niet in 

evenwicht zijn, benevens een verdere potentiometer die het signaal 

opwekt dat overeenkomt met de lengtestand van de tafel, welk potentio-

metersignaal varieert ais reaktie op de werking van de motor voor de tafel-

beweging, zodat ais de ingangssignalen in evenwicht komen, het stuur-

orgaan de motor tot stilstand brengt, zodat de tafel een beweging 

evenredig met de hoek ondergaat. 

14. Toestel volgens conclusie 12, gekenmerkt door een motor voor het 

tezamen omhoog en omlaag bewegen van de röntgenbron en de tafel, benevens 

een potentiometer verbonden met de potentiometer waarvan het signaal 

overeenkomt met de hoogte van de beeldopneeminrichting, welke verdere 

potentiometer wordt ingesteld door de bedoelde motor teneinde het 

signaal te wijzigen dat overeenkomt met de hoogte van de inrichting. 

15. Werkwijze voor het instellen van een kantelbaar gemonteerde röntgen-

beeldinrichting en een kantelbaar gemonteerde röntgenbron onder 

dezelfde hoek en recht tegenover elkaar, in een inrichting waarin die 

organen zich op een. afstand van elkaar bevinden teneinde een te onderzoeken 

subject daartussen aan te kunnen brengen, waarbij tenminste één van de 

inrichtingen in hoogte en lengterichting kan worden ingesteld, met het 

kenmerk dat men een eerste signaal opwekt dat een functie is van de 

lengtestand van de ene inrichting, eon tweede signaal opwekt- dat een 

'. j v.m "-anqenr; van de line]-; waarover de r*fr ,•;(<• ii'tfHi! I nq Ï-. 

(«"•kanl«• I<•! en v'.*H '!•> h<;<j'ji.e v.in andere 1 »r j cM: Inq, een derde ) 'jn.i.i r >,r, 

wekt dat een functie is van de hoek waaronder de eerste inrichting is 

gekanteld, een vierde signaal opwekt dat een functie is van de hoek 
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waaronder de andere inrichting is gekanteld, de ene inrichting kantelt 
totdat het verschil tussen het eerste en het tweede signaal gelijk aan 
0 is geworden en het derde signaal een waarde heeft bereikt die over-
eenkomt met de hoek van de eerste inrichting, waarna men de andere 
inrichting kantelt totdat het vierde signaal dat een functie is van zijn 
hoek overeenkomt met het derde signaal dat een functie is van de hoek 
van de eerste inrichting. 
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