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3SF.V.' Optische Industrie "De Oude Delft" 
DELFT. 

•, i 
Inrichting voor tomografie. 

De uitvinding heeffc betrekking op een inrichting voor tomografie, ' 

voorzien van een röntgenbron, een detèctorvlak én daarmede'optisch en/of 

• elektronisch gekoppelde middelen voor het verschaffen en verder verwerken ; 

'van signalen, die een maat zijn voor de röntgenabsorptie in een schijf-, 

5 ; vormige doorsnede van een tussen de röntgenbron en het deteetêibviëli bp te; 

stellen object in velschillende richtingen» welke worden verkïëgëH 

middelen aanwezig gijn voor het tot stand brengen van een rela-bievë cira&i- ; 

:beweging van het object ten opzichte van de inrichting om een loodrecht ojb ; 

'het vlak van de schijfvormige doorsnede staande as. ' 

10 .' Het is van essentieel belang, dat elk element van de doöfÉÜëiie ëbh 

bijdrage aan de absorptie van de röntgenstraling kan leveren, is dii hieij 

het geval, dan is de informatie onvolledig en is geen nauwkeurige bèeiti«' 

• reconstructie mogelijk. 

; Ter verwezenlijking van dit oogmerk kan men gebruik maken van eëti 

15 :groot aantal detectoren of kan men een aantal detectoren naast een eventü- ; 

;.ele rotatiebeweging een translatiebeweging laten uitvoeren. Het is duidelijk 

; dat een dergelijke gecombineerde beweging tijdroVend is, terwijl bovendien 

•de constructie hierdoor complex wordt. 

De bovengenoemde constructie met een stationaire rij discrete detec-
• i 

20 ;toren heeft het bezwaar, dat het compromis tussen scheidend vermogen en de 

•voor de beeldconstructie benodigde rekentijd slechts voor een grootte van 'i 

doorsnede optimaal is; bij een variërende afstand tussen het object en de 

;rij detectoren verandert namelijk niet de rekentijd doch wel het scheidend 

:vermogen tengevolge van variërende geometrische vergroting in ëëïi diverge-

25 ;rende röntgenbundel. 

De uitvinding beoogt te voorzien in een inrichting, welke de bbVöfi'» 

'genoemde bezwaren niet vertoont en "bovendien nog een aantal anderë voorde-
1 len biedt, zoals bijvoorbeeld een goedkope constructie, een snelle 'ëh "bè-

•trouwbare werking, een lage stralingsdosis, enz., welke voordelen later 

30 ' zullen worden besproken. 

; Daartoe bezit volgens-. de uitvinding het detectorvlak een zö&ftditsl ! 

uitgebreidheid, dat het volledig kan worden bestreken door een uit de rofit--
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genbron afkomstige, ruimtelijke röntgenbundel waarvan de uitgebreidheid in ! 
de genoemde asrichting zodanig is, dat de schijfvormige doorsnede over de i 
gehele hoogte daarvan wordt doorstraald, terwijl in het vlak van deze door- : . 
snede de bundel de vorm van een waaier bezit, die aan de ene zijde wordt ; 

5 begrensd door de genoemde draaiingsas en zich aan de andere zijde tot zo ver 
buiten het object uitstrekt, dat gedurende een volledige omwenteling het ob-
ject over de gehele omvang van de schijfvormige doorsnede volledig wordt ! 
doorstraald. , 

Daarbij kan volgens de uitvinding de röntgenbron een lijnvormige, j 
10 evenwijdig aan de draaiingsas gericht focus bezitten, i j 

Volgens de uitvinding kan het detectorvlak zijn opgebouwd volgens j •. 
'een tweedimensionale matrix van discrete rontgendetectorelementen,met welke i • 
matrix elektronische middelen zijn gekoppeld, waarmede de detectorelementen : . 
achtereenvolgens kunnen worden afgetast, waarna de aldus verkregen signalen j 

15 verder kunnen worden verwerkt. : ' 
Het is volgens de uitvinding ook mogelijk, dat het detectorvlak uit 

een continu, tweedimensionaal röntgenscherm bestaat. Volgens de uitvinding 
kunnen in deze laatste uitvoering lens-, spiegel- of vezeloptiscbe middelen 
aanvresig zijn om het detectorvlak op de fotokathode van een helderheids-

20 versterkerbuis af te beelden. Daarbij kan het detectorvlak zich binnen de 
omhulling van een directe röntgenbeel&versterkerbuis bevinden. 

Het detectorvlak kan volgens de uitvinding de vorm hebben van een 
cilinder, waarvan'de as bij voorkeur overeenkomt met het lijnfocus van de 
röntgenbron. 

25 Voor het verschaffen van de rotatie kunnen volgens de uitvinding 
middelen aanwezig zijn om het object ten opzichte van een stilstaand samen-
stel van röntgenbron en detectorvlak om de draaiingsas te roteren. Er kunnen 
ook middelen aanwezig zijn om het samenstel van röntgenbron en detectorvlak 
om een stilstaand object te roteren. 

30 Volgens de uitvinding kan de draaiingsas binnen het object zijn ge-
legen. 

Tenslotte kunnen volgens de uitvinding middelen aanwezig zijn waar-
mede de plaats van de schijfvormige objectdoorsnede ten opzichte van het 
samenstel van röntgenbron en detectorvlak kan worden ingesteld. 

35 : De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder verwij-
zing naar de tekening, waarin een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens! • 

760 5 68 7 - " "" " 



de uitvinding schematisch is afgebeeld. 

De in de tekening weergegeven inrichting omvat e'en röntgenbron 1 en 

een röntgenschenn 2. Tijdens het bedrijf van de inrichting vordt tussen 

deze beide onderdelen een object 3 opgesteld, -waarbij in de tekening het 

'geval is beschouwd, dat het centrum van dit object is gelegen op de denk-

beeldige loodlijn uit de bron 1 op het scherm 2. Bij de werking van de in-

'richting -wordt bij een dergelijke opstelling van het object in' hüöfdaaak de 

helft van de doorsnede van dit object door de straling uit dé brbtt ,1 dobi*-4 

straald en vordt op het scherm 2 bij rotatie van het object'over 366° ëelï 

transmissiebeeld van een schijfvormige doorsnede van het object gevortóS.. 

Aan de van de bron 1 afgekeerde zijde van dit scherm 2 bevindi &iöH 

verder een zeer licht-sterk optisch systeem h, dat bestemd, is öhl ket beeld 

'op het röntgenscherm 2 af te beelden op de fotokathode van een bdeidvëfyïëi'' 

ker 5» 

Bij de in de tekening afgebeelde uitvoeringsvorm volgens dè üitviü-

ding is deze beeldversterker 5 direct vezeloptisch gekoppeld met een zich 

daarachter bevindende televisie-opneembuis 6. Deze televisie-opneembuis 

dient om het op het anodescherm van de beeldversterker 5 tijdens de werking 

van de inrichting verschijnende beeld op de in de televisietechniek gebrui-

kelijke wijze af te tasten, waarbij deze buis 6 dan een videosignaal levert 

'dat wordt toegevoerd aan een monitor 9 en een logaritmische videoversterker 

7, die op zijn beurt, zoals uit de tekening blijkt, is gekoppeld met een 

"beeldreconstructie-inrichting 8. Door de beeldreconstructie-inrichting 8 

•wordt dan uit de ontvangen videosignalen een tomogram van de betreffende 

•doorsnede van het object gevormd. 
! Het is duidelijk, dat hiervoor tijdens het bedrijf het object om een 

axiale as moet worden geroteerd dan wel dat het samenstel bestaande uit de 

röntgenbron 1 en het scherm 2 om het object moet worden geroteerd; dit ië 

in de tekening schematisch aangegeven door een pijl. 

Een voordeel van de uitvinding is, zoals uit de tekening blijkt5 dat 

voor het verkrijgen van alle informatie, die voor de uiteindelijke.isëiktfi* 

structie van een volledig doorsnedebeeld noodzakelijk is, onder verirtitfdiii§ . 

van enige translatiebeweging kan worden volstaan met het gebruik van eëö ' 

•betrekkelijk klein detectorvlak. Doordat bij de in de tekening weergegeven ! 

opstelling van het object 3 slechts steeds een deel van de doorsnede van 
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'het object op dit scherm wordt afgebeeld dient) voor het' verkrijgen van een' 

|volledig doorsnedebeeld van het object, dit' laatste over een hoek van 360° ] 

lom'de as van het object te worden geroteerd. Het bezwaar van een volledige 

jrotatie telt minder zwaar dan de voordelen, die verkregen worden door een | 

5 'detectorvlak met geringe uitbreiding, zoals dit volgens de uitvinding wordt 

Itoegepast, in het bijzonder indien de inrichting zodanig is opgesteld, dat 

|de flraaiingsas verticaal staat. 

! Het gebruik van een betrekkelijk klein detectorvlak maakt het verder 
I » * 

{mogelijk, dat ook de verdere componenten van het stelsel,zoals het optische 
I 

10 !stelsel, de beeldversterkerbuis enz. kleinere afmetingen kunnen hebben en 

|derhalvé goedkoper kunnen zijn. Bovendien voeren deze kleinere afmetingen 

|tot lichtere constructies met een geringer traagheidsmoment, waardoor met 
I . .. ! 
ieen veel kleiner vermogen een beduidend snellere rotatie kan worden verkre-; 

jgen, Hierdoor kan de invloed van bewegingsonscherpte als gevolg van bijvoor* 

15 |beeld ademhaling drastisch worden beperkt. _ j 

| . Een ander voordeel van de betrekkelijk geringe uitgebreidheid van j 

!het detectorvlak 2 is, dat een goed scheidend vermogen met de inrichting | i ( I 
iwordt verkregen omdat êên televisiebeeld, waarvan het scheidend vermogen J 

wordt bepaald door het aantal televisielijnen en de gebruikte bandbreedte, i 
I 

20 ;wordt gebruikt voor de verwerking van de informatie, afkomstig van telkens j 

jongeveer de helft van het object, en dientengevolge in de reconstructie van' 

het gehele object een evenredig geringere bijdrage tot de onscherpte levert' 

en tegelijkertijd ongeveer een verdubbeling van het' scheidend vermogen i 

in horizontale zin'optreedt dan in en ten opzichte van het geval, dat het . 
j detectorvlak een grotere afmeting heeft en één televisiebeeld voor het ge- i 

jhele object wordt gebruikt. i 
i ( ' 
i Het iB duidelijk, dat wanneer het object voldoende klein is, dit 
' . ' i 
;object zodanig kan worden opgesteld, dat het in zijn geheel binnen de be- j 

^mmnpfiia run in 4e tskwing mng^rm rönt^mbmlinftBvmier valt, 
! ö 

30 jwaardoor slechts een rotatie over een hoek van 180 van hfct object nodig is. 
! i 
Ivoor het verkrijgen van .een volledig transmissiebeeld. j 

j Verder iB het duidelijk, dat ofschoon in de tekening het goval io J 

;aangegeven, dat de draaiingsas van het object 3 op de loodlijn vanuit de j 

enbron 1 op het scherm 2 is gelegen, dit niet'strikt noodzakelijk is i 

35 ; en dat bedoelde as binnen de begrenzingen van de waaiervormige bundel kan i 

! 
^ ifij ^ ^ . j 



'zijn gelegen. 

| Een opstelling van het object 3 als aangegeven in de tekening heeft 

'zowel een bezwaar als een voordeel. Het bezwaar is, dat op de in de teke-

ning aan de onderzijde gelegen rand van het scherm een zogenaamde "centrale 

pit" ontstaat, die aanleiding geeft tot een punt in het gereconstrueerde 

beeld. Het is evenwel mogelijk deze centrale pit als referentie te gebrui-
f 

'ken, hetgeen bijvoorbeeld van belang is bij een therapieplanning voor be-

;straling van het object. Het blijkt, dat dit voordeel zwaarder telt dan het 

[visuele bezwaar van het ontstaan van de punt in het gereconstrueerde beeld< 

mede gezien de vrijheid, die bestaat om deze centrale pit te kiezen in eën 

minder van belang zijnd gedeelte van de doorsnede. 

Het verdient bij een inrichting volgens de uitvinding, welke voor 

•tomografie bestemd is, de voorkeur de röntgenbron een .lijnvormig, evenwij-

dig aan de draaiingsas van het object of het samenstel van röntgenbron en 

scherm gericht focus te geven. In dat geval is het ook mogelijk het detec-

torvlak, indien dit buiten de omhulling van een beeldversterker is gelegen 

;dé vorm te geven van een cilinder, waarvan dé as overeenkomt met dit lijn-

;focus van de röntgenbron, waardoor wordt vermeden, dat langs- het detector-

vlak voor een verlopende lineaire vergroting zou: moeten worden gecorrigeerd. 

Waar boven is gesproken over een scherm.of een detectorvlak wordt 

;bedoeld,een constructie, welke kan zijn opgebouwd uit een tweedimensionale 

matrix van discrete röntgendetectorelementen of wel een continue, tweedi-

mensionaal röntgenscherm. ' 

Verder wordt er op gewezen, dat ofschoon bij de in de tekening af ge-, 
f 

beelde uitvoeringsvorm het beeld op het detectorvlak door middel van een 

optisch stelsel b op de fotokathode van de helderheidsversterkerbuis 5 

wordt afgebeeld, dit ook met behulp van een spiegelstelsel of vezeloptische 

middelen kan geschieden. 

Verder is bij de in de tekening afgebeelde uitvoeringsvorm het de-

tectorvlak 2 aangegeven buiten de omhulling van de beeldversterkerbuis 5; 

het is volgens fig uitvinding evenwel ook mogelijk, dat het detectorvlak zich 

binnen de omhulling van eén directe rÖntgeübéeldVërstêrkêrbuis bevindt. 

Juist de geringe uitgebreidheid van het detectorvlak volgens de uitvinding 

maakt een dergelijke constructie realiseerbaar. ; 

Zoals boven reeds is opgemerkt, is het mogelijk tijdens het bedrijf 
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van de inrichting het object ten opzichte ran een stationair samenstel van 
röntgenbron en scherm te roteren als wel laatstgenoemd stelsel ten opzichte i 
•van een stationair object te laten roteren. De daartoe geschikte middelen 
zijn in de tekening terwille van de eenvoud niet afgebeeld. Daarbij kan 

5 'volgens dë uitvinding de draaiingsas binnen het object zijn gelegen. 
Tenslotte kan de inrichting zijn voorzien van middelen waarmede de 

;plaats van de schijfvormige objectdoorsnede ten opzichte van het samenstel 
v̂an röntgenbron en het detectorvlak kan worden ingesteld. Ook deze middelen| 
•zijn bij de in'de tekening schematisch afgebeelde uitvoeringsvorm niet ex- • ) 

10 pliciet weergegeven. 

II 5 5 5 7 ; : 
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1. Inrichting voor tomografie' voorzien van een röntgenbron, 

een deteotorvlak en daarmede optische en/of elektronisch gekoppelde 

middelen voor het verschaffen en verder verwerken van signalen, die een 

maat zijn voor de röntgenabsorptie in een schijfvormiĝ  'öö^paö .tttói ëöii. 

tussen de röntgenbron en het detectorvlak op. te stellen oÜjëBt ifi 

verschillende richtingen, welke worden verkregen doordat niiddëieii fclijïw 

wazig zijn voor het tot stand brengen van een relatieve drattibefwigiiig VHHi 
ï ; i 

j het object ten opzichte van de inrichting om een loodrecht Kë^ 

| van de schijfvormige- doorsnede staande as, met het kenmerk, dat ifêt-lf 

10 1 ; teotorvlak een aodaflig© uitgebreidheid bezit, fiat het vollëtHfj Mil 

! worden bestreken door een uit de röntgenbron' afkomatig®. ̂Ullöl̂ ÜjiiÖi: ' 

| röntgenbundel waarvan de uitgebreidheid in de genoemde ,anïiohiifi(| «• 
• is, dat de schijfvormige doorsnede over de gehele hoogte daarvan 

, doorstraald, terwijl in het vlak van deze doorsnede de bundel de vdfai Vött . 

15 | een waaier bezit, die aan de ene. zijde op-zijn minst wordt IjégfëfiM'-Öfej 

- j genoemde draaiingsas en zich aan de andere zijde tot zo ver buiten Het ob- j 

.' ject uitstrekt, dat gedurende een volledige omwenteling het object över ; 

| de gehele omvang van de schijfvormige doorsnede volledig wordt doöï"** 
j ' i ! 
j strauld. • , ; 

20 I 2. _ Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de röntgen- j 

! bron een lijnvormig, evenwijdig aan de draaiingsas geïÉcÉl 'i'cÉiitó ëëidtë» j • 

! 3. . Inrichting volgens conclunie 1 en 2, met het kenmerk, dat het ! 

| detectorvlak is opgebouwd volgens een tweedimensionale iiiai'jfrix 

j discrete röntgendetectorelementen, 

25 {4. Inrichting volgens conclusie 1 en 2 met het keHftèrk, ̂  lï̂  , 

, detectorvlak uit een continu, tweedimensionaal röntgehsckerm bestoet» 

:!;« 'hvlnhUny vol/<«(!« oowihuiU 1, ? m 4 gBksrimr'hli 4nov lMbi>-/ i 

; «piogol- of vozoloptluchö middelen om hot dotoofcorvink op do foiulmÜWflH 

. " van een helderheidoveroterkbulo af te beelden. 

30 • \6, Inrichting volgens conclusie 1, 2 en 4 met het këhtüörkf dfA liet ; 

d̂etectorvlak zich binnen de omhulling van een directe rort'tgelibeeldvef- < 

ê 19588 7 



sterkerbuis bevindt. 

7. Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3 of 4 en 5 met het kenmerk, 
i 

dat het detectorvlak de vorm heeft van een cilinder waarvan de as 

overeenkomt met het lijnfocus van de röntgenbron. 

8. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk 

dat het samenstel van de röntgenbron en detectorvlak stationair is en 

middelen aanwezig zijn om het object ten opzichte van dit samenstel offl 

de draaiïngsas te roteren. 

9. Inrichting volgens conclusie 1-7 met het kenmerk, dat höi ötjjöÓ'b 

stationair is en middelen aanwezig zijn-om het samenstel vail tfÖhtgèttlMfOii 

en detectorvlak om het object te roteren. 

10. Inrichting volgens conclusie 1-9 met het kenmerk, da*fc dë 

draaiïngsas "binnen het object is gelegen» 

11. Inrichting volgens êen der voorgaande conclusies fflët het kêttlfteïk 

dat middelen aanwezig zijn waarmede de plaats van de schijfvormigë öbjëd't' 

doorsnede ten opzichte van het samenstel van röntgenbron en-detectorvlak 

kan worden ingesteld. 
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