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Met een rekentuig werkend :tomografisch stelsel. i 

I De uitvinding heeft betrekking op een toestel'Ivoor het onderzoeken 

{ van het menselijke lichaam met doordringende straling zoals röntgenstra-

| ling of gammastraling. Hoewel bepaalde facetten kunnen worden toegepast . 

fin apparatuur voor het onderzoeken van het gehele lichaam of delen 
i 

daarvan, zoals de romp, wordt de uitvinding hoofdzakelijk toegelicht 

aan de hand van een toestel voor het onderzoeken van de menselijke 

! borsten. 

: De grondslagen van een soort onderzoektoestel waarop de uitvinding 

. kan worden toegepast zijn beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 

• 3.973.126. Nadere informatie over de stand der techniek is te vinden 

! in een artikel getiteld "Image Reconstruction From Projections" door 

j R. Gordon, G.T. Herman èn S.A. Johnson in "Scientific American" oktober 

1975, vol. 233, no. 4r blz.- 56. 

Het opsporen van borstgezwellen is een proces dat berust op de 

mogelijkheid om verschil te maken tussen de stralingabsorptïe van normaal 

, weefsel en de stralingabsorptie van tumoren of andere kwaadaardige weef-

sels met nagenoeg dezelfde dichtheid. Tot dusverre-zijn radiografische 

films, fluorescerende schermen en xero-radiografische platen toegepast 

als röntgen-detectieinrichtingen, maar geen daarvan is voldoende gevoelig 

om verschil te kunnen maken tussen normaal en abnormaal weefsel. 

Recent ontwikkelde procedures voor differentiatie tussen zachte 

weefsels door middel van röntgenstraling en onder gebruik making van 

een aftastwerkwijze zijn beschreven in de Amerikaanse octrooischriften 

3.778.614, 3.877.634 en 3.881.110. Zoals in die octrooischriften beschreven 

worden één of meer fijn gecollimeerde bundels gammastraling of röntgen-

straling uit een gemeenschappelijke bron door het te onderzoeken subject 

gericht op een detectorstelsel aan de zijde van het subject tegenover 

de bron. Bij een bepaalde werkwijze worden de bron en de detector heen 

en weer bewogen en aan het einde van elke zijdelingse beweging worden 

de bron en de detector over een hoekstap verdraaid. Signalen overeenko-

mende met gedetecteerde dichtheid variaties worden toegevoerd aan een 

rekentuig dat als de informatie uit de hele aftasting volledig is, 

gegevens levert die representatief zijn voor dichtheidsvariaties in het 
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het dwarse vlak. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het sturen van , 
I 

een geschikte weergeefinrichting, zoals een beeldweergeefbuis, die i 
het zichtbaar maken van het gereconstrueerde beeld mogelijk maakt. De 
procedure is een variant van wat gewoonlijk wordt aangeduid als 
tomografie. 

Berekeningen van de gegevens die het beeld voorstellen worden vereen-
voudigd als, zoals bij sommige eerdere octrooischriften, het grensvlak 
tussen huid en lucht en de dichtheidsvariaties over de aftastbundel n 
worden verkleind door het lichaamsdeel te omringen met een vloeistof 
waarvan de dichtheid of doorlatendheid voor röntgenstraling ongeveer 
! overeenkomt met die van weefsel. Water voeldoet grotendeels aan déze i 

|eiss zoals vermeld in het Amerikaanse octrooischrift 3.881.110. Bij 
1 bekende tomografietoestellen die werken met een rekentuig en zijn 
' bestemd voor onderzoek van andere delen van het lichaam dan de borsten 
' is echter bij onderzoek, van zulke delen met een toestel werkende volgens, s 
' de hier te beschrijven beginselen, het omringen van het onderzochte subject 
met water niet steeds uitvoerbaar, maar beeldreconstructie met een reken-
tuig is toch mogelijk als de juiste voorzorgen worden getroffen. Tot 
dusverre is bij aftastende röntgentoestellen niet het niveau van 
beelddefinitie en onderzoeksnelheid bereikt dat nodig is voor massale 
doorlichting van vrouwenborsten in de praktijk,. en ~ër was geen toestel 
beschikbaar dat borstonderzoek of onderzoek van andere lichaamsdelen 
met aftasttechnieken mogelijk maakte en waarbij het subject röntgendoses 
ontvangt die dicht liggen bij de lage doses die theoretisch bereikbaar 
zijn. 

Bij de hier te beschrijven borstaftaster wordt een vrouw waarvan 
de borsten moeten worden onderzocht ongeveer horizontaal ondersteund in 
een stand waarbij één borst tegelijk vertikaal hangt in een met vloei-
stof gevulde en voor röntgenstraling doorlatende bak. De rontgenhron en 
detector zijn aangebracht .op een aftastarm of rotor die roteert om een 
vertikale hartlijn die ongeveer samenvalt met de top van de borst, 
zodat de bron aan de ene zijde en de detector aan de andere zijde van de 
borst tezamen een cirkelbeweging uitvoeren. 

De rotor is roterend aangebracht op een hefinrichting. De rotor en 
de hefinrichting zijn onderhevig aan azimuthsturing respectievelijk 
elevatiesturing. Zij kunnen met de hand worden ingesteld voor onderhoud 
van het toestel en voor het instellen van een subject voor het onderzoek. 
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De rotor-azimuth-aandrijving en de aandrijving van de hefinrichting ; 
) 

worden geprogrammeerd tijdens een onderzoek en de rontgenbron laat j 

men bij voorkeur met regelmatige tussenpozen pulserend werken teneinde \ 

in wezen bewegingsonscherpte te onderdrukken terwijl de bron en de detector 

|een cirkelbeweging op de borst of een ander onderzocht lichaamsdeel -uit-

' voeren. Na elke aftastomwenteling van de rotor, die bij voorkeur 360° [ 

jomvat, maar ook 180 kan omvatten, wordt de hefinrichting in axiale richting 

I stapsgewijs bewogen in stappen van in een typerend geval 1 cm of een h cm 

I langs de rotatiehartlijn. Na elke aftasting draait de rotor in tegenge- , 1 . 

[ stelde richting ten opzichte van de voorafgaande aftasting. Deze afwis- ; 

: selende tegengesteld gerichte aftastingen worden herhaald totdat de gehele 

: hoogte van de borst in opeenvolgende lagen is afgetast. 

De röntgenbundel wordt gecollimeerd tot een dunne laag die 

. bijvoorbeeld een dikte van ongeveer 1 cm kan hebben. De röntgenbundel 

is waaiervormig, daar hij afkomstig van een puntbron en hij omvat het 

lichaamsdeel zoals de borst en de vloeistof daaromheen. Het meest diverge-

rende uiteinde van de bundel valt op een stelsel van röntgen-detectorele-

, menten. De signalen uit de detectorelementen worden, tussen de opeenvolgende 

; rantgenimpulsen afgegeven aan een rekentuiggeheugen. 

In de hier te beschrijven borstaftaster bevindt de borst zich zoals 

•hierboven vermeld in een binnenste met vloeistof gevulde bak die tijdens 

het onderzoek stilstaat zodat de vloeistof daarin geen ongewenste turbu-

lentie ondergaat die de borst op ongewenste wijze zou bewegen. De binnenste 

bak is bij voorkeur omringd -.door een grotere buitenste bak die eveneens 

met vloeistof zoals water is gevuld tijdens het onderzoek. De binnenste 

en de buitenste bak bevinden zich voortdurend op konstante hoogte. De 

buitenste bak roteert synchroon met de rontgenbron en de detector, maar 

de buitenste bak blijft in het beschreven voorbeeld een konstante hoogte 

behouden. De buitenste bak is gevuld met water en zo gevormd dat de 

absorptie van röntgenstraling over de waaiervormige bundel zo konstant 

mogelijk is. De binnenste bak is aan de bovenzijde open teneinde het 

overstromen van water mogelijk te maken en dit verzekert dat het bovenste 

deel van de borst en het aangrenzende weefsel in water-zijn gedompeld. 

De uitvinding wordt hieronder toegelicht aan de hand van de tekening, 

die betrekking heeft op een uitvoeringsvoorbeèïd van een toestel volgens 

de uitvinding. 

Fig. 1' is een aanzicht in uiteengenomen toestand van de mechanische 



hoofdkomponenten van een toestel volgens, de uitvinding. 
Pig. 2 is een schets van de wijze waarop de patient zich bevindt ' 

ten opzichte van een toestel volgens de uitvinding voor het aftasten vani 
de borst. 
| Fig. 3 is een blokschema van de komponenten voor het verzamelen van 
! gegevens en besturing van een toestel volgens de uitvinding. • 

Fig. 4 is een blokschema van een deel van een codeerstelsel volgens 
de uitvinding. 

Fig. 5 is een groep golfvormen aan de hand waarvan de werking van het 
codeerstelsel wordt toegelicht. 

Fig. 6 is een blokschema van sommige elektrische komponenten die 
een rol spelen bij het beëindigen van het bedrijf van de aftastinrichting. 

Fig. 7 is een blokschema van een uitvoeringsvorm van logica die 
wordt gebruikt voor het sturen van de rotatie van de aftaster. 

Fig. 8 is een blokschema van de azimuth aandrijving. 
Fig. 9 is een blokschema van logica voor het sturen van de dwarsbeweging 

of hefbeweging van een aftastinrichting volgens de uitvinding. 
Fig. 10 is een afbeelding van golvormen aan de hand waarvan de 

logische functies van de hefinrichting worden toegelicht. 
Fig. 11 is een blokschema van de hefbeweging-aandrijfinrichting. 
Fig. 12 is een enigszins schetsmatig aanzicht van het kabelopneem-

mechanisme, waarbij delen zijn opengewerkt en de kabels zijn afgewikkeld-.- • 
Fig. 13 is een soortgelijk aanzicht als fig. 12, waarin echter de 

kabels in opgewikkelde toestand zijn afgebeeld. 
Fig. 14 is een schets van spiraalveren voor de kabelondersteuning 

en het geleidingsorgaan die worden gebruikt voor het kabelopneemmechanisme 
uit de figuren 12, 13 en 15. 

Fig. 15 is een vertikale deeldoorsnede van het kabelopneemmechanisme 
langs de lijn 15-15 uit fig. 1. 

- Fig. 16 is een schema van de komponenten van een basis-watertoevoer-
stelsel van een toestel volgens de uitvinding. 

Fig. 17 is een blokschema van de logische circuits voor het sturen van 
het. watertoevoerstelsel. 

Fig. 18 is een vertikale deeldoorsnede langs de lijn 18-18 uit fig. 1, 
waaruit de constructie van de binnenste en buitenste waterkamers blijkt, 
alsmede het orgaan voor het roteren van de buitenste kamer en een deel van de 
aftastrotor. 
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Fig. 19 is een blokschema van een ander watertoevoerstelsel volgens 
, - ï 

de uitvinding. [ 

Fig. 20 is een blokschema van een stelsel dat het mogelijk maakt, ? 

iröntgengegevens te verkrijgen met een waaiervormige röntgenbundel, maar 

'waarbij de röntgenbundel niet behoeft te pulseren. : 
I 
| Figuren 21 en 22 zijn een schetsmatig vooraanzicht respectievelijk 
i 
• zijaanzicht van een röntgenaftastinrichting voor het gehele lichaam 
ï 
: waarop de uitvinding ineens kan worden toegepast. 
t 

f In fig. 2 is schetsmatig een borstaft'asttoestel afgebeeld waarop de 

• uitvinding van toepassing is. Het toestel omvat een huis 10 waarin zich 

i een bron 11 van doordringende straling zoals röntgenstraling of gamma-

straling bevindt. Diametraal tegenover de bron op een omwentelingscirkel 

: 12 bevindt zich een uit vele elementen opgebouwde straling detectoreenheid 

' 13. Zoals nog-.-aiader zal worden toegelicht zijn de stralingbron 11 en de 
: detector aangebracht op een aftastarm of de rotor die roteert om een 

hartlijn 14 die bij voorkeur nagenoeg samenvalt met het midden van 

het beeldveld. De bron en de detector 13 bevinden zich niet noodzakelijker-

wijze op dezelfde afstand van de omwentelingshartlijn. Bij de uitvoering 

volgens fig. 2 is de omwentelingshartlijn vertikaal, wat nodig is voor 

een borstaftaster. Bij uitvoeringen die niet speciaal zijn gericht 

voor het aftasten van borsten, maar zijn ingericht"voor het onderzoekèn 

en aftasten van andere delen van het lichaam of het gehele lichaam, kan 

de omwentelingshartlijn horizontaal liggen of onder een andere hoek staan. 

Bij de uitvoering volgens fig. 2 wordt het te onderzoeken subject 15 

met het gericht naar beneden liggend geplaatst in een kantelend gestel 

16 als beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.973.126. Bij de 

uitvoering volgens fig. 2 worden de borsten 17 één voor één gedompeld in 

een waterbak 18. Het lichaam om de borst wordt ondersteund door een 

oppervlak 20 met een opening dat gedeeltelijk is afgebeeld. 

Bij de aftasttoestellen volgens de uitvinding voor onderzoek van de 

borst of het gehele lichaam wordt de röntgenbundel afkomstig van een 

kleine vlek in de bron 11 gevormd tot een betrekkelijk dunne waaiervormige 

bundel die horizontaal divergeerd naar de detector, teneinde alle te 

onderzoeken delen van het lichaam te omvatten. Bij het beschreven borst-

aftasttoestel passeert de bundel tevens door het water in de bakken 21 

en 22 waaruit de bakeenhéid 18 bestaat. De waaiervormige bundel is 

bij voorkeur dun in de richting van de rotatiehartlijn van de rotor. In 
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een typerend geval kan de bundel een dikte hebben van 1 cm of iets meer j 
« 

of minder. De bron 11 en de detector 13 draaien tezamen om het lichaam i 
| 

teneinde de beelden vast te leggen die in een enkel vlak worden opgenomen 
i 

en vervolgens wordt de rotor met de bron en de detector stapsgewijs naar 
beneden bewogen en wordt de rotatie omgekeerd gedurende de volgende • 
i O ' 
|aftasting. Tijdens elke rotatieaftasting van 360 worden de elektrische 
;signalen die overeenkomen met intensiteiten van het röntgenbeeld voor I j stappen waarover de bundel draait 'tijdens de aftasting afgelezen uit de 
I 
!detectoreenheid 13 met verscheidene elementen en bewaard in een rekentuig 
19 waarin zij worden bewerkt voor de weergave. 

De mechanische hoofdkomponenten van het toestel worden beschreven 
• aan de hand van fig. 1. Het te beschrijven mechanisme maakt deel uit 
van een gespecialiseerde borstaftaster maar de beschreven aftastwijze 
en röntgen-impulstempering zijn ook van toepassing op toestellen voor 
het aftasten van het gehele lichaam. 

In het aanzicht uit fig. 1 wordt de borst van de te onderzoeken 
patient gebracht in een binnenste bak 21 die is gevuld met een vloeistof 
zoals water en tijdens een aftastbewerking stilstaat. Daardoor staat ook 
het water stil, evenals de borst, wat noodzakelijk is voor het verkrijgen 
van geldige intensiteitsgegevens van de röntgenstraling. De binnenste 
bak 21 is in fig. 1 cylindrisch, maar kan konisch óf' in vertikale richting 
smal toelopend zijn teneinde meer overeen te komen met de vorm van de 
borst. De gekozen vloeistof levert röntgenintensiteiten die nagenoeg 
gelijkmatig zijn over het veld van de detectoren en nagenoeg gelijk zijn 
aan die van zacht weefsel, teneinde steeds binnen het dynamische gevoe-
ligheidsbereik van de röntgendetector te vallen. De vloeistof kan bijvoorbeeld 
water bevatten met toevoeging van capillairaktieve middelen, kiemdodende 
middelen en schimmeldodende middelen teneinde de schuimvorming in de 
binnenste bak 21 tegen te gaan, bevochtiging te verzekeren en het groeien 
van microorganismen te beletten. 

De bak 21 bevindt zich inleen buitenste bak 22 die een omringende 
ruimte 23 begrensd die bij voorkeur tijdens het onderzoek met dezelfde 
vloeistof is gevuld. De buitenste bak 22 roteert tezamen met de rotor 
waarop de röntgenbron 11 en de detector 13 zijn aangebracht tijdens het 
onderzoek, maar de buitenste bak beweegt niet axiaal langs de vertikale 
rotatie hartlijn 14. Een deel van de struktuur die het deel van het lichaam 
van de patient dat de borst omringd ondersteund, is aangegeven bij 20. 
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De rotorstruktuur of aftastarm zoals deze soms wordt aangeduid: j 

is aangegeven bij 25 en omvat een gestel 24 met een centrale opening 
I 
| 26. De rontgenbron 11/ bestaande uit een huis waarin een röntgenbuis is ; 
I 
! aangebracht, is aan de ene zijde van de rotor 25 bevestigd. De rontgenbron 

; is voorzien van een collimator 27 voor het begrenzen van de dunne waaier-
t 
fvormige divergerende röntgenbundel. Een volgens een boog opgesteld stelsel 
Ê- : 

; röntgendetectoren 28 bevindt zich op het gestel diametraal tegenover 

• de rontgenbron en in het vlak van de bundel. Het detectorstelsel 28 is 

! aangebracht in een doos 29 waarin zich elektronische inrichtingen bevinden i 
| die het bewaren en multiplexen van de elektrische signalen geleverd door 

' de detectoren als deze worden getroffen door de röntgenimpuls en tijdens 

de aftasting vergemakkelijken en de overdracht naar het rekentuig 19 

voor de bewerking mogelijk maken. Een geschikt röntgen-detectorstelsel 28 
; met verscheidene .elementen is beschreven in het Belgische octrooischrift 

846.449. 

Bij het hier beschreven beeldreconstructiestelsel met een rekentuig 

moet een ruimtelijke verdeling van röntgenintensiteiten door de detector 

28 worden omgezet in elektrische signalen, zodat deze signalen kunnen 

worden bewerkt door middel van een geschikt rekentuig-algorithme ter 

verkrijging van een samengesteld beeld. Bij deze uitvoering pulseert 

de rontgenbron en hij wekt een reeks impulsen bij regelmatig verdeelde 

hoekstanden tijdens een aftasting door de rotor op een alle detectorele-

menten worden met straling belicht. Het. tijdverloop tussen impulsen 

wordt gebruikt voor het aflezen van de detectorelementen. Het codeerstelsel 

dat later wordt beschreven, stuurt de röntgen-impulsreeks. In plaats van 

impulsen volgens een reeks en rotatie over een kleine hoek kan het codeer-

stelsel ook worden gebruikt voor het sturen van de rotatie op zodanige wijze 

dat de rotor die de röntgenbuis en de detectoren draagt volgens een reeks 

stappen over een kleine hoek doorloopt en dan telkens tot stilstand komt, 

waarna een impuls wordt afgegeven. Het is duidelijk dat als de waaiervormige 

bundel roteert en niét lineair wordt bewogen, bij de aftasting van de 

lichaamslagen na elkaar, zoals in het-uitvoeringsvoorbeeld het geval is, 

het pulserend werken van de röntgenbundel kan worden vermeden als geschikte 

maatregelen worden getroffen. Een alternatief waarbij de rontgenbron niet 

pulseert maar toch een waaiervormige bundel wordt toegepast wordt later 

beschreven aan de hand van fig. 10. 

In fig. 1 is het orgaan voor het aandrijven van de buitenste waterbak 
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22 in rotatierichting zonder axiale verplaatsing schetsmatig aangegeven 1 

als een zuil 30 bevestigd aan de aftastarm of rotor 25 en een paar j 

rollen 31 op armen 32. De armen zijn verbonden met een orgaan 33 waaraari 
i : 
;de buitenste bak 22 is bevestigd. Als de rotor 25 op en neer wordt 
i • ; 
'bewogen tijdens de aftasting volgen de rollen 31 het oppervlak van de 
i . 

)zuil 30 en de zuil drijft de buitenbak 22 in rotatierichting aan bij elke 

• elevatie van de rotor 25. Het is dus duidelijk" dat de met water gevulde ; 

jbinnenbak 21 niet roteert, maar de met water gevulde buitenbak 22 roteert 

j en de beide bakken steeds op dezelfde konstante hoogte blijven. Bij deze 

' uitvoering is aan de bodem van de rotor 25 een ring 35 bevestigd. De ; 

ring is voorzien van een concentrische tandkrans 36 aan de buitenzijde. 

De ring 35 en het bijbehorende tandwiel 36 rusten op enuzijn bevestigd 

aan een leger 37 dat wordt gedragen door een ringvormig orgaan 38 dat is 

aangebracht op een axiaal beweegbaar gestel 39. De montage van de rotor 

25 of het leger 37 stelt de rotor in staat te roteren over 360° of meer 

in afwisselende tegengestelde richtingen, zoals vereist is tijdens de 

aftasting. Als de rotor 25 op deze wijze wordt ondersteund door de ele-

vator 39 kan de rotor stapsgewijs omhoog en omlaag worden bewogen door 

de elevator na elke aftasting een stap te doen uitvoeren. De tandkant 36 

wordt gebruikt voor het aandrijven van een codeerinrichting 40 die zich 

bevindt in een doos 41, tezamen met enige andere elektrische komponenten 

die nader zullen worden besproken. 

Op de elevator 39 is een servomotor 45 bevestigd voor het in rotatiè-? 

richting of azimuthaandrijven van de rotan: "25„ De motoras draagt een riem-

schijf 46 die een band 47 aandrijft. De band loopt over de omtrek van de 

ring 35 die is bevestigd aan de bodem van de rotor 25, wat mogelijk is 

aangezien in gemonteerde toestand de ring 35 op het leger 37 rust. De 

band wordt gespannen door een loopwiel 48 dat zich bevindt op een beugel 

49 die is bevestigd aan de elevator 39. Bij de schetsmatige afbeelding 

heeft de elevator 2 kruisbalken 50 en 51. Elke kruisbalk heeft een paar van 

bussen en inwendige stróefdraadvoerziene gaten 52 en 53 die dienen voor 

het opnemen van aangedreven lijspillen die de elevator 39 en daardoor 

de rotor 25 stapsgewijs omlaagbewegen, zoals tijdeijs zijn aftasting ver-

eist is. 

Ten einde duidelijk te maken hoe de elevator 39 is gemonteerd op 

een voetstuk 54 dat de ondersteuning en aandrijving van de elevator mogelijk 

maakt is een van de balken 50, aangeduid als 50gedeeltelijk afgebeeld 
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j , tin het voetstuk 54, met een van de vier lijspillen 55-58 daarin geschroefd. ; jHet is duidelijk dat als de lijspillen die m tandem zijn gekoppeld, ; 
;worden aangedreven, de elevator 39 omhoog of omlaag beweegd, afhankelijk 
i .'van de draairichting van. de lijspillen. De lijspillen worden door een 
i : servomotor 60 aangedreven via een drijfriem en riemschijf 61. De drijfriem 
i 
jdrijft enige assen 62 en 63 in de tandwielkasten 64 en 65 aan, waarin 
;de lijspillen zijn gemonteerd en waardoor deze worden aangedreven. Deze 
;tandwielkasten zijn gebruikelijk. Kruiselinge assen 66 en 67 koppelen t 
I de tandwielkasten 64 en 65 met een ander paar tandwielkasten 67 en 68 
;die de lijspillen 57 em 58 aandrijven. In het voetstuk 54 is op een doos 
i 69 een kabelopneeminrichting 70 gemonteerd' die nader zal worden beschreven. 
' Als het toestel uit fig, 1 wordt gemonteerd, in tegenstelling tot 
de uiteengencmen toestand die is afgebeeld, wordt de elevator 39 onder-
steund door. de lijspillen in het voetstuk .54 en de rotor 25 roteert op 
de elevator. De elevator 39 heeft een centrale opening 71 voor het opnemen 
van de kabelopneeminrichting 70. De met water gevulde bakken 21 en 22 
. bevinden zich natuurlijk in de baan van de waaiervormige röntgenbundel 
•tussen de bron 11 en het detectorstelsel 28. ' 

Alvorens over te gaan tot een gedetailleerde beschrijving volgt eerst 
een overzicht van het gehele stelsel aan de hand van fig. 3. Het stelsel 
'omvat de projectie van een bundel röntgenstraling door .een laag van het 
te onderzoeken subject en het doen vallen van de stralen die door 
het subject gaan op een detectorstelsel. De rontgenbron en detectoren 
draaien tezamen om het onderzochte subject en de bron pulseert met 
voorafbepaalde intervallen, zodat dedëbectoren een reeks elektrische 
signalen opwekken die verband houden met de absorptie van alle deel-
volumes van de laag. een soortgelijke aftasting wordt uitgevoerd voor elke 
laag. De absorptiegegevens worden omgezet in numerieke vorm en gewoonlijk 
bewaard in het geheugen- dat behoort bij een rekentuig. Het rekentuig wordt 
gestuurd door een geschikt programma dat een algorithme uitvoert dat de 
gegevens op zodanige wijze bewerkt dat numerieke getallen de absorptie 
coëfficiënt weergeven voor elk punt uit elke geselecteerde laag. Dit 
maakt een reconstructieweergave van het afgetaste beeld mogelijk. Het 
is natuurlijk noodzakelijk een verband te leggen tussen elk ruw 
gegevenswoord voor een absorptiecoëfficiënt en de aftasthoek en laag waarin 
het is verkregen. Het azimuth van de rotor of aftastarm waarbij de absorptie-
metingen beginnen en eindigen tijdens een aftasting moet nauwkeurig worden 

7 7 1 0 2 2 1 



j 
bepaald. De azimuthhoek van de rotor moet op alle tijdstippen bekend, "zijjn 

In het aftasttoestel, in het bijzonder het borst-aftasttoestel ! 
j dat hier wordt beschreven kan de aftaster worden beschouwd als zich te 
! bevinden onder een azimuth van 0° als de röntgenbron 11 en de detectoren 
|28 op één lijn liggen evenwijdig aan het vlak van tekening in fig. 2., 
! waarbij de 0 zich bevindt aan het voeteneinde van het subject. Gezien van 
i ' f 
;bovenaf in fig. 2 worden azimuthhoeken in de richting van de wijzers 
; van de klok positief gerekend en tegen de richting van de wijzers van de 
! klok in negatief gerekend. Volgens de uitvinding pulseert de röntgenbron 
i o • tijdens de tijd waarin de aftastarm roteert over bij voorkeur 360 . 
! Er wordt een conventie toepgepast voor het aangeven van het azimuth 
'of de rotatiehoek van de aftastarm, ook aangeduid als rotor. Als het 
subject zich bevindt in de stand als afgebeeld in fig. 2, is een azimuth 
0 voor de röntgenbron een plaats aan het voeteneinde van de patient op 
een lijn tussen haai; voeten en zich uitstrekkende naar het hoofd. Het 
hoofd is in deze fig. een azimuth van 180°. Als de patient in het toestel 
wordt gebracht, bevindt de rotor en in het bijzonder de röntgenbuis zich 
onder een azimuth van 90° of een kwart omwenteling voorbij een azimuth 
van 0°, in aanmerking nemende dat de röntgenbron van boven de patient 
af gezien in de richting van de' wijzers van de klok is verdraaid ten 
opzichte van 0°. Daar de patient en het toestel worden gereed gemaakt-
met de röntgenbron onder een rotatie in de richting van de wijzers van de 

o 
klok van ongeveer 90 en daar de eerste aftasting in de richting van de 
wijzers van de klok moet plaatsvinden, wordt de rotor niet tegen de 
richting van de wijzers van de klok in doorgedraaid tot een azimuth 0, 
aan het' begin, maar hij start in de richting van de wijzers van de 
klok vanaf een azimuth van 90°. De hoek in dë richting van de wijzers 
van de klok tussen ongeveer 90° en precies 135° is nodig voor het ver-
snellen van de rotor en het bereiken van een konstante hoeksnelheid. o 
Bij een stand van precies 135 beginnen de röntgenimpulsen. Deze azimuth 
stand van 135° is het nulpunt voor de röntgenimpulsen en na een rotor-
rotatie van 360° tevens het uitschakelpunt van 360°, waar de röntgen-
impulsen eindigen voor de afgetaste laag van het lichaam. Hierna wordt 
met het oog op de .eenvoud een röntgenstand van 0° gebruikt voor het 
aangeven van het azimuth waarbij de röntgenimpulsen beginnen en een 
röntgenstand van 360°, die samenvalt met de nulstand, wordt gebruikt 
voor het aangeven van de hoek waaronder de röntgenimpulsen eindigen. 
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I Bij de beschreven aftasting in de richting van de wijzers van de 

F klok bedraagt het werkelijke azimuth ten opzichte van 0 aan het voeten-
I o o ' 
ï einde van de rontgenbron bij het eindigen van de impulsen 135 + 360 f 
i 
i o o 
t wat gelijk is aan 495 . Vervolgens kan de rotor over 45 uitlopen en. 
f o 

; hij wordt geremd bij 540 als hij niet eerder tot stilstand is gekomen. ; 

! Een aftasting tegen de richting van de wijzers van de klok in begint 

| bij een -werkelijk azimuth van 540° of minder en ook hier wordt 45° of 

; minder gebruikt om de rotör en de röntgenbron te versnellen en een 

fkonstante snelheid te bereiken bij een werkelijk azimuth van nauwkeurig f o • 

, 495 , waar de röntgenimpulsen beginnen bij de aftastingen tegen de wijzers 

' van de klok in. Dit werkelijke azimuth van' 495° valt samen met het 

: werkelijke azimuth van 135° waarbij de röntgenimpulsen beginnen voor een 

rotatie in de richting van de wijzers van de klok en kan ook weer worden 
: beschouwd als een röntgenstand van 0°. Röntgenimpulsen tijdens een aftasting 

• tegen de wijzers van de klok in eindigen bij een werkelijk azimuth van 

495° - 360° of 135° en de rotor loopt uit tot 45° en bereikt een werkelijk 

azimuth van 90°, wat dan het beginpunt is voor de volgende aftasting in 

, de richting van de wijzers van de klok. 

Volgens een uitvoeringsvoorbeeld levert de röntgenbron de impuls 

voor elke rotatie over 3,6° in elke laag. De omhullende van de impuls 

strekt zich uit over ongeveer 0,5°"of 4,4 msec. Binnen elke omhullende 

van. een röntgenimpuls treden hiet codeerimpulsen met intervallen van 

1,1 msec op. Tussen de röntgenimpulsen zijn ongeveer 100 msec beschikbaar . 

voor het aflezen van de detectoren. En in dit voorbeeld zijn er ongeveer 

128 detectorelementen in het detectorstelsel 28. 

De aftastrotor wordt in.dit voorbeeld aangedreven met 6 omwentelingen 

per minuut, wat het mogelijk maakt een aftasting over 360° van een 

lichaams laag te voltooien in 10 sec, dan wel een aftasting over 180° te 

voltooien in 5 sec als halve omwentelingen worden toegepast. Elke laag 

is 1 cm dik, maar het is mogelijk dikkere lagen toe te passen. De maximale 

afmetingen van een borst bedragen gewoonlijk ongeveer 15 cm/ zodat dit 

kan worden onderzocht in totaal ongeveer 150 sec werkelijke aftasttijd 

met aftastingen van. 10 sec. elk. Kleinere borsten maken minder aftastingen 

nodig en kunnen in monder tijd worden onderzocht. De gebruiker kan het 

af -te tasten aantal lagen instellen teneinde de gehele borst,en nagenoeg 

niets meer te omvatten. Bij de uitvoering van het aftasttoestel voor het 

onderzoeken van de romp of een ander groot lichaamsdeel kunnen naar keus 
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van de gebruiker meer of minder lagen worden afgetast. 

De bovengenoemde waarden dienen sléchts als Voorbeeld. Bij een ander 
f 

uitvoeringsvoorbeeld worden bijvoorbeeld aftastsnelheden van 6,25 ! 
i -

omwentelingen per minuut en 12,5 omwentelingen per minuut en 4,8 respec-

jtievelijk 9,6 sec per aftasting toegepast. Het belangrijke punt is dat de 
j 

j impulsen ruimtelijk en naar de tijd zijn gesynchroniseerd met de aftast-

j hoeken en, naar zal blijken, de lijnfrequentie. Een facet van de uitvinding 

' is een later te beschrijven codeerstelsel dat dit met grote nauwkeurigheid | 

jmogelijk maakt. 

In fig. 3 stelt het blok 77 de circuits voor voor het bepalen en 

sturen van de aftasthoeken en het kiezen van de lagen. De elektronica 

daarin is met het rekentuig gekoppeld via een ingang-uitgang-paneel 78 

voor de gegevensacquisitiè.-

J Er zijn organen aanwezig voor het bekrachtigen en sturen van de 

röntgenbron 11. Het röntgen-stuurblok 79 dient voor het instellen van 

de bedrijfsparameters van de röntgenbuis, zoals de spanning en de vloei-

draadstroom. Deze bedrijfsparameters moeten konstant worden gehouden 

teneinde nuttige absorptiegegevens te leveren en daarom regelt de stuur-

inrichting 79 de röntgenvoeding 80 die op zijn beurt de uitgangshoog-

spanning van de röntgentransformator 81 instelt. De toegevoerde spanning 

kan worden gefilterd in een filter 82. Het blok 83«stelt een rooster--

stuurketen voor voor het inschakelen en uitschakelen van de instelspanning 

van het rooster van de röntgenbuis, waardoor de röntgenimpulsen worden 

gestart en gestopt. Het röntgenstelsel is met het rekentuig gekoppeld door 

middel van een ingang-uifeggng-paneel :84. -

De vereiste absorptiegegevens in numerieke vorm worden bewaard in 

een schijfergeheugen 85 voor bewerking overeenkomstig bet algorithme 

van het rekentuig. Het rekentuigprogramma wordt bewaard in een magnetische 

bandeenheid 86. De bandopnemer is aangegeven bij 87. Numerieke gegevens 

die een beeld voorstellen kunnen worden weergegeven op een weergeefin-

richting voor tijdelijke of blijvende afbeeldingen, aangegeven bij 88. 

Er zijn organen aanwezig voor het selecteren van een deel van het beeld 

met een bepaald kontrastbereik.of grijsschaal en voor het daaraan verlenen 

van een volledige kontrastschaal tussen wit en zwart. Deze organen zijn 

aangegeven bij 89. Op het weergeefpaneel 90 beschikt de gebruiker over 

een toetsenbord 91 voor het afgeven van verschillende commando *s aan het 

weergeef-stuurstelsel 96. Het weergeefpaneel kan tevens de monitor 92 
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bevatten voor het bewaken van het uitgangssignaal van de röntgengenerator. 
Op de machine zelf bevindt zich een bedieningspaneel 93 dat ineens is j 
voorzien van een toetsenbord 94 voor het sturen van het stelsel-.- Het 

i S paneel voor weergave op afstand is met het rekentuig gekoppeld via een 
iingang-uitgang-paneel 95 voor de weergave en een weergave-stuurstels'e 1 96. 
I ' i 
) De aftasting vindt automatisch plaats onder rekentuigsturing nadat de patient 
f 

iis ingesteld en een..startcommando is gegeven door de gebruiker. 
| Een belangrijke 'verbetering is het codeerstelsel. Zijn hoofdfunctie 
• is het verschaffen aan de stuurinrichting van het stelsel, die kan bestaan 
fuit een rekentuig of een afzonderlijke microprocessor, van impulsen als 
; functie van de af tasterstand. Deze impulsen doen na bewerking in het 
'stuurstelsel van het stelsel of het rekentuig de röntgenimpuls-commando's 
"beginnen als functie van de aftaster en de frequentie van het lichtnet. 
Het code.er-iinpulstempo wordt door destuurinrichting voor' het stelsel 
gebruikt voor het bepalen van de omwentelingssnelheid van de aftaster. 

Aan de hand van de figuren 4 en 5 wordt een uitvoeringsvoorbeeld 
van het codeerstelsel beschreven. In fig. 4 is bij 100 de aftaster aan-
gegeven, die de rotor 25 uit fig. 1 bevat waarop de röntgenbron 11 en de 
detectoreenheid 13 zijn gemonteerd. De codeerinrichting 40 levert uitgangs-
impulsen als reaktie op de rotorrotatie en is van een in de handel verkrijg-
bare soort. Hij kan bestaan uit een schijf met gaten die op gelijke hoek-
; afstanden langs een cirkel zijn aangebracht. Een lichtbron zoals een 
lichtemitterende diode bevindt zich aan de ene zijde van de schijf en 
een lichtopnemer aan de andere zijde. Terwijl de gaten de lichtbundel 
passeren tijdens de rotatie van de codeeras levert de opnemer een reeks 
elektrische impulsen. Bij een praktische uitvoering kan de codeerinrichting 
bijvoorbeeld 500 impulsen per omwenteling van de codeeras leveren. Daar 
de overbrengingsverhouding tussen de codeerinrichting en de aftaster in 
het blok 101 18:1, treden 9000 uitgangsimpulsen in de leiding A op voor 
elke aftasteromwenteling van 360°. De impulsen worden tijdens het aftasten 
met een konstant tempo opgewekt, daar de snelheid van de servomotor van de 
aftaster konstant wordt gehouden. Als de aftaster wordt versneld of 
vertraagd voor en na het bereiken 'van de stand van 0° waar de röntgenim-
pulsen beginnen en de stand van 360° waar de röntgenimpulsen eindigen, 
•worden codeerimpulsen' opgewekt in een varierend tempo. 

In de uitgangsleiding B levert de codeerinrichting 40 tevens 1 impuls 
voor elke omwenteling van de codeeras of 18 impulsen voor elke volledige 
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omwenteling van de aftastrotor 25. Een derde impulssignaal dat optreedt j 
in de leiding C wordt opgewekt onafhankelijk van dé codeerinrichting. Het 
impulstempo in de leiding c bedraagt 1 impuls voor elke aftastomwenteling 
! van 360° en deze impuls wordt opgewekt bij ongeveer de röntgenstand 0. 
'De impulsenin de leiding C worden onafhankelijk 'van de codeerinrichting 
i opgewekt door middel van fotoëlektrische elementen die een lichtbron 102, J - ; 
een detector 103 en een van een opening voorzien orgaan 104 omvatten. Het 
impulssignaal C beslaat een hoek van 10°. i 
i ; • Zoals blijkt uit fig. 5 is de fase van de codeerinrichting zodanig . 
;dat het impulssignaal B binnen de duur van een impulssignaal C valt. De1 

iimpulsreeksen A en B houden uiteraard een verband in de tijd en de 
ruimte met elkaar, daar zij worden opgewekt door dezelfde codeeras. De 
impulsen B en C vallen eenmaal per aftasteromwenteling samen en zoals 
blijkt uit fig. 5, waar de röntgenstand 0 is aangegeven met een streeplijn» 
valt het midden van de impuls B samen met de voorflank van de eerste 
impuls van de impulsreeks A, zodat een nauwkeurige ruimtelijke registratie 
van de nulstand ten opzichte van de impulsreeks A wordt verkregen. De 
uitgangsimpuls die het nulpunt aangeeft treedt op in de leiding D.'-in 
fig. 4 en wordt veroorzaakt door de EN-functie van de poort 105, die 
een uitgangssignaal D levert bij het samenvallen van de signalen B en C. 

De impulsreeks A wordt via een EN—poort-stuurKëten 106 overgedragen 
aan de .stuurinrichting van het stelsel. Geschikte stuurketens zijn 
bijvoorbeeld het type National DM 8830 of overeenkomstige uitvoeringen. 
Voor elke impuls in de reeks A wordt de uitgangsleiding 107 van de 
stuurketen hoog en de uitgangsleiding 108 laag. De nulstandaangevens 
impulsen B die ontstaan door het samenvallen van de impulsen B en C 
worden aan de stuurketen 109 en de stuurinrichting van het stelsel afge-
geven via leidingen 110 en 111. Alle leidingen zijn aan het ontvangeinde 
geisoleerd door middel van niet afgebeelde scheidingseenheden met 
lichtkoppeling. De ontvangers kunnen van het type Fairchild FDC 820 of 
gelijkwaardig zijn, gevolgd door een buffer uitgevoerd als een Schmitt-
trekker van bijvoorbeeld het type SW 7414, maar deze beide eenheden zijn 
niet afgebeeld. 

Zoals blijkt uit fig. 5 treden de codeerimpulsen in de reeks A op 
in een gelijkmatig tempo. Dat is uitsluitend het geval als de aftaster 
met een konstante hoeksnelheid roteert. Het stelsel is zo uitgevoerd 
dat de eerste röntgenimpuls uitsluitend optreedt als de rotatiesnelheid 
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] van de aftaster en daardoor het impulstempo een vooraf bepaalde konstante 
j i 
• waarde hebben. Een konstante hoeksnelheid van de aftaster wordt verkregen 
* ! j met de azimuths turing, die later wordt beschreven. ! 
j Als een laag van het lichaam van het subject, zoals in de borst, moet 
{ worden afgetast, wordt eerst het subject op de juiste wijze ingesteld. 
f en vervolgens begint de aftaster of rotor te roteren uitgaande van een 
[hoek van ongeveer 45° voor de röntgenstand 0, als eerder gedefinieerd. 
; Dit stelt de aftaster of azimuthsturing in staat om te versnellen en een 
j konstante snelheid te bereiken bij het passeren van de röntgenstand 0 
| of inschakelstand, waarbij de eerste röntgenimpuls optreedt. De eerste 
iröntgenimpuls treedt uitsluitend op als de. rotor 25 een konstante vooraf 
' bepaalde snelheid heeft bij het bereiken van de röntgenstand 0 voor de 
. ene aftastrichting of de röntgenstand 360° voor de andere aftastrichting, 
- wat in feite dezelfde stand is. De aftasting wordt automatisch onderdrukt 
als de rotorsnelheid niet konstant is bij het bereiken van de röntgenstand 0. 

De codeerinrichting levert in elk geval een ononderbroken impulsreeks 
tijdens het versnellen van de rotor, zijn draaiing met gelijkmatige snelheid 
en zijn vertraging. Dit blijkt uit de impulsreeks E uit fig. 5 en deze 
: impulsen treden op in de leiding A uit fig. 4. Het is duidelijk dat links 
van de röntgen-nulstand in de impulsreeks E de impulsen ongelijkmatig 
zijn en een afnemende tussenruimte vertonen, wat wijst op een versnelling. 
Juist voor' de nulstand en van de nulstand tot iets voorbij de stand van 
. 360° waar de röntgenimpulsen eindigen zijn de codeerimpulsen gelijkmatig 
doordat de azimuthsturing met konstante snelheid loopt. Na een rotatie 
over 360° of bij het röntgen-uitschakelpunt vertraagt de aftaster en 
hij komt bij normaal bedrijf tot stilstand onder een hoek van ongeveer 
45°. Voor de andere rotatierichting' gelden de omgekeerde waarden. Geschikte 
eindschakelaars en stoporganen zijn aanwezig om de rotatie te beperken 
tot niet meer dan 90° in beide richtingen voorbij-'de röntgen-nulstand 
of de röntgenstand van 360° voor aftastomwentelingen in de andere richting. 
Dit wordt hierna nader besproken. 

In fig. 5 is het röntgen-impulsinterval aangegeven bij F. en de eerste 
impuls treedt op- bij de röntgenstand 0 van de aftaster of rotor en impulsen 

o 
herhalen zich elke 3,6 van de rotatie van de rotor en de röntgenbron, 
zoals eerder vermeld. Er kunnen echter ook andere herhalingsfrequenties 
worden toegepast. In dit voorbeeld bedraagt de impulsduur 4,4 msec en 
binnen die tijd treden 4 codeerimpulsen 112 met een tussenruimte van 1,1 msec 
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op. Het is duidelijk dat de röntgen-impulsfrequentie anders kan worden 
gekozen en dat dit afhangt van de beschikbare röntgenintensiteit, de 
duur van de afzonderlijke impulsen de aftastsnelheid, het rekentuig 
algorithme dat wordt gebruikt voor de reconstructie van het beeld en 
ondermeer de vereiste mate van beeldresolutie. Het snelheidopneemstelsel; 

i o . . ! ; maakt gebruik van een bufferperiode van 5 voor het bewaken en het 
I 

- j bepalen of de aftaster met konstante snelheid loopt. De röntgenimpulsen 
! beginnen uitsluitend als de rotorsnelheid konstant is. De aftasting 
jwordt automatisch onderdrukt als.de snelheid niet konstant is. Als de 

10 [aftastsnelheid konstant is, kan de röntgenstraling worden geschakeld 
; bij de röntgenstand 0°. Bij de uitoefening van zijn stuurfun.ctie volgt 
;het rekentuig de röntgenimpulsen en het indexeert deze en schakelt de 
hoogspanning voor de röntgenbron uit aan het einde van elke aftasting. 

Vervolgens wordt een inrichting voor het sturen van de röntgen'- " 
15 belichtingen beschreven die de voorkeur verdient boven de zojuist beschreven 

uitvoering. Bij de beschreven uitvoering begint elke röntgenimpuls of 
' . belichtingsinterval als'. een vooraf bepaald aantal codeerimpulsen is 

geteld. Als kortere of langere röntgenimpulsen worden gekozen om minder 
sterke of sterkere belichtingen te verkrijgen worden de röntgenimpulsen 

20 ' ; verkort of verlengd aan de ene zijde van het beginpunt. Met andere woorden 
de röntgenimpulsen zijn niet gecentreerd om de hoekin tussen de impulsen." 

; Dit compliceert het algorithme dat door het rekentuig wordt gebruikt voor 
het reconstrueren van het röntgenbeeld. 

Bij de besproken uitvoering worden de röntgenimpulsen ruimtelijk of 
25 naar hoek gesynchroniseerd, maar er bestaat geen zekerheid dat zij 

worden gesynchroniseerd met de frequentie van het lichtnet. Bij de voorkeurs-
uitvoering wordt synchronisatie met de. frequentie van het lichtnet 
verkregen en zijn de röntgenimpulsen symmetrisch om hun hoekwaarden bepaald 
door de codeerinrichting. De middens van alle röntgenimpulsen in alle 

30 lagen van het lichaam zijn dan congruent, ongeacht de lengte van de 
impulsen. 

Bij de voorkeursuitvoering wordt de rotor 25 synchroon met de 
frequentie van het lichtnet aangedreven doordat een synchrone motor 
wordt toegepast als aandrijfmotor 45 voor het azimuth, als afgebeeld 

35 in fig. 8. Alle parameters worden dan gekozen overeenkomstig de toegepaste 
frequentie van het lichtnet, die in de Verenigde Staten van Amerika 
gewoonlijk 60 Hz bedraagt, maar elders 25 Hz, 40 Hz of 50 Hz kan bedragen. 
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In het te beschrijven voorbeeld worden getallen berustende op een ; 
t 

lichtnetfrequentie van 60 Hz toegepast voor de toelichting van het 

stelsel. s : 

t In de figuren 1, 4 en 8 is de rotor 25 weer voorzien van een tandkant 

;36 voor het aandrijven van een preciesie-codeerinrichting 40. In dit- geval 

jwordt om nog te beschrijven redenen te overbrengsverhouding zo gekozen 

idat één omwenteling van de tandkant 36 24 omwentelingen van de codeeras 

fveroorzaakt. De codeeras levert een veelvoud van 60, namelijk 360 impulsen 

Iper omwenteling van de as, zodat de impulsreeks A uit fig. 4 8640 codeer-Ï Q 

{impulsen omvat' voor elke volledige rotoromwenteling van 360 . Evenals bij 

; de eerder beschreven uitvoering bestaat een tweede uitgangssignaal uit 

• een impuls B die slechts eenmaal per omwenteling van de codeeras optreedt. 

: Deze impuls wordt toegevoerd aan de EN-poort 105 , met een afzonderlijke 

aan de azimuthstand ontleende impuls C uit de opnemer 103 die eenmaal per 

omwenteling optreedt. De impulsen B en C vallen slechts eenmaal per 

omwenteling samen en als dat het geval is veroorzaken zij een uitgangs-
o o 

impuls van de EN-poort 105 die optreedt bij de röntgenstanden 0 en 360 , 

als eerder gedefinieerd. Daar de beide uitgangssignalen van de codeer-

inrichting worden veroorzaakt door dezelfde as, is hun betrekking konstant 

en de ruimtelijke betrekkingen tussen de röntgenstanden 0° en 360° 

zijn konstant ten opzichte van de rotor 25. 

De codeer-uitgangsreeks van 8640 impulsen'is derhalve een met het 

lichtnet synchrone klok voor het ruimtelijk synchroniseren van de plaatsen 

van het begin, het midden en het einde van elke impuls en voor het vastleggen 

van de duur van de röntgenimpulsen. Bij het besproken stelsel treden 288 

röntgenimpulsen of belichtingen en opnamen op voor elke omwenteling over 

360° en elke lichaamslaag. Tussen de middens van de röntgenimpulsen bestaat 

een hoekverschil van 1,25°. Er kunnen meer of minder belichtingen plaatsr 

vinden, afhankelijk van de vereiste beeldresolutie. 

De periode tussen röntgenimpulsen wordt bepaald door het tellen van 

codeerimpulsen en dit kan gebeuren in een niet afgebeelde microprocessor 

die dient als stuurinrichting van het stelsel, dan wel in het rekentuig 

dat dan de stuurfuncties uitoefent. De duur wordt eveneens bepaald door 

tellinge -van de codeerimpulsen. In dit voorbeeld bedraagt de periodeduur 

8640/288 of 30 codeerimpulsen tussen röntgenimpulsen. Daar de rotor 25 

synchroon met de lichtnetfrequentie wordt aangedreven, treden de röntgen-

impulsen synchroon met de lichtnet-frequentie op. In het toestel zijn 
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voorzieningen getroffen voor aftastsnelheden van 12,5 omwentelingen per 

minuut en 6,25 omwentelingen per minuut. Bij 12,5 omwentelingen per i 
- - i 

minuut vergt een aftasting 3,8 seconden, zodat 4,8/288 overeenkomt met I 

1/60 seconden, wat het interval tussen impulsen is. Bij 6,25 omwentelingen 

•per minuut vergt een aftasting 9,6 seconden, zodat het interval 9,6/288 -
! ; 
; bedraagt, wat„overeenkomt met 1/30 seconden. Dit zijn synchrone perioden 
i - : 
I voor een lichtnetfrequentie van 60 Hz en aanpassingen aan andere lichtnet-

• frequenties zijn zondermeer duidelijk. 

\ In het geval van een aftasting van 4,8 seconden bedraagt de duur 
£ . 

I van elke codeerimpuls 1/60:30 seconden of 0,555 msec. Voor een aftastdUur 

'van 9,6 sec bedraagt dit 1,11 msec. Bij een aftastduur van 4,8 sec kan 

• de teller derhalve de röntgen-belichtihgsimpulsen instellen óp elke lengte 

in stappen van 0,555 msec. In feite is de teller geprogrammeerd voor 

het sturen van de belichtingen in stappen van 2 codeerimpulsen, waarvan 

de reden nader zal blijken. 

Bij een uitvoeringsvorm van het toestel is de teller voor codeerimpulsen 

deel van een stuurinrichting die wordt gevormd door een microprocessor 
: van het type Intel 8080 en bij een andere uitvoering wordt deze taak uitge-

oefent door het rekentuig, dat tevens de beelden reconstrueert uit zijn 

gegevens en andere stuurfuncties uitoefent. 

De stuurinrichting is zo geprogrammeerd dat hij" in feite"het midden 

van elke röntgenimpuls bepaald en elke impuls symmetrisch ten opzichte van 

het midden doet beginnen en eindigen, ongeacht de duur van de röntgen-

impuls. 

De stuurinrichting begint de röntgenimpulsen bij de eerste hoekstand 
o o 

voorbij de röntgenstand 0 of de röntgenstand 0 of 360 in elk..der beide 

richtingen! eh eindigt de röntgenimpulsen bij de röntgenstanden 360° 

respectievelijk' 0°. Bij een rotorrotatie in de richting van de wijzers 

van de klok, waarbij bijvoorbeeld een aftasting van 4,8 sec met 288 

impulsen over 360° is ingesteld, licht het midden van de eerste röntgen-

impuls op 1,25° of 30 codeerimpulsen na de röntgenstand 0°. De middens 

van volgende röntgenimpulsen liggen steeds 30 codeerimpulsen na de vooraf-
/ 

gaande impuls. Daar de röntgenimpulsen symmetrisch moeten zijn en de 

duur van de impulsen wordt bepaald door tellingen van codeerimpulsen, 

moet er steeds een gelijk aantal codeerimpulsen aan weerszijden van het 

midden vallen, zodat het totale aantal codeerimpulsen gedurenden een 

röntgenimpuls een even getal moet zijn. Om die reden is de codeerinrichting 



geprogrammeerd voor het sturen van de belichting in stappen van 2 codeezj-
impulsen. ! I 

De stuurinrichting is zo geprogrammeerd dat hij een röntgenimpuls 
;doet beginnen op een geheel aantal codeerimpulsen voor het midden en doet 
f \ eindigen bij hetzelfde aantal codeerimpulsen na het midden. Als röntgen-
! • 7 

impulsen van 1,1 ras zijn gekozen, komt dit bijvoorbeeld overeen met 
| 2 codeerimpulsen, één aan elke zijde van de telling van 30 impulsen. De • 
i- stuurinrichting is dan geprogrammeerd voor het instellen van het begin-
|punt één codeerimpuls voor het midden. De stuurinrichting is ingericht 
jvoor het leveren van een trekkerimpuls met een duur van één codeerimpuls 
j of preciesieimpuls voor het begin van de röntgenimpuls. Er is geen scheiding 
tussen het einde van de trekkerimpuls en het begin van de röntgenimpulsen. 
, Nadat twee codeerimpulsen zijn geteld stelt de stuurinrichting de bron 
• van röntgenimpulsen buiten werking. Dit proces herhaalt zich en de laatste 
. röntgenimpuls bij een volledige aftasting is gecentreerd om de röntgenstand 
360° voor dit voorbeeld met rotatie 'Jin'.de -.richting van de wijzers van 
de klok. 

Algemeen gesteld hebben alle röntgenimpulsen een duur van 2n : codeer-
impulsen waarin n een geheel getal is. Het midden van de röntgenimpulsen 
ligt dan 2n/2 codeerimpulsen na het begin. 

De onderstaande tabel geeft n aan voor de uitvoering van twee snel-
heden en verschillende belichtingsinstellingen door de gebruiker. ; -. 
Böntgenbelichting Codeerimpulsen 

4,8 s aftasting 9,6 s aftasting 
1,11 ms 2 -
2,22 4 2 
3,33 6 
4,44 - 4 

. 6,67 - 6 
In de volgende tabel is de relatieve telling aangegeven ten opzichte 

van een telling 0 in de röntgenstand 0°, wat overeenkomt met het azimuth 
eo 

aan het begin-, het midden en het einde van de eerste en de laatste 
röntgenimpuls voor het stelsel bij een aftastbedrijf met een aftastduur 
van 4,8 s en door de gebruiker gekozen belichtingstijden van 1,11, 2,22 of 
3,33 ms. 6 ° is de azimuthhoek gemeten van een punt dat zoóls eerder vermeld 
een naar willekeur gekozen nulpunt is en niet het röntgen-nulpunt. 
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!4,8 s . Nummer Telling Telling ...Telling Rotatie in de Rotatie tegen-

aftas-' van de aan het in hét aan het richting van l 
i 

de richting j 

ting rönt- begin midden einde de wijzers van van de wijzers 

röntgen- gent e- van de van de van de de klok - van de klok in 

5 belich- lich- belich- belich- belich- Azimuthstand Azimuthstand 

ting in ting ting ting ting in het. midden in het midden 

ms van de 

belichting 

van dê j 
i 

belichting 

10 

1,11 

1,11 

1 

288 

. 29 

8639 

30 

864Ó' 

31 

8641 

8 °+l,25° 

0 °+360P 
0° + 358,75Ö 

2,22 

2,22 

1 

288 

28 

8638 

30 

8640 

32 

8642 

e~0+i,25° 

0 °+360° 
ö°+ 358,75° , 

3,33 

3,33 

1 

288 

27 

8637 . 

30 

8640 

33 

8643 

0°+l,25° 

Ö°+360° 
<9°+ 358,75° 

15 ; Uit het bovenstaande blijkt dat alle belichtingen symmetrisch zijn 

:om een middentelling, die in dit voorbeeld 30 impulsen bedraagt bij elke 

\laag ;en voor elke röntgen-impulsduur. 

Voor synchrone rotoraandrijfstelsel voor 50 Hz kunnen aftastingen 

•wordne uitgevoerd in 5,76 s voor lage snelheid en 11,52 s voor hoge 

20 'snelheid. De duur van elke codeerimpuls bedraagt dan 1/50:30=0,6666 ms 

voor een snelle aftasting en 1,333 ms voor een langzame aftasting als" 

; dezelfde codeerinrichting en overbrengingsverhouding worden toegepast 

als bij het voorbeeld voor een lichtnetfrequentie van 60 Hz, en weer 

•288 belichtingen per azimuthomwenteling worden gewenst. 

25 Bij de tot dusver beschreven uitvoering wordt de waaiervormige 

röntgenbundel ingeschakelt en uitgeschakelt bij regelmatige hoekstappen 

en de signalen die de intensiteit van de röntgenstraling aangeven worden 

tussen de impulsen uitgelezen uit de meervoudige elementen van het detector-

, stelsel 28. In fig. 20 is een stelsel aangegeven dat het mogelijk maakt, 

30 de voordelen te verkrijgen van het gebruik van een waaiervormige röntgen-

bundel, maar geen pulserende werking nodig maakt. Het stelsel maakt het 

mogelijk de röntgenbundel met een konstante lioeksnèlheid of in hoekstappen 

te roteren zonder de bundel uit te schakelen tijdens de aftasting van een 

lichaamslaag. In het stelsel volgens fig. 20 wordt gebruik gemaakt van 

35 2 reeksen condensatoren. Terwijl de condensatoren in de ene reeks worden 

geladen overeenkomstig de röntgenintensiteiten worden de condensatoren 

in de andere reeks uitgelezen en de beide reeksen worden afwisselend 
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I omgeschakeld tussen, hun ingangen voor de detector 28 en zijn uitgangen " 

voor het gegevensacquisitietoestel 75. ; 

Zoals ook het geval is voor de eerder beschreven uitvoeringsvoorbeelden 

r kan de detector 28 uit fig. 20 soortgelijk zijn aan die van de Amerikaanse 

foctrooiaanvrage 616.930. Hij omvat eaugroot aantal afzonderlijke cellen, 

| waarvan er één is aangegeven bij 510. De cellen worden begrensd door i 
'gemeenschappelijke kathoden 511 en 512 en elke cel heeft een anode 513. ' 

; In een praktisch geval kan de detector 28 320 cellen omvatten. Er 
I 

jkunnen er echter ook meer of minder worden toegepast. Eén van de aflees-

; leidingen 514 van een typerende cel is in de tékening aangesloten op 

\ verdere circuits, maar in feite zijn er overeenkomstige leidingen van 

: de anode in elk der cellen. 

In dit geval worden condensatorreeksen 515 en 516 voor de integratie 
r toegepast. In de reeks 515 zijn twee illustratieve condensatoren 517 en 

518 afgebeeld, maar er zijn in feite evenveel condensatoren in de reeks 

als er cellen zijn die in de detector 28 moeten worden afgelezen. Elke 

• condensator is opgenomen in een schakelcircuit. Een typerende condensator 

517 is verbonden met een schakelaar 519 die afgebeeld als een enkelpolige 

mechanische omschakelaar, zoals een tongschakelaar, maar er kan ook een 

transistorschakelaar worden toegepast. De schakelaar 519 is aangesloten 

tussen de anode-uitgangsleiding 514 van één van de cellen en de condensator i"." 

: 517, zodat de condensator lading ontvangt uit de detectorcel terwijl de 

waaiervormige röntgenbundel zijn aftasting uitvoert. Overeenkomstige 

verdere schakelaars, soortgelijk aan de schakelaars 519, zijn aangesloten 

op elk der cellen 510 en elke schakelaar voert naar een condensator uit 

de reeks 515. De schakelaar 519 en zijn tegenhangers uit de reeks 515 

worden gestuurd door een multivibrator 520 of dergelijke. Er is een 

- multivibrator aanwezig voor elke schakelaar zoals de schakelaar 519. Het 

schakeltempo van de multivibrator wordt gestuurd via een bistabiele keten 

521 of soortgelijke inrichting die aan tijdsturing is onderworpen door signalen 

afgeleid uit en onderbesturing van de azimuth-codeerinrichting 40. Als 

alle condensatoren de lading uit de detectorcellen op een bepaald ogenblik 

hebben geïntegreerd wordt de schakelaar 519 'omgelegd onder invloed van 

de multivibrator 520, zodat de lading uit de ^condensatoren zoals 517 en 

518 wordt iotgelezen naar het gegevens-acquisitiestelsel 75 uit fig. 20. 

Na de uitlezihg van de gegevens en voordat de condensatoren opnieuw worden 

.aangesloten wordt een kortsluitschakelaar 521 via een stuurleiding 522 in 
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werking gesteld en deze ontlaadt alle condensatoren uit de reeks naar j 

de spanning 0, Terwijl de condensatoren uit de reeks 115 lading verza- ! 
i 

melen via de schakelaars 519 die op dat tijdstip in de afgebeelde stand ; 
i 

staan, zijn dè] andere schakelaars 523 verbonden met het gegevens-

| acquisitiemoduul 75, zodat de condensatoren 524 en 525 gelijktijdig ' 

j kunnen worden uitgelezen. Soortgelijke schakelaars als 523 worden gestuurd 

| door afzonderlijke mtiltivibratoren zoals 526. Tijdens het bedrijf worden 

! derhalve de groepen schakelaars 519 en 523 omgeschakeld voor het afwisselen 

| parallel of gelijktijdig uitlezen van de detectorelementen en het 

vervolgens overdragen van de geintegreerde lading aan het gegeven-acqui-

si'tiemoduul. 

Vervolgens worden de azimuthaandrijving en zijn sturing besproken. 

Men merke op dat de rotor 25 uit fig..1 wordt aangedreven met de servo-

motor 45... Het logische stelsel en de komponenten van het azimutit-aandrij f-

- stelsel zijn afgebeeld in de figuren 7 respectievelijk 8. 

In fig. 8 is de azimuth-aandirijfmotor 45 gekoppeld met de aftast-

' rotor 25. De motor 45 is tevens gekoppeld met een tachometer 115 die zijn 
! signalen in een tegenkoppellus afgeeft aan een servoversterker 116. De 

servoversterker op zijn beurt bepaald de spanning die wordt toegevoerd 

aan de motor 45 en daardoor zijn snelheid. De servoversterker 116 ontvangt 

gewoonlijk een wisselstroomsignaal via een ingangsleiding 114. Dit vermogen 

wordt geleverd door een triac-stuurketen 291 uit fig. 6. 

Het ankercircuit van de azimuth-aandrijfmotor 45 heeft een werk-

kontakt 117 dat voor het in werking stellen van dé motor wordt gesloten 

door het relais CR8 uit fig. 6 als aan verscheidene voorwaarden is voldaan. 

Bij een latere bespreking van fig. 6 zal blijken dat alle heffuncties 

en rotoraandrijffuncties worden geblokkeerd als bepaalde omstandigheden 

optreden, door het wegvallen van de bekrachtiging van de triac-stuurketen 

en 'het schakelen van sommige relaiskontakten. 

Als het stelsel bekrachtigd is en de azimuth-aandrijving werkt wordt 

zoals eerder vermeld de tijdimpulsreeks geleverd door de codeerinrichting 40. 

Door middel van een tandwieloverbrenging die in fig. 8 is aangegeven bij 

117 drijft de rotor 25 en potentiometer 18 aan die een spanning opwekt 

die representatief is voor de momentele azimuthhoek van de rotor. De 

tandwieloverbrenging 117 en de potentiometer 118 bevinden zich in feite 

in de doos 41 uit fig. 1, maar zijn daarin niet zichtbaar. De loper van de 

potentiometer 118, waaraan de spanning wordt ontleend die het azimuth 
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aangeeft, is via een kontakt 196 van een relais CR5 uit fig. 6 aangesloten. 

De reiaisspoel CR5 wordt bekrachtigd telkens als een commando wordt , 

gegeven dat de rotor over.een bepaalde hoek moet worden bewogen, mits 
| 
! aan alle voorwaarden voor de aandrijving is voldaan. Als de kontakten 

' 196 sluiten, worden de kontakten 197 en 199 van het relais CR5 uit ' 
* 

| fig. 8 geopent..; Het signaal van de potentiometer 118 wordt via het kontakt 
s 
| 196 toegevoerd aan een optelknooppunt 119 dat de ingang vormt van een 
; nulcomparator 121. Analoge signaalspanningen met voor ingestelden waarden 

! overeenkomende met rotor-rotatiecommando1s voor het aftasten van de 
£ . 

; patient en het instellen van de patient komen binnen via een leiding 

; 120 die is verbonden met het optelknooppunt 119. How de analogon-signaal-

.spanningen worden opgewekt en gekozen wordt later besproken. De analogon-

signalen worden via het kontakt 198 uit fig. 8, dat wordt gestuurd door 

bet relais CR4 uit fig. 6, toegevoerd. De nulcomparator 121 is met zijn 

uitgang verbonden met de servoversterker 116 en met zijn ongang verbonden 

met het optelknooppunt 119. Als de commando-analogonspanning in de leiding 

120 het signaal van de potentiometer 118 juist opheft reageert de comparator 

door aan de servoversterker een.signaal af te geven waardoor de aandrijf-

motor 45 voor de rotor niet langer wordt bekrachtigd. Zo lang de comparator 

121 niet op 0 staat, treedt een signaal op in één van zijn uitgangsleidingen 

.122 in serie waarmee zich een vertragingsinrichting 123 voor een korte 

verfcragingstijd bevindt. Het signaal in de leiding 122 geeft aan het stuur-

deel van het rekentuig aan als de gecommandeerde draairichting en hoekstand 

van de rotor zijn bereikt. Het uitgangssignaal van de comparator 121 vormt 

het ene ingangssignaal voor elk van een paar EN-poorten 124 en 125. Als een 

signaal in de richting van de wijzers van de klok wordt gecommandeerd, 

bestaat eem deblokkeersignaal aan de ingang 126 van de poort 125, zodat 

de uitgang van de poort 124 van toestand verandert als de nulstand is 

bereikt en dit signaal wordt naar de stuurinrichting teruggevoerd via 

hoge en lage stuurleidingen 126 en 127, in de laatste waarvan zich een 

invertor 128 bevindt. Als een commando tegen de richting van de wijzers 

van de klok in wordt gegeven, wordt de ingang 129 van de EN-poort 125 ge-

deblokkeerd en het verschilsignaal of een nulsignaal dat de nulwaarde 

aangeeft wordt afgegeven aan de andere ingang van de poort 125, via een 

invertor 130. Als de nulstand is bereikt, verandert het uitgangssignaal 

van de poort 125 van toestand en dit signaal wordt aan de stuurinrichting 

doorgegeven via de leiding 131 en 132, in de laatste waarvan zich een 
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invertor 133 bevindt. j 

De aandrijfmotor 45 voor de rotor kan worden gestuurd een met de j 
i 

hand opgewekt commando. Zulke commando's worden gebruikt voor het instellen 

van de rotor 25 in bepaalde standen bij het Instellen van de patient 

5 . > en tevens als aan het toestel onderhoud wordt gepleegd. 

! Ben logicastelsel voor het vervullen van belangrijke logische 

| functies betrekking hebbende op de azimuth aandrijving is afgebeeld in fig. 7. 

| Dit stelsel heeft drié ingangstrappen 14:1, 142 en 143 voor commandosignalen. 

! De trap 141 is werkzaam voor het sturen van een aftastrotatie in de richting 

10 jvan de wijzers van de klók. De trap 142 is werkzaam voor een aftastrotatie 

i tegen de richting van de wijzers van de klok in. De trap 143 dient voor 
i 

| het dwars op' de lengteas van het subject instellen van de aftaster als 

het subject wordt gereedgemaakt voor een onderzoek. Dit maakt het mogelijk, 

| (ie borst via de doorzichtige waterbakken waar te nemén, zodat de borst 

15 ;• op <̂e juiste wijze kan worden geplaatst voor de aftasting. Daarbij wordt 

één instelling verricht als de aftaster zich in de lengterichting bevindt 

en een andere instelling als de aftaster zich in dwarsrichting bevindt 

. De aftaster wordt in de lengterichting ten opzichte van de patient gedraaid 

teneinde geen belemmering te zijn voor de waarneming door de gebruiker. 

20 : Voor het inbrengen van de patient bevindt de aftaster zich in de dwarse 

' stand teneinde ruimte te verschaffen voor het kantelen van- de-drager voor 
r ' 
1 de patient. 

In fig. 7 heeft de ingangstrap 141 voor de rotorsturing in de richting 

van de wijzers van de klok èen OF-poort 144 met twee ingangen. De ene 

25 . ingang ontvangt een signaal via een met de hand bediende drukschakelaar 

145 die wordt gebruikt als de gebruiker een bepaalde azimuthhoek wenst in 

te stellen of de aftaster in de richting van de wijzers van de klok wil 

laten draaien. Het signaal kan worden verkregen, van een niet afgebeelde 

spanningbron met logisch niveau, aangesloten op de ingang 146. De andere 

30 ingang van de OF-poort 144 is verbonden met een ontvanger 147 en die 

krijgt commandosignalen van de ingang 148. Deze signalen worden zonder 

tussenkomst van de gebruiker geleverd tijdens del.automatische aftasting. 

De ontvanger 147 is een in de handel verkrijgbare licht gekoppelde 

isolator. 

35 De ingangstrap 142 voor het sturen van de rotor 25 tegen de richting 

van de wijzers van de klok in is eveneens voorzien van een drukschakelaar 

150, een ontvanger 151, ingangsaansluitingen 152 en 153 en een OF-poort 
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154. Op soortgelijke wijze heeft de dwarse stuurtrap 144 een drukschakelaar 
i 

154 een ontvanger 155, ingangen 156 en 157 en een OF-poort 158. Automatisch 
commandosignalen die worden ontvangen door de aansluitingen 148, 153 ' 
en 157 van de ingangstrap zijn impulsen met korte duur. Elk ingangs-
signaal voor een trap doet één van de bijbehorende OF-poorten 144, 154 
i 
jof 158 hoog worden. De logica is zo gekozen dat commando's elkaar niet 
i 
j kunnen tegenspraken. Als één van de uitgangen van dë OF-poorten 144, 154 
I of 158 in de ingangstrappen hoog wordt', ' wordt slechts één der relaisspoelen 
t 
j CRI, CR2 of CR3 bekrachtigd. Dit veroorzaakt de toevoer van een desbetref-
} fende analogonspanning via de leiding 120 aan het optelknooppunt 119 van de 
I nulcomparator 121 uit fig. 8 en doet de rotor 25 naar de juiste azimuth— 
' hoek draaien in de juiste richting en vervolgens tot stilstand komen 
: als er geen verschil meer bestaat tussen de analogonspanning en de spanning 
; van de potentiometer 118. 

Het logische circuit uit fig. 7 omvat de OF-poorten 160-163, de 
EN-poorten 164-169 en de bistabiele ketens 170-172. De uitgangssignalen 
: van de respectieve bistabiele ketens worden via- stuurketens 173-175 
afgegeven aan de relaisspoelen CR1-CR3 die de analogonspanningen selec-
' teren via de kontakten 185, 187 of 194 uit fig. 8. 

Vervolgens worden de "functies van de azimuthlogica uit fig. 7 nader 
toegelicht. Neem aan dat een commandosignaal voor automatische draaiing 
in de richting van de wijzers van de" "klok wordt verkregen via de ingangs-
aansluiting 148 of een handbedieningssignaal wordt toegevoerd door bedie-
ning van de drukschakelaar 145. De uitgang van de OF-poort 144 wordt 
hoog-iiDit schakelt de uitgang van de OF-poort 160 hoog. De beide hoge 
uitgangssignalen van de OF-poorten 144 en 146 worden toegevoerd aan de 
ingangen van de N-poort 164 en zijn uitgang wordt hoog, waardoor de 
uitgang 146 van de bistabiele keten .170 hoog wordt. Dit bekrachtigd het 
relais CRI en het kontakt 185 uit fig. 8 wordt gesloten. De servomotor 45 
uit fig. 8 draait de rotor 25 naar de gewenste azimuthstand voor een aftas-
ting in de richting van de wijzers van de klok. Hoe dit plaatsvindt wordt 
hierna besproken» Als de ingangssignalen van de EN-poort beide hoog zijn, 
is één van de ingangen van de aangrenzende EN-poort 165 hoog en de andere 
ingang, afkomstig van de OF-poort 161, is laag, zodat er geen tegenstrijdige 
neiging is om de bistabiele keten 170 terug te stellen tegelijk met het 
hoog instellen van zijn uitgang 176, daar de uitgang van de EN-poort 
165 laag blijft. De andere bistabiele ketens 171 en 172 worden daaren-
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J tegen gedwongen teruggesteld, zodat hun uitgangen laag zijn. De bistabiele 
! keten 171 bevindt zich in de teruggestelde toestand aangezien op dat 
I ' ! ' 
• tijdstip de beide ingangen van de EN-poort 167 hoog zijn en zijn hoogris', 
t , 
' waardoor een terugstelsignaal wordt afgegeven aan de bistabiele keten 
i ; 

•171. Daarentegen is de ene ingang-van de EN-poort 166 laag, daar de • 
j uitgang van de OF-poort-154 laag is en de andere ingang van deze EN-poort 
j is hoog aangezien de uitgang van de OF-poort 160 hoog is. 
i Tegelijkertijd wordt de bistabiele keten 172 in zijn teruggestelde i 
jtoestand gehouden, zodat geen uitgangssignaal optreedt, daar de bijbehorende 
!EN-poort 169 twee hoge ingangen heeft en dus een hoge uitgang, wat de 
| terugstelling veroorzaakt. De neiging tot het instellen van de bistabiele 
; keten 172 is niet aanwezig daar de uitgang? van de bijbehorende EN-poort 
i laag is doordat één van zijn ingangen hoog is en de andere ingang van de 
OF-poort 158'.in de dwarse commandotrap laag is. 

Als een commando voor een draaiing tegen de wijzers van de klok in 
wordt ontvangen aan de ingang 153 of de drukschakelaar 150 wordt bediend 
wordt de uitgang van de OF-poort 154 hoog, waardoor de uitgang van de 
OF-poort 160 hoog wordt. Dit maakt de onderste ingangen van de EN-poort 164 
hoog, maar de bovenste ingang is laag, zodat de poort 164 geen uitgangs-
'signaal levert en de bistabiele keten 170 niet wordt ingesteld. De beide 
ingangen van de EN-poort 165 zijn echter hoog en zi'jn uitgang "wordt hoog, 
; zodat de bistabiele keten 170 gedwongen wordt teruggesteld. De bistabiele 
• keten 172 wordt eveneens gedwongen teruggesteld aangezien de uitgang 
van de EN-poort 169 hoog is omdat zijn beide ingangen hoog zijn. Een van 
de hoge ingangen van de EN-poort 169 wordt veroorzaakt door de hoge uitgang 
van de OF-poort 160. De andere hoge ingang wordt veroorzaakt door de hoge 
uitgang van de OF-poort 163 die is omgeschakeld doordat de uitgang van 
OF-poort 164 hoog wordt. Er is geen neiging om de bistabiele keten 172 
in te stellen, daar de uitgang van de bijbehorende EN-poort laag is aan— 
gezien de uitgang van de OF-poort 158 laag is bij afwezigheid van een 
zijdelings commandosignaal. De onderste ingang van de EN-poort 167 behorende 
bij de bistabiele keten 171 is hoog, maar zijn bovenste ingang is laag, 
zodat er geen uitgangssignaal van de EN-poort 167 optreedt dat de neiging 
zou hebben de bistabiele keten in te stellen. Beide ingangen van de 
EN-poort 166 zijn echter hoog en zijn uitgang is hoog, zodat de bistabiele 
keten 171 wordt ingesteld en het relais CR2 wordt bekrachtigd. Dit veroor-
zaakt de toevoer van een analogonspanning aan het optelknooppunt 119 in 
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fig. 8 en doet de azimuthmotor 45 de rotor 25 aandrijven naar een vooraf 
t 

bepaalde hoekstand. j 

i Kortheidshalve zal niet in detail worden beschreven wat èr gebeurt , 

ïbij ontvangst van een zijdelings commandosignaal in de trap 143. Het is 

5 l echter duidelijk dat bij de ontvangst' van dat signaal de beide ingangen 

,-van de EN-poort 178 behorende bij de bistabiéle keten 172 hoog worden, 

I evenals zijn uitgang, zodat de bistabiele keten 172 wordt ingesteld en 

'het relais CR3 wordt bekrachtigd en een analogonspanning overeenkomende { 
{ met een dwarse stand van de rotor 25 wordt toegevoerd aan het-optelknooppunt 

10 'uit fig. 8. De'overige bistabiele ketens 170 en 171 worden gedwongen 
I : 

; teruggesteld, doordat de beide ingangen van- hun bijbehorende EN-poorten 

: 165 en 167 hoog zijn, zodat deze bistabiele ketens worden teruggesteld. 

Selectieve bekrachtiging van de relaisspoelen CRI-, CR2 en CR3 uit 

: figr 7 veroorzaakt de toevoer van een voorafbepaalde analogonspanning 

15 aan het optelknooppunt 119 aan de ingang•van nulcomparator 121 uit fig. 8 

zoals vermeld. Deze spanningen worden verkregen van potentiometers 180, 

181 en 182 uit fig. 8. De gemeenschappelijke aansluitingen van de poten-

tiometers zijn via aansluitingen 183 en 184 aangesloten op een niét 

afgebeelde-spanningbron. Neem aan dat de relaisspoel CRI uit fig." 7 is 

20 bekrachtigd voor het voorschrijven van een rotatie in de richting van de 

•wijzers van de klok van de rotor 25. Daardoor sluit het maakkontakt 185-

van het relais CRI uit fig, 8 en het breekkontakt 186 opent. Door nader 

- te beschrijven organen wordt het maakkontakt 198 van een relais CR4 dat 

-wordt besproken aan de hand van fig. 6 gesloten en het aangrenzende 

25 . ' breekkontakt opent teneinde de vooringestelde analogonspanning van de 

loper van de potentiometer 180 toe te voeren aan het optelknooppunt 119. 

Als de potentiometer die wordt aangedreven door de rotor 25 geen compen-

serende spanning levert doet het spanningverschil de nulcomparator de 

- . servoversterker 116 en de azimuthmotor 45 sturen.' Rotatie van de rotor 

..30 25 veroorzaakt aandrijving van de potentiometer 118 totdat zijn uitgangs-

spanning de analogon-ingangsspanning van de potentiometer 180 opheft en 

als dit punt is bereikt valt de bekrachtiging van de servoversterker 

116 weg, zodat de azimuth.-aandrijfmotor 45 tot stilstand komt;. 

Als het stuurrel-ais CR2 voor rotatie tegen de richting van de 

35 wijzers van de klok in in fig. 7 wordt bekrachtigd, sluiten respectieve-

lijk openen op soortgelijke wijze de bijbehorende kontakten 181 en 188 

uit fig. 8 en een spanning wordt aan het optelknooppunt 119 toegevoerd 
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voor vergelijking met de spanning van de door de rotor aangedreven fre- j' i i quentiemeter 118 die representatief is voor het feitelijke azimuth ! 
I 

van de rotor 25. j 

Bekrachtiging van de relaisspoel CR3 als reaktie op een zijdelings-
5 |commandosignaal .veroorzaakt natuurlijk de toevoer van een analogonspanning 

Ivan de potentiometer 182 aan het optelknooppunt 119 voor vergelijking met t 
]de bestaande spanning van de potentiometer 118. Als de spoel CR3 wordt 
;bekrachtigd, zluit zijn kontakt 194 en zijn kontakt 195 opent zodat 
1de analogonspanning woÉdfö toegevoerd. In beide laatste gevallen wordt 

10 |evenals in het eerste geval de azimuthaandrijfmotor 45 bekrachtigd en 
I de rotor 25 wordt aangedreven totdat een nulspanning is bereikt en hij 
komt tot stilstand of loopt uit totdat hij op andere wijze tot-stilstand 
wordt gebracht. In alle gevallen wordt de spanning uit de potentiometer 
,118 die het azimuth aangeeft toegevoerd via kontakten 196 die worden 

15 gestuurd door het stopcircuit van het stelsel dat in fig. 6 is afgebeeld 
en later zal worden beschreven. 

Alvorens af te stappen van fig. 8 dient te worden opgemerkt dat er 
eindschakelaars 189 en 190 zijn, die worden bediend door nokken 191 en 
,192. De schakelaar 189 opent als de rotor 25 zijn eindstand heeft 

20 bereikt, die tot 90° voorbij het röntgen-nulpunt van de richting van de 
wijzers van de klok kan liggen. De eindschakelaar f90 opent als de o 
rotatie tegen de richting van de wijzers van de klok in ongeveer 90 
voorbij het röntgen-nulpunt is gevorderd. 

In fig. 7 sturen de OF-poorten 161, 162 en 163 de bistabiele uitgangs-
25 keten 170-172 en zij verzekeren dat niet geselecteerde commando's de 

niet geselecteerde bistabiele ketens 170-172 terugstellen. Ook is een 
leiding 193 aanwezig via welke een stuursignaal alle Q-uitgangen van de 
bistabiele ketens 170-172 terugstelt onder nader te beschrijven omstan-
digheden. 

30 Nu de azimuthlogica en.de azimuthsturing zijn beschreven aan de hand 
van de figuren 7 en 8 worden' de organen besproken voor het rechtlijnig 
verplaatsen van de rotor van de ene lichaamslaag naar de andere, wat 
in het bijzonder de elevatorlogica en de elevatorsturing omvat. Dit gebeurt 
in hoofdzaak aan de hand van de figuren 9 tot en met 11. De elevator is 

35 in fig. 1 bij 39 aangegeven en daarop is de in azimuth aangedreven rotor 
25 gemonteerd. Het nu te beschrijven logicastelsel en stuurstelsel kan 
worden toegepast op elke rechtlijnig werkende inrichting die stapsgewijs 
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i , * 
[werkt in vertikale of horizontale richting en wordt toegepast m rontgen-

[aftastapparatuur, ongeacht of deze is gespecialiseerd voor borstonderzoek, 
Ê 
jdan wel is ingericht voor het aftasten van andere lichaamsdelen of het 
k f 
I gehele lichaam. 

5 Het verschuivingstelsel voor de aftaster, dat in het geval van een • 
;borstaftaster omhoog en omlaag beweegt langs een vertikale lijn, wordt 
t • . 
[aangeduid als elevator 39 en is afgebeeld in fig. 1. Een functie van de : 

; elevator 39 is het mogelijk te maken, dat de rotor 25 na elke aftastro-

:tatie stapsgewijs wordt bewogen naar de volgende weefsellaag. Een verdere 

10 : functie is het'mogelijk te maken dat dé rotor naar een aanvangshoogte wordt 

^ :getild ter voorbereiding van een aftastreeks, teneinde te verzekeren dat 

; de aftastingen beginnen op het juiste niveau. Het elevatorstuurstelsel 

;kan worden ingesteld voor het beëindigen van de aftastreeks als het 

; onderste niveau of de top van de borst of de gewenste grens van een ander 

15 lichaamsdeel is bereikt. De elevator wordt automatisch stapsgewijs naar 

beneden bewogen tijdens een lagen-aftastreeks. De elevator 39 reageért 

ook op een commando om zich naar een ijkniveau te bewegen dit is een 

stand.." of hoogte waarbij de röntgenstraling door de gebruiker kan worden 

ingeschakeld en kan worden geprojecteerd door een reproduceerbaar niveau 

- 20 :van de borstbakken en water daarin, teneinde de detectoren op 0 te kunnen 

stellen onmiddellijk voor het onderzoek van elk subject, dan wel op andere 

gewenste tijdstippen. 

De elevator 39 is tevens voorzien van een aandrijfstop die nader 

- zal worden toegelicht aan de hand van fig. 6. Het stopstelsel reageert 

25 °P commando's van het stuurstelsel die voorrang hebben boven elk. eerder 

afgegeven commando. Een terugstelcommando voor het elevatorstelsel doet 

de elevator bewegen naar de uitgangsstand, die in dit geval de bovenste 

stand is, hoewel dat naar wens oakvde onderste stand kan zijn. 

Het elevatoraandrijfstelsel is afgebeeld in fig. 11. De elevator 

• 30 is schetsmatig aangegeven bij 39f evenals in fig. 1. Hij wordt vertikaal 
r 

aangedreven door lijspillen zoals 55, die worden aangedreven door de 

servomotor 60. Xn het ankercircuit van de elevator-aandrijfmotor 60 iis 

een maakkontakt 178.opgenomen dat om de motor in werking te stellen 

wordt gesloten- door het relais CR8 uit fig.6, als aan verscheidene 

35 voorwaarden voor het motorbedrijf is voldaan. De servomotor wordt ge-

stuurd door een servoversterker 200. De versterker krijgt wisselspanning-

sturing via de leiding 114 uit de triac-stuurketen uit fig. 6, op soort-
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gelijke wijze als de servoversterker 116 in de eerder besproken azimuth-
aandrijving van fig. 8. Een tafelmeter TA201 wordt aangedreven door de 
as van de servomotor 60. De tafelmeter levert een tégenkoppelsignaal voor 
de versterker 200, waardoor de motor 60 met konstante snelheid werkt. 
Een eindschakelaar 202 is aanwezig om het beëindigen van de elevatorsturing 
te verzekeren voor het hoogste aanvaardbare niveau van de elevator. Er 

% 

j is tevens een onderste eindschakelaar 203 aanwezig. Het bedieningsorgaan 
voor de eindschakelaars is aangegeven als een tandheugel 204 waarop zich 
i • : 
j bovenste en onderste eindschakelaars 202 respectievelijk 203 bevinden. 
! ' 1 

10 jDe heugel drijft tevens een rondsel 207 aan dat is gekoppeld met een 
• -j potentiometer 208 voor het aangeven van het elelvatorniveau. De uitgangs-
; spanning in de leiding 209 van de potentiometer 208 houdt op elk tijdstip 
'verband met het elevatorniveau. 
[ 

! Een nulcomparator 210 waarvan de uitgangstoestand de werking van de 
15 servomotpr 60 bepaald ia. met z.ijn ingang, aangesloten op e^n optelknooppunt 

211. Zoals zal worden toegelicht worden analogonspanningen die overeen-
' komen met de verschillende niveaus waarin de elevator moet worden aangedreven i 
via een leiding 212 toegevoerd aan het optelknooppunt 211. De balancerende 
' signaalspanning van de potentiometer 208 wordt eveneens aan het optelknoop-

20 .punt toegevoerd via de leiding 209 en het kontakt 216 uit fig. 11 dat 
wordt gestuurd door het relais CR7 uit fig. 6. Als-er'een-verschil bestaat— 
tussen de analogonspanning die een elevator-niveaucDmmando aangeeft en 
de spanning in de potentiometerleiding 209 wordt het verschil waargenomen 
door de nulcomparator die de motor 60 stuurt teneinde de elevator en de 

25 potentiometer 208 aan te drijven totdat het verschil tot 0 is terugge-
bracht en de motor tot stilstand komt. In de leiding 212 die naar het 
.optelknooppunt 211 voert is een paar kontakten 213 en' 214 opgenomen die 
worden gestuurd door het relais CR6 waarvan de plaats en functie later 
zullen worden beschreven aan de hand van het stopcircuit uit fig.6. Het 

30 kontakt 213 verkrijgt het niveau weergevende analogonsignalen uit een 
numeriek-analoog-omzetter 215. Een ander paar kontakten in de potentiometer-
leiding is aangegeven met 216 en 217. Deze worden gestuurd door een 
relaisspoel CR7 ui't fig. 6 waarvan het doel nader zal worden toegelicht. 
Voor het ogenblik is het voldoende op te merken dat als de relaiskon-

35 takten 213 en 216 zijn gesloten en de kontakten 214 en 217 zijn geopend, 
de signalen die overeenkomen met gewenste elevatorniveaus en het balancerende 
signaal uit de omzetter 215 en de potentiometerleiding 209 worden toegevoerd 
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aan het optelknooppunt 211. Daardoor wordt de elevator aangedreven totdat * 
r 

de nulspanning is bereikt. Als de elevatorhoogte veroorzaakt door een 

analogonsignaal uit de numeriek-analoog-omzetter 215 wordt bewerkt, wordt 

vanuit de comparator 210 een signaal afgegeven aan de rekentuigsturing 
i 
! via de uitgangen van één van de beide EN-poorten 219 en .220. De poorten 
ï * 
ï ontvangen hun ingangssignalen uit de comparator via een vertragingsketen 

! 259 voor een korte 'vertraging. De poort 219 stelt als een opwaarste ! 
f -

•.beweging wordt gecommandeerd een deblokkeersignaal voor de opwaartse 

I beweging in-. De poort 220 stelt als een neerwaartse beweging wordt 

; gecommandeerd éen deblokkeersignaal voor de neerwaartse beweging in. 

- Als de elevator omhoog wordt gecommandeerd-, zijn de beide ingangen van 

• de EN-poorten 219 hoog, totdat nulwaarde is bereikt. Op dat tijdstip 

• verzekert de invertor 256 dat de andere EN-poort voor neerwaartse 

I bewegingen is geblokkeerd. Als het uitgangssignaal van de comparator 

: 210 de andere polariteit heeft, zijn de beide ingangen van de EN-poort 

220 voor neerwaartse' bewegingen gestuurd. De invertoren 257 en 258 maken 

een laag uitgangssignaal evenals ee'n hoog uitgangssignaal mogelijk. 

De numeriek-analoog-omzetter 215 behoeft niet zeer gecompliceerd 

- te zijn. In zekere zin dient deze als spanningdeler met verscheideneu 

aftakkingen die naar keuze kunnen worden verbonden met het kontakt 213 

zodat de stapspanningen overeenkomen met verschillende niveaus van de 

elevator. De juiste aftakking kan worden beschouwd te worden geselecteerd 

door het uit vier cijfers bestaande binaire getal dat optreedt aan de 

vier ingangen 218 van de omzetter. Met vier ingangen is natuurlijk het 

hoogste binaire getal dat aan de omzetter kan worden toegevoerd gelijk 

aan het decimale getal 15. Met inbegrip van 0 stelt dat de elevator in 

staat in. stappen te bewegen na elk van 16 discrete niveaus of lichaams-

lagen natuurlijk kunnen andere aantallen stappen worden toegepast bij 

een borstaftaster teneinde de resolutie van elk aftastvlak te vergroten. 

De uitvoering als' lichaamsaftaster is zo ingericht dat de patient over 

een voldoend aantal vlakken of stappen kan worden verplaatst om dat deel 

van de lengte van het lichaam te beslaan dat voor onderzoek is gekozen. 

Eeö. elevator-logicacircuit voor het aangeven van de hoofdlijnen bij 

besturing van de elevator is afgebeeld in fig. 9. De vier uitgangsaansluitingen 

218 uit fig. 9 zijn verbonden met aansluitingen met hetzelfde verwijzings-

cijfer in fig. 11. De verkrijgbare binaire getallen komen overeen met de 

decimale getallen 0 tot en met 15. De cijfers verlopend van minstsignifi-



cant tot meest significant zijn in fig. 9 met" exponenten aangegeven. Of] 
een bepaald cijfer gelijk is aan 1 of 0 hangt af van de uitgangstoestand 1 

van elk van een reeks bistabiele ketens 221-224. Een terugstelleiding 
225 voor opwaartse beweging is aangesloten op alle bitabiele ketens, zodat 
een geschikt signaal daarin alle bistabiele ketens 221-224 terugstelt 
op 0. Een andere verzamelleiding 226 is verbonden met alle bistabiele ketens. 
Als die verzamelleiding 226 een hoog signaal voert, worden alle bistabiele 
ketens gedeblokkeert. Hun uitgangstoestanden kunnen dan van laag naar hoog 
worden omgeschakeld door een hoog signaal aan hun instelingangen S.i Zoals 
jbijvoorbeeld blijkt voor de bistabiele keten 221 is een invertor 227 aangeslO' 
;ten tussen elke instelleiding en de terugstelaansluiting R van elke bi-
t 
• stabiele keten. Dit verzekert dat als enige instelleiding hoog wordt, 
, waardoor de toestand van de uitgang van de bistabiele kéten verandert, 
\ een 0 wordt toegevoerd aan de terugstelaansluiting, zodat als het ingangs-
signaal voor een. instelaansluiting van eê n bistabiele keten 0 wordt, de uit-
: gang van de invertor hoog wordt teneinde een terugstelling te bewerk-
; stelligen en de uitgang van de bistabiele keten laag te maken. 

Men beschouwe het linker deel van fig. 9. Er zijn drie commando-
• signaal-ingangstrappen 228-230. Men beschouwe de bovenste trap 228. Deze 
dient voor het handteren van commandosignalen met de hand of automatisch 
gegeven, die een stapsgewijze daling van.de elevator-39 vereisen. De • ----
: trap 228 is voorzien van een OE-poort 231. Een van zijn ingangen 232 
is voorzien van een met de hand te bedienen drukschakelaar 233. De druk-
schakelaar 233 is aangesloten op een niet afgebeelde bron van logische a . 
spanning zodat als de drukschakelaar wordt gesloten, de-.uitgang van de 
OF-poort 321 hoog wordt en de elevator een stap naar beneden uitvoert 
door nader te beschrijven oorzaken. Met een andere ingang 234 van de 
OF-poort 231 is een ontvanger 235 in serie geschakeld. De ontvanger 
is eenvoudig een isolator van het optische type. Automatische commando-
signalen voor het over een stap naar beneden bewegen van de elevator 
aan het einde van elke aftasting tijdens een onderzoek worden ontvangen 
uit de stuurinrichting voor het stelsel, via de ingang 236. Deze commando-
signalen doen tevens de uitgang van de OF-poort 231 hoog worden en 
veroorzaken één van de neerwaartse stappen van de elevator. 

De trap 229 dient voor het sturen van de elevator naar een niveau 
waar de waaiervormige röntgenbundel en detector liggen in een vlak van 
de borstbakken waarbij een ijking kan worden uitgevoerd met ingeschakeld 
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röntgenvermogen, voordat een aftastreeks begint, zoals eerder vermeld. \ 
De trap 229-omvat een OF-poort 239, een met de hand te bedienen .druk- : 
schakelaar 240, een ontvanger 241 en een monostabiele multivibrator 242.! 
| Beweging van de elevator naar het ijkniveau kan worden veroorzaakt door . 
! de drukschakelaar 240 kortstondig te bedienen. Automatische commanda-
I signalen voor het bewegen van de elevator naar de ijkstand worden door 
; de stuurinrichting van het stelsel afgegeven aan de ingang 243. Een kort-
• stondig.commandosignaal door middel van de drukschakelaar 240 of een 
' impuls-commandosignaal via de ingang 243 doen de uitgang van de OF-poort 
'239 van toestand veranderen en stellen het ijkbedrijf in. 
I 5 
f De ingangstrap 230 dient om de elevator naar zijn bovenste of uit-
~gangsstand te sturen. Hij is onderhevig aan met de hand veroorzaakte 
. commandosignalen en impuls-commandosignalen uit de stuurinrichting 
; van het„stelsel. De trap 230 omvat een OF-poort 244, een drukschakelaar 245, 
; een optische isolerende ontvanger 246 en een ingang 247 voor het opnemen 
van impuls-commandosignaleii uit de stuurinrichting. De drukschakelaar 245 
wordt gevoedt uit een afzonderlijke spanningbron, zoals, hierboven is 
aangegeven ten aanzien van de overige drukschakelaars. 

Elevatorcommando's worden uitgevoerd'door middel van een circuitmo-
duul dat bij een commerciële uitvoering een type K220 van Digital Equipment 
Corporation is dat in fig. 9 in blokvorm is aangegeven bij 250. Vier van 
; de beschikbare uitgangen 251-254 zijn aangegeven voor het moduul 250. 
Als een. van de uitgangen hoog wordt,'wordt de bijbehorende bistabiele 
keten uit de groep 221-224 ingesteld en de Q-uitgang van de bistabiele 
keten levert een binaire 1. Het tegengestelde gebeurt als een uitgang 
van het moduul 250 laag wordt. Zijn bijbehorende bistabiele keten wordt 
dan teruggesteld en de Q-uitgang van de bistabiele keten uit de groep uit-
gangen 218 wordt 0, zodat de reeks van 16 binaire getallen kan worden 
gevormd met. de vier bistabiele ketens. 

Het moduul 250 bevat een klok en een teller. De ene aansluiting 
op het moduul is vanuit een EN-poort 250. Als een signaal voor staps-
gewijze beweging naar beneden wordt afgegeven via de trap 228, wordt de 
uitgang van de EN-poort 255 hoog-. Als de uitgang van de EN-poort 255 hoog 
wordt, telt het moduul 250 een klokimpuls en het binaire getal 0001 

0 3 
verschijnt aan de uitgangen 2 tot en met 2 *jan de bistabiele ketens 221-
224. De volgende commandoimpuls veroorzaakt een verdere uitgangspuls 
van de EN-poort 255 en het binaire uitgangssignaal verandert in 0010. 
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Opeenvolgende commandoimpulsen veroorzaken uiteindelijk het binaire getal 
1111, overeenkomende met het decimale getal 15, tenzij de bistabiele 
ketens eerder automatisch worden teruggesteld in verband met de 
lengte van de borst die is afgetast. 

! 

5 j De volledige bedrijfswijze van de elevatorlogica volgens fig. 9 • 
jwordt nu beschreven aan de hand van fig. 10. De logische elementen zijn ' 
| de obstructiepoort 260, de monostabiele multivibratoren 261 en 262, de 
| EN-poort 263, de invertor 264, de EN-poorten 265 en 266 en een OF-poort ; I j267. Het circuit wordt gelijktijdig met de bedrijfswijze beschreven. 

10 jMen neme eerst aan dat een impulssidjnaal wordt ontvangen via de trap 
i - - 1 
[228, teneinde de elevator een stap naar beneden te doen uitvoeren. De 
uitgang 237 van de OF-poort 231 wordt hoog. Dit maakt de ene ingang van 
^de EN-poort 255 hoog. Tevens wordt de OF-poort 260 omgeschakeld, zodat 
| zijn uitgang hoog wordt. Als de uitgang van de OF-poort 260 hoog wordt, 

15 wordt de monostabiele multivibrator 261 getrokken en deze levert de 
jimpuls A uit fig. 10, die optreedt in de leiding A uit fig. 9. Als de 
ileiding A kortstondig hoog is, zijn de beide ingangen van de EN-poort 
'255 hoog en zijn uitgang dis hoog, waardoor het moduul 250 een verandering 
van het binaire uitgangsgetal uitvoert. De multivibrator 262 ontvangt een 

20 ingangssignaal van de uitgang van de OF-poort 260 gelijktijdig met de 
multivibrator 261. Het uitgangssignaal van de multivibrator 262 is aan- . 
'gegeven bij B in fig. 9 en in de golfvorm uit fig. 10, Het impulssignaal 
: A wordt geinverteerd door de invertor 264 en wordt toegevoerd aan de ene 
ingang van de EN-poort 263. Als de leiding A laag wordt, zoals zichtbaar 

25 is in fig. 10, is de leiding B nog hoog en de andere ingang van de EN-poort 
263 wordt hoog door de inversie van A. Daardoor wordt de uitgang van de 
.EN-poort 263 hoog en een deblokkeersignaal wordt afgegeven aan de ver-
schillende bistabiele ketens 221-224. De telling van het moduul 250 wordt 
dan geregistreerd. Men merke op dat als het signaal C hoog is, de ene 

30 ingang van elk der EN-poorten 265 en 266 eveneens hoog is, maar dat 
hun uitgangen niet veranderen aangezien de andere ingangen laag zijn. 
Er kan derhalve geen conflict optreden tussen staptelsignalen, terugstel-
signalen en ijksignalen. De EN-poort 265 is geblokkeerd daar het signaal 
A laag is geworden voor het signaal C hoog is geworden. De EN-poort 266 

35 is geblokkeerd daar weliswaar het signaal C hoog, maar de andere ingang 
laag blijft. 

Om de elevator 39- naar het ijkniveau te sturen wordt een commando-
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Impuls afgegeven aan de OF-poort 239 in de trap 229. De uitgang van de ' 

OF-poort 239 wordt hoog en de impuls D treedt op aan zijn uitgang. De 

j impuls D is hoog en het ingangssignaal voor de OF-poort 260 wordt hoog, ' 
i 

ï zodat zijn uitgang hoog wordt en de beide monostabiele multivibratoren 

; 261 en 262 trekt. Het signaal C wordt hoog, waardoor een deblokkeers'ignaal 

'wordt opgewekt dat wordt toegevoerd aan de bistabiele ketens 221-224. ï 

I Als het signaal C hoog wordt na het signaal D, zijn zij beide hoog, wat 

jook geldt voor de beide ingangssignalen voor de EN-poort 266. Daardoor 

> wordt zijn uitgang hoog, wat het moduul trekt voor het instellen van r * 

"het binaire aantal bistabiele ketens 221-224 dat overeenkomt met het 

: niveau dat is gekozen voor de ijking. Er is een doorverbindingseenheid 

; 269 aanwezig voor het' programmeren. Bij het ijken wordt het elevatie-

.niveau ingesteld door de doorverbindingen. Er kunnen echter ook andere 

programmeerinrichtingen worden toegepast. 

De elevator wordt naar zijn bovenste stand of uitgangsstand aange-

dreven met een commandosignaal via de trap 230. Dat signaal doet de 

, uitgang van de OF-poort 244 hoog worden. Het signaal wordt als ingangs-

signaal afgegeven aan de OF-poort 260, die de monostabièlè multivibra-

toren 261 en 262 trekt en uiteindelijk de optrekking veroorzaakt van de 

golfvorm C, waardoor de bistabiele ketens 221-224 van toestand kunnen 

veranderen. Het hoge uitgangssignaal van de OF-poort 244 wordt tevens 

toegevoerd aan èen ingang van de OF-poort 267 waarvan de uitgangstoestand 

verandert. Daardoor wekt: het moduul 250 een binair getal 0 op, overeen-

komende met de bovenste of teruggestelde toestand van de elevator. 

Aangezien alle binaire getallen zijn gesorteerd in de groep bistabiele 

ketens 221-224, worden bij hun opwekking de getallen voortdurend via 

de aansluitingen 218 toegevoerd aan de numeriek-analoog-omzetter 250 uit 

fig. 11. Dit stuurt de elevator-servomotor 60 totdat de potentiometer 

208'het nulsignaal levert dat overeenkomt met het toegevoerd signaal 

en de motor tot stilstand komt. . 

Een belangrijk aspect van het stuurstelsel.. is het stofstelsel als 

afgebeeld in f£g. 6. Dit circuit heeft verscheidene belangrijke functies. 

Het verzekert dat de gebruiker de azimuthsturing of elevatiesturing in 

werking kan stellen. Het levert een orgaan voor het voorkomen van aandrij-

ving van de azimuthmotor of elevatiemotor als een der- beide aandrijvingen 

zich in hun eindstand bevindtonafhankelijk van de servo-sturing. Het 

verschaft een orgaan voor een systeem-s tof commando voor het stoppen van de 
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aandrijving door de azimuthmotor en elevatiemotor, zowel via de normale > 
servosturing als ten overvloede via sturing in het ankercircuit. Het 
maakt het mogelijk een systeemstop in te voeren door middel van een druk-
knopcommando van de gebruiker, dan wel automatisch door de stuurinrichting 
van het stelsel als een onderdrukte aftasting om enige reden nodig • 
! is, zoals een onjuiste aftastsnelheid. De'; vereiste tussenkomst: van de 
j gebruiker voordat de azimuthsturing of elevatórsturing opnieuw 'in j 
j 

j werking kan worden gesteld na een systeem-s tof commando of de bediening 
Ivan een eindschakelaar. 
! In fig. 6 zijn relaisspoelen CR4-8 afgebeeld. Het relais CR8 moet 
i • 
I bekrachtigd zijn opdat redundante veiligheidskontakten 177 in het anker-
jcircuit van de motor 45 uit fig. 8 en 178 in het ankercircuit van de 
motor 60 uit fig. 11 worden gesloten en werking van deze motoren mogelijk 
maken. De relais CR4 en CR5 sturen kontakten 198, 199 en 196, 197 in 
de azimuthstuurketen uit fig. 8. De relais CR4 en CR5 moeten bekrachtigd 
zijn opdat de azimuthmotor kan worden bekrachtigd. De relais CR6 en CR7 
sturen kontakten in de elevatorsturing uit fig. 11. Het relais CR6 
heeft kontakten 213 en 214 en het relais CR7 heeft kontakten 216 en 217. 
Het afvallen van een van deze relais doet alle aandrijvingen tot stilstand 
komen. Al deze relais•moeten bekrachtigd zijn om enige aandrijving 
mogelijk te maken. , ~ ~ 

Vervolgens wordt de functievvan het systeem stopstelsel uit fig. 6 
besproken. Neem aan dat de bistabiele keten 281 is vooringesteld door 
een terugstelsignaal voor vermogen in opwaartse richting. Op dat tijdstip 
is de deblokkeerleiding 289 laag of op het logische nulniveau. Daardoor 
zijn de beide ingangssignalen van de EN-poort 280 en de beide ingangssig-
nalen van de OF—poort 294 laag. De uitgang van de OF—poort 294 is dus 
laag en de EN-poorten 295-296 en 290 zijn geblokkeerd, waardoor deblokkering 
van de CR-stuurcircuits onmogelijk is. 

De gebruiker kan het stelsel deblokkeren door het kortstondig sluiten 
van de drukschakelaar 299, waardoor een hoog instelsignaal via de leiding 
288 wordt toegevoerd aan de bistabiele keten 281 en zijn Q-uitgang en 
de deblokkeringsleiding 289 hoog worden. Via de OF-poort 294 wordt de 
gemeenschappelijke ingang van de EN-poort 295, 296 en 290 hoog. Als één 
der azimuthschakelaars 189 of 190 in de elevator-eindschakelaars 202 of. 
203 geopend is, handhaaft de logische spanningniveau-convertor 286 een 
laag signaal aan de andere ingang van de EN-poort 295, waardoor deblokkering 
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van CR8 wordt voorkomen, terwijl tegelijkertijd via de invertor 285 en j 

de OF-poort 284 de bistabiele keten 281 wordt teruggesteld en de leiding 

I 289 laag- wordt, waardoor de deblokkersignalen aan de gemeenschappelijke 

| ingangen van de EN-poorten 295, 296 en 290 worden opgeheven. Als de 

i eindschakelaars echter alle gesloten zijn, zou de bistabiele keten 281 
i • 

worden teruggesteld en de beide ingangen van de EN-poort 295 zouden hoog 
ï 
j zijn, waardoor de triac-stuurketen 291- het relais CR8 kan bekrachtigen, • 

' zodat de kontakten 177 en 178 in de ankercircuits van de azimuthmótor 
i 

! en de elevatiemotor gesloten worden, waardoor deze motoren kunnen reageren 

op servocommando's. 

Als aanvankelijk enige eindschakelaar open is en vervolgens wordt 

• gesloten, zou een terugstelling van het stelsel met de drukschakelaar 

; 299 vereist zijn om de leiding 289 en de stuurketens voor de relais CR4-8 

te deblokkeren. Een open eindschakelaar zal het uitgangssignaal van de 

logische omzetter 286 laag maken en dit signaal zou door de invertor 

285 worden veranderd in een hoog signaal, zodat de uitgang van de OF-poort 

284 hoog zou zijn en een terugstelimpuls zou worden afgegeven aan de 

bistabiele keten teneinde de leiding 289 te blokkeren. Er zou dus een 

instelling van het stelsel met de drukschakelaar 299 noodzakelijk zijn, 

zelfs als de eindschakelaar opnieuw zou worden gesloten. 

De stuurstelsel worden ook gestopt door automatische commando's 

uit de stuurinrichting van het stelsel. Een hoog commandosignaal in de 

leiding 288 wordt via de ontvanger 287 van de opto-isolator toegevoerd 

teneinde de uitgang van de OF-poort 284 hoog te maken en de bistabiele 

keten 281 terug te stellen. De azimuthaandrijving en de elevatoraandrijving 

kunnen ook op elk tijdstip worden stilgelegd door de gebruiker door 

het indrukken van de drukschakelaar 298, waardoor een logisch hoog 

signaal optreedt dat via de OF-poort 284 wordt toegevoerd voor het 

terugstellen van de bistabiele keten 281. Als een van de gebruiker afkom-

stig systeemstopsignaal aanwezig is afkomstig van de schakelaar 298, 

dan wel een automatisch systeemstopsignaal optredend in de leiding 288, 

wordt de uitgangsleiding 289 van de bistabiele keten 281 geblokkeerd en 

de relais CR4-CR8 vallen af. Ook dan moet de gebruiker tussen beide komen 

met een terugstelsignaal via de drukschakelaar 298, voordat de relais 

opnieuw kunnen worden bekrachtigd. 

Commandosignalen voor het lopen van de azimuthmotor worden toege-

voerd via de leiding 275. Een azimuth-loopsignaal wordt via de OF-poort 
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. _ | > : —j --
|297 toegevoerd en verhoogd de ene ingang van de EN-poort 280, maar de j 

j 

EN-poort 280 deblokkeert het relais CR8 niet tenzij de leiding 289 I 

is gedeblokkerd. Als de leiding 289 is gedeblokkeerd wordt de azimuth-

relaisstuurketen 299 omgeschakeld en de relais CR4 en CR5 worden i 

5 ! bekrachtigd, waardoor de kontakten 196, 197 en 198, 199 uit de azimuth- : 

j stuurketen uit fig. 8 omschakelen en de servo in staat stellen azimuth-

jstuurcommando1s te ontvangen via kontakten 185, 187,en 194 die worden 

(gestuurd door relais CRI respectievelijk CR2 respectievelijk CR3 uit 

|fig. 7. Zoals hierboven» vermeld kan de azimuthsturing op elk tijdstip 

10 j naar wens van de gebruiker of met een systeemcommando worden gestopt, 

| welke signalen aan de OF-poort 284 worden afgegeven via de drukschakelaar 

j298 respectievelijk de leiding 288. 

Hoge commandosignalen voor het terugstellen van de elevator naar 

de uitgangsstand of voor het stapsgewijs omhoog of omlaag daarvan of 

15 voor het instellen op 'ijkniveau worden selectief toegevoerd aan de ingangen 

: van een OF-poort 279. Een hoog ingangssignaal maakt de uitgang van de 

• OF-poort 279 hoog en dit hoge signaal wordt via de OF-poort 297 toegevoerd 

aan een ingang van een EN-poort 280 en rechtstreeks aan de EN-poort 290, 

; teneinde de relais CR6 en CR7 te bekrachtigen voor de relaissturing 

20 ; 293. Bij bekrachtiging sluiten de relais CR6 en CR7 de kontakten 213 en 

216 uit fig. 11, zodat zij, een optelling van het positiesignaal via het 

! kontakt 216 en een analogonsignaal voor de gewenste stand via het 

kontakt 213 mogelijk maken, zodat de elevator-servosturing loopt totdatirc 

de nulstand is bereikt, als eerder vermeld. 

25 Vervolgens wordt het kabelopneemmechanisme 70 uit fig, 1 hoofd-

zakelijk aan de hand van de figuren 12 tot en met 15 beschreven. 

Zoals eerder vermeld draait de rotor of aftastarm 25 meer dan een 

volle omwenteling in elke richting. Een groot aantal kabels en andere 

geleiders die van buiten het toestel af naar de röntgenbron 11 en de 

30 detectoreenheid"13 lopen moet over deze grote tegengestelde azimuthhoeken 

kunnen bewegen. De groep kabels en andere geleiders is onder in fig. 12 

aangegeven bij 301. Voorbeelden van kabels uitde groep zijn de hoog-

spanningkabels die leiden naar de röntgenbron 11. Andere kabels voeren 

de gloèistroom voor de röntgenbuis. Er zijn geleiders voor het voeden 

35 van de stator die de roterende anode van de röntgenbron aandrijft en 

kabels voor de gegevens acquisitie-inrichtingen van de detector en 

"de voeding. Het opwikkelmechanisme uit de figuren 12 tot en met 15 voor-
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fkomt dat-de kabels verstiikt raken in het mechanisme van het toestel. 
I ! 
i Het voorkomt tevens dat de kabels ;en andere geleiders te scherp worden . 

fgebogen of in zichzelf verstrikt raken. Verder bundelt het de kabels 

jop zodanige wijze dat deze de rotatie van de rotor slechts in geringe 

5 • mate belemmeren. 
ï 

j Het kabelopneemmechanisme is schetsmatig afgebeeld in figr 12. 

j Het omvat een stilstaande cilindrische voet 300 door de omtrek waarvan 

. de groep kabels 301 tangentiaal binnentreedt. De inrichting is voorzien 

; van een centraal stilstaand cylindrisch element 302.- Een geleide cylinder 

10 : 303 is concentris chomet de cylinder 302 en kan daar vrij om draaien. 

Een radiaal uitstekende plaat 304 is bevestigd aan de geleide cylinder 

' 303. De plaat 304 verdeelt de inrichting in een bovenste toroidale 

: holte 305 en een onderste toroidale holte 306. De plaat 304 werkt samen 

met een„buitenste en bovenste cilindrische wand 307. In fig. 12 loopt 

15 het beginuiteinde 308 van de kabelgroep 301 door een geschikte opening 

in de wand van de«,stilstaande cylinder 300 en de kabels worden vastge-

houden door de klem 309. De klem 309 is bevestigd aan het inwendige 

van de cylinder 300 onmiddellijk nadat de gehele kabelgroep is ingevoerd. 

Vanuit de klem 309 maakt de kabelgroep een spiraalvormige lus in de 

20 onderste holte 306 en hij passeert naar boven door een opening 310 in 

de plaat 304 naar de bovenste holte 305; Voor het passeren door de plaat 

wordt de kabelgroep door middel van een klem 311 vastgezet op de geleide 

cylinder 303. Na het passeren door de opening 310 wordt de kabelgroep 

met een klem 312 in de bovenste holte 305 vastgezet op de geleide cylinder 

25 303. Voordat de kabelgroep omhoog loopt is hij met een klem 311 bevestigd 

op de geleide cylinder 303. Na het passeren door de opening 310 is de kabel-

groep met 'een klem 312 in de bovenste holte 105 bevestigd op de geleide 

cylinder 303. Na de klèm 312 maakt de kabel een spiraalvormige lus en 

hij bereikt een klem 313 die één van verscheidene .klemmen is die de 

' 30 kabels op ordelijke wijze evenwijdig houden, maar niet is bevestigd 

aan enige cylinder. De kabelgroep wordt dan omhoog gebogen en vastgehouden 

in een paar klemmen 314 en 315 die zich op een beugel 316 bevinden. Wan 

de beugel 316 sterkt zich een arm 317 uit. De arm 317 is bevestigd aan 

een lege ring 33 die in fig. 1 de buitenste waterbak 18 roterend onder-

35 steund. De ring 33 bevindt zich op een leger 318, waardoor hij kan 

draaien ten opzichte van de centrale stilstaande cylinder 302. De constructie 

van ring en leger is nader afgebeeld in fig. 18.en wordt aan de hand 
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daarvan nader besproken. In fig. 12 is de ring 33 voorzien van een beugel 

j 
32 en een paar kogellegers 31. De ring draait om een vertikale hartlijn ! 

! 

door middel van legers 31 die worden verdraaid door de zuil 30 die j 

kort is besproken aan de hand van fig. 1. Men merke op dat de zuil 30 

is bevestigd aan de aftastarm of rotor-25 en tezamen daarmee draait.-

Daar de rotor 25 tevens op een neer beweegt door zijn bevestiging op 

de elevator 39 draait de ring 33 onder de invloed van de draaiende zuil 1 

j30, maar hij beweegt niet vertikaal. Rotatie van de ring 33 tezamen met 

| rotatie van de aftastarm 25 dóet de spiraalvormige kabelgroepen in de i 1 

! onderste en de bovenste holte 305 en 306 tezamen ::opwikkelen en afwikkelen. 

| Bij een volledige anderhalve omwenteling van de rot©rr:25 roteren de 

uitgang-kabelklemmen 314 en 315 over de volledige anderhalve omwenteling, 

j de klem 312 en de geleide cylinder 303 bewegen over ongeveer % omwenteling 

en de klem 325 aan het ingangseinde van de kabel blijft stilstaan. De 

;kabelspiralen in de bovenste en onderste holte 305 en 306 wikkelen in 

dit voorbeeld elk ongeveer % slag op en af. 
! 

; Verdere klemmen zoals 320, 321 em 322 zijn periodiek langs de kabel-

groep aanwezig. Deze klemmen houden de kabels eenvoudig evenwijdig, 

waarbij de neutrale buigingshartlijnen van alle kabels vertikaal boven 

elkaar liggen, teneinde de juiste stand bij het buigen als groep te 

verzekeren. Deze klemmen zijn aan niets anders dan"dë kabels bevestigd. 

Tezamen met de kabels lopen in de onderste holte 306 evenwijdige 
[ 

bovenste en onderste verende metalen banden 324 en 324' van klem tot klem-:-

' De banden 324 en 324' hebben overeenkomstige uiteinden die bijvoorbeeld 

bij 325 zijn bevestigd aan de stilstaande klem 309. De banden lopen 

.spiraalvormig in de onderste holte 306 en hun andere uiteinden zijn bij 

326 bevestigd aan de klem 311. Zoals eerder vermeld is dê klem 311 

bevestigd aan de. geleide cylinder 303. 

De kabelsgroep in de bovenste holte 305 heeft eveneens bovenste en 

onderste verende metalen banden 327 en 327'. Eén van hun overeenkomstige 

uiteinden 328 is bevestigd aan de klem 312 die tevens is bevestigd op 

de geleide cylinder 303. De andere uiteinden 329 van de banden 327 en 327' 

zijn bevestigd aan de laatste klem 313 in de bovenste holte 305. 

In fig. 14 is schetsmatig aangegeven hoe één van de beide verende 

banden 324 uit de onderste holte en 326 uit de bovenste holte verloopt. 

Het buiteneinde 325 van een typerende onderste verende band 324 is 

bevestigd aan de binnenzijde van de buitenste stilstaande cylindrische 
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1 wand 306. Het binneneinde 326 is bevestigd aan de geleide cylinder 303. ; 
I ! 
j De typerende bovenste verende band 327 is met zijn binneneinde bevestigd 
j ; 

j aan de geleide cylinder 303 en zijn buiteneinde 329 is bevestigd aan 

ïde klem 313 en daardoor aan de beugel 316. In fig. 14 van boven beschouwd 

•kan worden opgemerkt dat de onderste verende band 324 in de richting van 

!de wijzers van de klok volgens een spiraal verloopt van het vaste punt 

|325 naar het punt 326 op de binnenste cylinder. Eveneens van boven gezien 
fis de bovenste verende band 327 bevestigd bij 328 en hij loopt in de 
i ' . • 
richting van de wijzers van de klok. Volgens een spiraal naar zijn vrije 

[uitèinde 329. De spiraalvormige verende bandenparen 324 en 327 zijn 
? 

;daardoor afgewikkeld of open als de aftastarm 25 die het uiteinde 329 

'beweegt, de maximale stand tegen de richting van de wijzers van de klok 

in heeft aangenomen. 

Als de aftastarm 25 naar zijn uiterste stand in de richting van de 

wijzers van de klok is verdraaid, beweegt het uiteinde 329 van de band 

327 in de richting van de wijzers van de klok, gezien van boven uit de 

' tekening. Hij passeert het punt --328 op de geleide cylinder 303 radiaal 

naar buiten tijdens het ontwikkelen van de spoel. Het is dus duidelijk 

dat het buitendeel van de bovenste verende band om het binnenste deel 

wikkelt tijdens een rotatie in::de richting van de wijzers van de klok. 

Tegelijkertijd wordt de geleide, cylinder 303 aangedreven en deze trekt 

• het binnenste uiteinde 326 van de onderste verende band 324 mee in de richting 

. van de wijzers van de klok-, waardoor de onderste band van binnen naar 

buiten wordt strak getrokken. 

De stand van de inrichting uir fig. 12 komt- overeen met een 

maximale rotatie tegen de richting van de wijzers van de klok in van de 

. aftastarm, waarbij de kabellussen in de onderste en bovenste holte 305 

en 306 zijn afgewikkeld of geopend. In fig. 13 is de kabelopneeminrichting 

afgebeeld in de toestand waarbij de aftastarm óf rotor 25 naar zijn 

eindstand in de richting van de wijzdrs van de klok is gedraaid. In 

dat geval blijken de kabels in de bovenste en onderste holte 305 en 306 

strakker te zijn opgewikkeld. Struktureel zijn de figuren 12 ;en 13 gelijk, 

met als verschil dat fig. 13 90° is gedraaid ten opzichte van fig. 12 

teneinde de positie van de kabelgroep•duidelijker aan te geven als de 

kabels strak-, zijn opgewikkeld. Opgemerkt dient te worden dat de verende 

banden 324 en 327 betrekkelijk dun zijn, maar breed genoeg zijn om 

buigzaam te zijn en toch voldoende stijf kunnen zijn om de kabels vast 
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te houden in een bovenste en onderste spiraal in een enkel vlak. De ] 
i 

veerbandspiralen hebben op regelamtige afstanden gaten voor dé bevestiging 
van de klemmen en het verzekeren van een juiste afstand van de klemmen. ! 

In fig. 12 is een deel van de aftastarm of rotor 25 rechtsboven-

afgebeeld. Een paar pijlen is daarnaast afgebeeld teneinde zijn rotatie : 
:en elevatie aan .te geven. De rotatie-compensatie van de kabels is 
i : 
[beschreven. Compensatie voor de veranderende elevatie van de rotor 25 
[wordt verkregen door in het buiteneinde van de kabel een vrije lus 331 
laan te brengen, zoals goed zichtbaar is in fig. 12. ; 
J Sommige eigenschappen van het kabelop'neemstelsel met verende banden 
;die terloops zijn vermeld worden nu samengevat en enige andere eigenschappen 
! ' 
i die niet eerder zijn vermeld worden toegelicht. Men merke bijvoorbeeld op 
!dat de paren verende banden 324 en 324' alsmede 327 en 327' hun neutrale 
!buigingshartlijn zo dicht mogelijk vertikaal boven of onder de neutrale 
! buigingshartlijn van de kabels in elke groep hebben. Dit draagt bij 
:tot het vermijden van belastingen die zich zouden kunnen uiten als een 
, ongewenste stijfheid van de kombinatie van kabels en verende banden in 
het horizontale vlak, waardoor een ongewenst grote torsikracht nodig 
zou zijn voor het spiraalvormig opwikkelen en afwikkelen van de kabels. 
Zelfs hoewel een goede buigzaamheid van de kabels en veren wordt bereikt 
in het vlak waarin zij buigen, leveren de veren stijfheid" in een richting 
: loodrecht op de buigvlakken, teneinde het vertikaal doorzakken van de 
; kabels te beperken. • 

Hoewel dit niet kan worden afgebeeld zijn de verende banden voorge-
vormd voordat zij worden gemonteerd met de kabelgroepen. Tenzij de 
banden zijn voorgevormd aan hun binneste uiteinde hebben zij de neiging 
naar buiten te drukken, evenals de kabels, en wrijving te veroorzaken 
bij het afwikkelen. Een gelijkmatige spiraalveer met een vorm die over-
eenkomt met de wiskundige vergelijking voor spiraal, die met zijn buiten-
einde zou zijn bevestigd aan een vast element en met zijn binneneinde 
zou zijn bevestigd aan een roterend element zoals de geleide cylinder 302 
zou als hij strakker-wordt gewikkeld aan zijn binneneinde de neiging 
te vertonen een kleinere kromtestraal aan .te nemen of sneller op te 
wikkelen om de geleide cylinder, terwijl zijn buitenste deel nog geopend 
zou zijn of radiaal geexpandeerd. Ook dit veroorzaakt wrijving en een 
ongelijkmatig koppel. Zoals eerder vermeld is de wrijving van het 
meeste belang vij het afwikkelen. Volgens de uitvinding zijn de veer-
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j banden voorgevormd met een kromming met grote kromtestraal aan het | 

| buiteneinde., verlopend naar het binneneinde en als een deel nabij het ; 
i < 
; binneneinde wordt bereikt, wordt de kromtestraal aanmerkelijk verkort. 

«Als de verende band is gevormd als een spiraal en met zijn uiteinden 

; is bevestigd en met de delen tussen de uiteinden is geklemd aan de kabels, 
; hebben de banden de vorm die nodig is voor het op juiste wijze afwikkelen, 

fdat wil zeggen zonder dat aangrenzende binnenwikkelingen langs elkaar 
t 

' slepen. Als een gelijkmatig opwikkelen en afwikkelen en een juiste vorm 

• van de kabels is bereikt en op deze wijze wordt gehandhaafd, worden de 

'kabels nergens scherp gebogen, zodat overbelasting daarvan wordt voor-

' komen en slijtage door wrijving en vastlopen van..- de kabels of enig ander 

ondersteund buigzaam deel van de groef wordt vermeden. 

In fig. "15 is een vertikale doorsnede door de feitelijke constructie 

van de kabelopneeminrichting afgebeeld. In fig. 15 zijn onderdelen over-

eenkomende met onderdelen uit de figuren 12-14 met dezelfde verwijzings-

cijfers aangegeven. De vrijlopende geleide cylinder 303 is concentrisch 

met de stilstaande dunne cylinder 302. De geleide cylinder is voorzien 

van verscheidenen legerinzetstukken 332 en 333 langs zijn omtrek. Deze 

inzetstukken kunnen bestaan uit een materiaal met een lage wrijvings-

coêfficient, zoals Delrin of nylon. De binnenste kabelklem 311 in de 

onderste holte 306 is bevestigd aan de geleide cylinder 303. De andere 

kabelklemmen of houders zoals 321 in de bovenste holte 305 of 334 in de 

onderste holte wikkelen op en wikkelen af. Een fragment van de roterende 

en vertikaal beweegbare aftastarm 25 is aangegeven met hetzelfde ver-

wi jzingscijf er als in fig. 12. 

In fig. 18 is een vertikale deeldoorsnede langs het vlak 18-18 uit 

fig. 12 afgebeeld teneinde aan te geven hoe het kabelopneemmechanisme 

in werkelijkheid wordt aangedreven. Links is een deel van de roterende 

aftastarm aangegeven bij 25 en het is duidelijk dat dit zich bevindt 

op de elevator 39 die stapsgewijs naar beneden beweegt tijdens een 

aftasting. De aandrijfzuil 30 die eerder is besproken, is bevestigd 

aan de rotor of aftastarm 25. De zuil 30 beweegt natuurlijk vertikaal 

met de rotor die zich op de elevator bevindt. De kringzuil drijft 

het orgaan 33 aan, dat in verband met fig. 12 is aangeduid als een ring, 

en dat roteert op een kogelleger 318. Het kogelleger 318 is eveneens 

afgebeeld in de figuren 12 ert 13. De kringzuil 30 drijft de ring 33 aan 

door middel van rollen 31 .op een beugel 32. De rollen 31 rusten op de 
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!zuil en grijpen de zuil vast, teneinde een vertikale schuivende 
J verbinding te vormen. Het binnenoppervlak van het lger 318 is bevestigd 
j op een orgaan 338 dat op zijn beurt is bevestigd op een platvorm 
'339 dat rust op de stilstaande binnencylinder 302. In fig. 18 is de 
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beugel die de kabel aan zijn boveneinde dat voert naar de lus 331 
; draagt aangegeven bij 316 en de bijbehorende kabelklemmen zijn aangegeven 
bij 314 en 315. Uit fig. 18 blijkt tevens dat de buitenste waterbak 
22 roteert met de ring 33 waarop hij is gemonteerd, maar dat de elevatie 
van die bak niet verandert. Andere komponenten uit fig-. 18 worden later 
besproken. 

Aan de hand van fig. 16 wordt het waterstelsel besproken. Tijdens 
een borstonderzoek zijn de binneste borstkab en de buitenste waterbak 
22 beide met water gevuld. Het water in de bakken wordt op een voor het 

- subject aangename temperatuur gehouden. Tevens wordt een capillairaktiéf 
middel in het water toegepast opdat het de huid van de patient bevochtigt 
en zo min mogelijk bellen optreden aan het oppervlak. Bellen moeten worden 
vermeden om ongunstige invloeden op de gedetecteerde signalen te vermijden. 
Ook kunnen kiemdodende middelen en schimmeldodende middelen worden 
toegevoegd. 

De komponenten van een rudimentair waterstelsel volgens de uitvinding 
zijn afgebeeld in fig. 16. Er zijn ingangskleppen 345 en 346 voor heet 
en koud water, die voeren naar een mengklep 347 voor de temperatuurregeling. 
Water uit deze klep passeert een filter 348 in de toevoerleiding 350. 
In de toevoerleiding 350 bevindt zich een met een spoel gestuurde klep 
349. De stromingssnelheid wordt bepaald door een klep 351 met instelbare 
doorlaat. Capillair aktieve stoffen, schimmeldodende middelen en kiem-
dodende middelen in de oplossing worden aan de waterleiding 36d toegevoerd 
vanuit een toevoerinrichting 353 voor opgeloste stoffen. Onder sturing 
door de met een spoel bediende klep 349 wordt water toegevoerd aan de 
binnenste borstbak 21 en de buitenste bak 22. Met de waterstroom naar 
de bakken is een opnemer 355 voor te hoge temperaturen en een opnemer 
356 voor de temperatuurindicatie in aanraking. Als de bakken 21 en 22 
gedeeltelijk of volledig moeten worden gevuld, wordt een met een spoel 
gestuurde' afvoerklep 357 en SV-2 automatisch gesloten. Daardoor stijgt 
het waterniveau in een pijlglas 358.waarmee twee opnemers samenwerken. 
De ene opnemer 359 of WS-1 geeft aan als de bak 21 gedeeltelijk is 
gevuld tot een vooraf bepaald niveau. De andere opnemer 360 of WS-2 geeft 



J aan als de bak volledig is gevuld. De met een spoel bediende klep 357 
i wordt geopend als het stelsel via een afvoerleiding 361 moet worden 
geledigd. De oplossing wordt vanuit de toevoerinrichting 353 toegevoerd 
onder invloed van een met een spoel gestuurde klep 362, uitsluitend als 
vers water in het stelsel wordt gebracht via de regelklep 351. 

Het logische stelsel voor het sturen van de watertoevoer is schets-
matig afgebeeld in fig. 17. Het is voorzien van verscheidenen schakelaars, 
waarvan sommige met de hand worden bediend en andere automatisch worden 
: bediend en die worden gevoedt uit een logische spanning-verzamelleiding 
371. De schakelaars kunnen op verschillende wijzen worden bediend teneinde 
naar keuze de waterbak 21 gedeeltelijk te vullen, volledig te vullen 
of te ledigen. 

De bedieningsspoelen voor de belangrijkste met spoelen bediende 
kleppen „uit fig. 16 zijn aangeduid met hetzelfde cijfer als in fig. 17, 
waarbij een index.C is toegevoegd teneinde de spoel aan te geven. 

Als het geheel of gedeeltelijk vullen van het stelsel wordt gecom-
mandeerd, wordt de met een spoel bediende klep 249C uit fig. 17 bekrachtigd 
en de klep 349 uit fig. 16 wordt geopend. Tegelijkertijd wordt de 
stuurklep 362 C uit fig. 17 voor het toevoeren van oplossing bekrachtigd 
en de met een spoel bediende klep 362 uit fig. 16 wordt geopend. De spoel 
357C uit fig. 17 wordt bekrachtigd voor het openen van de klep 357 uit fig. 16 
als het ledigen van het stelsel wordt gecommandeerd. De logica is zo 
uitgevoerd dat de lediging onmogelijk wordt gemaakt als gehele of gedeel-
telijke vulling wordt gecommandeerd en totdat het ledigen wordt gecom-
mandeerd. 

De spoelen 362C en 349C voor de toevoer van oplossing en het vullen 
worden gestuurd.via een optische gekoppelde isolatorsturing 372 die zich 
in de uitgangsleiding van deEN-poort 373 bevindt. De EN-poort heeft drie 
ingangen. De ene ingang 374 is aangesloten op de schakelkontakten 355 
van de opnemer voor een te hoge temperatuur. Dit is in hoofdzaak een 
veiligheidsschakelaar, daar de watertemperatuur wordt geregeld door de 
mengklep 347. Als de watertemperatuur hun aangename waarde overschrijdt 
opent echter de schakelaar 355 en de EN-poort 373 wordt geblokkeert, zodat 
geen water of oplossing kunnen worden toegevoerd. 

Vervolgens wordt aan de hand van fig. 17 de opbouw en de werking 
beschreven. 

Als een patient wordt ingesteld voor een onderzoek en voordat de 
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borst in de bak 21 wordt gebracht, is het wenselijk de bak gedeeltelijk1 

te vullen, zodat deze niet overloopt bij het inbrengen van de borst. 
Een gedeeltelijke vulling wordt begonnen door met de hand de drukscha-
ikeiaar 367 te bedienen. Dit levert één ingangssignaal voor een EN-poort 
374. Het andere ingangssignaal voor de EN-poort wordt geleverd door de 

i 
; tweestanden schakelaar 359 voor gedeeltelijk vullen die, als de bak gedeel-
i 
i telijk is gevuld, zich in de in fig. 17 afgebeelde stand bevindt. Daar-
door worden beide ingangen van de EN-poort 374 hoog en zijn uitgang; u\ 
; wordt eveneens hoog. Dit stelt een bistabiele keten 375 in en zijn Q-
• uitgang wordt hoog. Als de Q-uitgang van de bistabiele keten 375 hoog 
wordt, wordt de uitgang 378 van een OF-poort 377 hoog. De uitgang van 
de OF-poort 377 is verbonden met een andere ingang 375 van de EN-poort 
373. Op dat tijdstip zijn de ingangen 374 en 375 van de EN-poort 373 

hoog en zo lang geen commando wordt gegeven voor het ledigen van het 
stelsel, is de andere ingang 376 van de EN-poort 373 hoog. Daardoor is 
de uitgang van de EN-poort 373 hoog en de vulspoel 349C en de oplossing-
toevoerspoel 362c worden bekrachtigd, zodat het gedeeltelijk vullen 
van de borstbak met water begint. Als het voorafbepaalde gedeeltelijke 
vulniveau is bereikt, gaat het kontakt van de schakelaar 359 over en 
dit levert een logisch signaal aan de terugstelaansluiting R van de 
bistabiele keten 375. Zijn Q—uitgang wordt dan laag, evenals de ingang 
van de OF-poort 377. Daardoor wordt de uitgang van de EN-poort 373 laag 
en de relaisspoelen 362C en 349C voor de oplossingtoevoer en het vullen 
worden niet langer bekrachtigd. 

Als de patient op zijn plaats is gebracht en de waterbak 21 moet 
worden gevuld, wordt een vul-drukschakelaar 366 bediend. Deze levert 
één ingangssignaal voor de EN-poort 380. Set andere ingangssignaal voor 
de EN-poort is afkomstig van de vol-schakelaar 364 die gesloten is 
zo lang de bak nog niet volledig is gevuld. Daardoor zijn de beide ingangen 
van de EN-poort 380 hoog, evenals zijn uitgang. Dit stelt een bistabiele 
keten 381 in en zijn Q-uitgang wordt 'hoog. Dit vormt een andere ingang 
voor de OF-poort 377 en zorgt dat alle ingangen voor de EN-poort 373 

hoog zijn, zodat de klepspoelen 362c en 349C worden bekrachtigd. Als de 
bak 21 is gevuld, gaan de kontakten van de schakelaar 360 over, zodat 
een hoog signaal wordt geleverd aan de terugstelaansluiting R van de 
bistabiele keten 381, waardoor zijn Q-uitgang laag wordt. De uitgang van 
de OF-poort 377 wordt daardoor laag, evenals de uitgang van de EN-poort 
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j373. Als dat laatste gebeurt, eindigt de bekrachtiging van de spoelen 

362c en 349C en het vullen houdt op. 

Als de vul-drukschakelaar 366 als de gedeeltelijke vul-drukschakelaar 

367 worden ingedrukt, wordt een hoog signaal toegevoerd aan één van de 

andere ingangen van een OF-poórt 382. Daardoor wordt de uitgang van 'de 

poort 382 hoog en een terugstelsignaal wordt toegevoerd aan een bistabiele 

keten 383. De Q-uxtgang van deze bistabiele keten wordt laag en levert 

"een laag signaal aan één ingang van een OF-poort 384. Bij afwezigheid 

vain een hoog signaal aan de andere ingang van deze OF-poort wordt een 

stuurketen 385 niet langer bekrachtigd, zodat deze geen stuurspanning 

kan leveren aan de spoel 337C van de afvoerklep, waardoor de klep 357 

gesloten blijft. 

Een andere ingang van de OF-poort 384 is afkomstig van de Q-uitgang 

van een bistabiele keten 386 met een instelingang S en een terugstel-

ingang R. De instelingang wordt gevoed door de uitgang van de EN-poort 387. 

Deze EN-poort heeft twee ingangen. De ene ingang wordt hoog als de bak 

gedeeltelijk is gevuld, waardoor de schakelaar 359 is overgegaan. Als 

nu de met de hand te bedienen drukschakelaar 367 voor gedeeltelijk vullen 

wordt bediend, worden beide ingangen van de EN-poort 387 hoog, evenals 

de Q-uitgang van de bistabiele keten 386 en de uitgang van de OF-poort 384. 

Daardoor wordt de spoel 357C voor de afvoerklep bekrachtigd en dit 

belet het vullen van de bak 21 boven het gedeeltelijke vulniveau. 

Voor het volledig ledigen van het stelsel wordt de met de hand 

te bedienen drukschakelaar 370 bediend. Daardoor wordt een hoog ingangs-

signaal toegevoerd aan de instelaansluiting van de bistabiele keten 383, 

waardoor zijn Q-uitgang hoog wordt. Daardoor wordt de uitgang van de 

OF-poort 384 hoog en de inversie door de stuurketen 385 veroorzaakt het 

beëindigen van de bekrachtiging van de spoel 357C voor de afvoerklep, 

zodat de klep opent èn het stelsel wordt geledigd. 

Een signaal lamp 388 is aanwezig om aan te geven als het water in 

de bak 21 het gedeeltelijke vulniveau heeft bereikt. De lamp wordt met 

bedrijfsspanning gevoed via een buffer 389 die logische signalen 

ontvangt van de ene aansluiting van een schakelaar 359 die gevoelig is 

voor het gedeeltelijk vullen. De lamp 388 wordt uitsluitend bekrachtigd 

als de kontakten van de schakelaar 359 worden omgelegd ten opzichte van 

de afgebeelde stand. 

Een signaallamp 390 is aanwezig om aan de gebruiker aan te geven 



als de bak 21 volgens het commando volledig is gevuld. De wand 390 wordt 
5 

gestuurd door een buffer en de buffer wordt gestuurd door een logisch 

signaal uit één der kontakten van de schakelaar 360 voor het aangeven van 

,volledige vulling. Dit kontakt gaat van de afgebeelde stand over als het 

• vloeistofniveau in de bak 21 het nivea van volledige vulling heeft bereikt. 

| Fig. 19 is een functioneeldiagram van een uitgebreide versie van 

| het waterstelsel voor gebruik in een borstaftaster. Dit stelsel condi-

!tioneert het water dat met de patient in aanraking komt ten aanzien van 

de reinheid, de temperatuur en de bevochtigende eigenschappen. Het verzorgt 

de toevoeging van een capillairaktièf"-' middel en desgewenst een kiemdodend 

| middel en een schimmeldodend middel aan het water. Het capillairaktieve 
; middel verlaagd de normale oppervlaktespanning van het water teneinde 

• de mogelijkheid van vorming van luchtbellen die aan de wanden van de water-

bakken of aan de ondergedompelde borst zouden kunnen hechten en onjuiste 

absorptieaanwijzingen voor röntgenstralen zouden kunnen veroorzaken. Het 

stelsel zorgt tevens voor het onderwerpen van het water aan vacuum teneinde 

enige opgeloste lucht te verwijderen en op die wijze de bevochtiging 

te verbeteren en een goed kontakt van het water met de borst van de patient 

en de binnenste en buitenste waterbak te verzekeren en het optreden van 

luchtbellen te emineren.. Het stelsel is voorzien van een vergaarbak voor het 

steeds gereedhouden van geconditioneerd water. Het verzekert dat de patient 

niet in aanraking komt met onbehandeld water en water dat is gebruikt voor 

;een eerdere patient. Er zijn voorzieningen aanwezig voor een konstante 

overloop van water aan de bovenzijde van de waterbakken in een gering 

tempo, teneinde geconditioneerd water te besparen en toch de aanwezigheid 

van water in de bovenste aftastlaag te verzekeren. Het waterstelsel 

is: ontworpen voor het zo hoog mogelijk maken van het aantal patienten 

dat met..het toestel kan worden onderzocht door de wachttijd die nodig is 

opdat het waterbehandelingsstelsel zijn cyclus doorloopt voordat het 

behandelde water wordt gebruikt voor het opnieuw vullen van de waterbakken 

zo kort mogelijk te maken. 

In dit stelsel wordt een sturing voor het gedeeltelijke waterniveau 

toegepast, wat de gebruiker in staat stelt het vullen van de binnenste 

en buitenste waterbak te doen beginnen op elk tijdstip voor het onder- : . 

dompelen van de borst. Nadat de gebruiker een begin heeft gemaakt met • 

de vulbewerking is de vulbewerking automatisch en hij eindigt bij een 

optimaal niveau in de waterbakken kort voor volledige vulling. Dit vermijdt 
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J , 
| dat water overloopt als de borst van de patient wordt ondergedompeld. 
: Na de uiteindelijke onderdompeling en instelling van de patient maakt 
, de gebruiker een begin met een tweede sturing die de volledige vul-
bewerking voltooid, waarna een voortdurende geringe overloop mogelijk 
wordt gemaakt. Als het onderzoek van de ene borst voltooid is en voordat 
de patient wordt overgebracht in een stand voor het onderzoeken van de 
andere borst veroorzaakt bediening door de gebruiker van een gedeeltelijke 
niveausturing het afvoeren van water slechts tot een gedeeltelijk vulniveau 
: in plaats van een volledige lediging, teneinde behandeld water te sparen. 
Deze bedrijfswijze is comfortabeler voor de patient en vermijdt de 
mogelijkheid van overlopen van water naar de drager voor de patient, 
wat zou kunnen gebeuren als de bakken niet gedeeltelijk worden geleegd 
voordat de tweede borst voor onderzoek wordt ondergedompeld. 

Een verder facet van dit stelsel is dat de vulsnelheid voor het water 
onder het gedeeltelijke vulniveau hoger is, terwijl het water met een 
geringe vulsnelheid wordt toegevoerd als dit niveau is overschreden. 

Er zijn tevens voorzieningen aanwezig om het water dat in aanraking 
komt met de patient op een comfortabele temperatuur te houden. 

In fig. 19 is de voor röntgenstraling doorlatende binnenste waterbak 
aangeduid met 21, evenals in de andere figuren. De buitenste voor röntgen-
stralen doorlatende waterbak 'is::'!: aangegeven bij 22. Een gekombineerde 
toevoerleiding en afvoerleiding 400 is symbolisch aangesloten op de 
buitenste bak, maar de binnenste bak 401 bevat een opening en een kanaal 
402 naar de buitenste bak, waardoor beide bakken in verbinding staan 
met de leiding 400. Binnen de binneste borstbak 21 bevindt zich een afbuig-
schot 403 dat het water afbuigt naar de wanden van de bak en de water-
beweging tijdens het vullen vermindert. Het maximale vulniveau is aan-
gegeven met de streeplijn 404. GedeeltelijI®vulling wordt aangegeven door 
de .streeplijn 416. De binnenste bak 21 loopt wijder uit aan het boveneinde 
405 en de buitenste bak 22 loopt op soortgelijke wijze wijder uit bij 
406. Een verbinding van de binnenste en de buitenste bak aan hun boven-
einden is aangegeven met een kleine streep 407. Verder is op het wijder 
uitlopende deel 406 van de bovenste bak dat de beide bakken met elkaar 
verbindt een overloopleiding 408 aangesloten die gaat naar de ringvormige 
bak 409 uit fig. 18. 

Het gedeeltelijke vulniveau 416 en het volledige vulniveau 404 van 
de bakken 21 en 22 wordt vastgesteld door middel van een pijlglasbuis 417 
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. , . . 1 die met de ónderzijde van de bakken in verbinding staat via de afvoer-
I 

leiding 400. Het water stijgt in de glazen buis 416 overeenkomstig het . 
^niveau in de bakken. Een lichtbron zoals een lichtemitterende diode .418 l 
! aan de ene zijde van de buis en een opnemer zoals een lichtgevoelige l 

5 idiode of transistor WSS-1 daartegenover aan de andere zijde van de buis i 
| bevinden zich op het gedeeltelijke vulniveau 416, Het uitgangssignaal 
i 
: van de diode WS-1 verandert als 'het water in de buis 417 stijgt tot 
het niveau 416. De verandering van het uitgangssignaal kan worden gebruikt 

- ! voor het beëindigen van de watertoevoer op het gedeeltelijke vulniveau t 10 ' 416. 
* t 

Een andere lichtemitterende diode 419 is aanwezig aan de ene zijde 
van pijlglas 417 en een andere lichtgevoelige diode of transistor WSS-2 
is daartegenover aanwezig aan de andere zijde. De opnemer WSS-2 bevindt 
zich op een niveau dat overeenkomt met het volledige vulniveau 404 in 

15 de bakken 21 en 22 en reageert op het hoofdscheiden van. dit niveau 
door het water in het pijlglas met een wijziging van zijn uitgangssignaal. 
Deze signaalverandering kan worden gebruikt voor het beëindigen van de 
watertoevoer als de bakken volledig zijn gevuld tot het niveau 404. 

Linksonder in fig. 19 is zichtbaar dat de watertoevoeren voor het 
20 stelsel bestaan uit een heet water-toevoerleiding 420 en een koud water-

toevoerleiding 421. De heetwaterleiding heeft een met de hand-bedienbare 
klep 422 en de koudwaterleiding heeft een soortgelijke klep 423. Deze 
kleppen voeden een mengklep MXV. De mengklep is van gebruikelijke uit-
voering en bevat een symbolisch afgebeelde komponent 225 voor het vooraf 

25 regelen van de temperatuur van het gemengde water. Hij bevat tevens een 
drukregelklep '426. De afgifte van het gemengde warme water vindt plaats 
via een met de hand bediende klep 427 die voert naar een filter 428. 
In serie met het filter bevindt zich een met een spoel bediende klep 
SSV-1 die in serie staat met een met de hand bediende smoorklep FCV-1. 

30 De tot dusver beschreven stromingsbanen en inrichtingen regelen de 
toevoer naar een vergaarbak 431 voordat het water in die bak wordt 
geconditioneerd. De met- een spoel bediende klep SSV-1 in de ingangs-
leiding van de bak dient voor het automatisch uitschakelen van de water-
toevoer aan de vergaarbak 431, zoals nodig is voor het automatische bedrijf 

35 van het stelsel. De smoorklep SSV-1 dient voor het regelen van de 
toevoersnelheid aan de vergaarbak 431. 

De inhoud van de vergaarbak 431 is bij voorkeur tenminste groot genoeg 
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| om voldoende voorbehandeld water voor het onderzoek van een enkele patient 

beschikbaar te hebben. De bak is voorzien van een elektrisch verwarmings-

element 432 dat zo wordt gestuurd dat het de. temperatuur van het water 

' in de bak 413 op ongeveer 32°C houdt. De bak heeft een opnemer TS-1 voor 

de bovengrens van de temperatuur die de toevoer van water aan de 

borstbak 21- belet als de temperatuur zo hoog is dat deze onveilig is 

;of onplezierig voor de patient. Een andere temperatuuropnemer TS-2 bevindt 

zichïiin de bak 431 en levert een gereedheidsignaal als de watertemperatuur 

geschikt is voor gebruik in de borstbak, dat wil zeggen binnen ongeveer 

2°C boven of onder 32°C ligt. 

Verder bevinden zich in de vergaarbak' 431 opnemers WLC-1 en WLC-1A voor 

het waterniveau. De niveauopnemers begrenzen'de watertoevoer aan de vergaarbak 

door de bediening van de met een spoel bediende klep SSV-1 te sturen. 

Elektrische kontakten in met drijvers bediende schakelaars WLC-1 treden 

in werking als een eerste gewenst .waterniveau wordt bereikt in de tank 

431. In dat geval wordt de met een spoel bediende klep SSV-1 gesloten. 

De schakelaars WLC-1A reageert op het bereiken van een hoogst toelaatbaar 

niveau in de vergaarbak, in welk geval een met een spoel bediende drie-

wegklep SV-5 in werking wordt gesteld. In dat geval stroomt overloopwater 

uit de vergaarbak 431 via een afvoerbuis 441 en de klep SV-5 waaraan een 

afvoerleiding 442 is bevestigd. De afvoerleiding 442 voert naar een collector 

443 van waaruit een afvoerleiding 444 voert naar een hoofdafvoerleiding 

445. De vergaarbak 431 kan volledig worden geledigd door het openen van 

een met de hand bediende klep 446, wat afvoer via een buis 447 naar de 

collector 443 mogelijk maakt. 

De vergaarbak 431 is tevens voorzien van een met een drijver 

bediende schakelaar WLC-2 die een onderste waterniveau waarneemt. Het 

onderste waterniveau wordt aangegeven door de streeplijn 449 en het 

normale vulniveau wordt aangegeven met de lijn 450. 

Onder bepaalde omstandigheden tijdens het bedrijf van het stelsel 

kan het water in de vergaarbak 431 worden onderworpen aan een vacuum 

geleverd door een vacuumpomp 455 die op de vergaarbak 431 is aangesloten 

via de met een spoel bediende driewegklep SV-5. Onder bepaalde omstandigheden, 

zoals wanneer het water wordt behandeld voordat het wordt afgegeven aan 

de borstbak 21 wordt de vacuumpomp 455 ingeschakeld en de met een spoel 

bediende klep 440 wordt ingesteld in een stand waarin de vergaarbak 

431 kan worden geëvacueerd, teneinde opgeloste lucht uit het water te 

7 7 1 0 2 2 1 



j verwijderen. De leiding die van de vergaarbak 431 voert naar de vacuum- ; 
' pomp is bij voorkeur voorzien van een val of nevelopvanginrichting 456 
| voor het vérwijderen van waterdeeltjes, doch niet van damp, voordat de 
! afgevoerde lucht de vacuumpomp bereikt. 

Een oplossing van water bevattende toevoegmiddelen "kan aan het • 
' water in de vergaarbak 431 worden' toegevoerd vanuit een bak 457 onder 
I sturing door een met een spoel bediende klep SF. De klep SF is uitsluitend 
open tijdens het vullen of opnieuw vullen van de bak, waardoor de juiste 
• hoeveelheid toevoegmiddelen wordt toegevoegd aan de hoeveelheid water die 
' wordt toegevoerd aan of aangevuld in de behandelingsbak 431. 

Het behandelde water wordt uit de vergaarbak 431 naar de binnenste 
en de buitenste borstbak 21 en 22 toegevoerd door middel van een pomp 
460 die wordt aangedreven door een motor 464 met variabele snelheid. 
In zijn ingangsleiding 462 is deze pomp voorzien van een met de hand 
bediende klep 461 die uitsluitend voor onderhoudsdoeleinden dient. De 
pomp 460 kan in een hoog en een laag tempo afleveren aan zijn uitgangs-
leiding 463. De afgiftetempo's zijn een functie van de snelheid van de 
pompaandrijfmotor 464. Bij het beschreven stelsel werkt de pomp bij een 
• van twee snelheden. Er zijn twee afvoerbanen voor de uitgang van de pomp 
460. De ene loopt via een leiding 465 waarin een met een spoel bediende 
klep SSV-3 is opgenomen. De klep SSV-3 voert af viaTbuizen 467 en 468' 
die leiden naar de afvoerleiding en vulleiding 400 voor verscheidene . 
doeleinden. De andere afvoerbaan voor de pomp 460 loopt via een leiding 
469 waarin een met de hand bediende stuurklep FCV-2 voor de overloop-
snelheid is opgenomen. In de leiding 460 bevindt zich tevens een met een 
spoel bediende driewegklep SSV-2. De driewegklep SSV-2 heeft één open 
aansluiting die voert naar recirculatieleiding 472 en gewoonlijk open is. 
Het is duidelijk dat tijdens het behandelen van het water de met een 
spoel bediende klep SSV-3 gesloten dient te zijn en de opening van de 
met een spoel bediende klep SSV-2 die voert naar de recirculatieleiding 
473 open dient te zijn, zodat het water in de vergaarbak 431 voor 
mengdoeleinden konstant kan recirculeren. Vacuum wordt in de vergaarbak 
tot stand gebracht met de vacuumpomp 455, terwijl de waterpomp 460 het 
water doet recirculeren. Het vacuum wordt opgeheven voordat het water . 
wordt toegevoerd aan de borstbak 21. Als het stelsel werkt tijdens 
recirculatiebedrijf vloeit er geen' water door de stuurklep SW-2 voor 
de overloopsnelheid, door de wijze waarop de met een spoel bediende klep 
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ï SSV-2 is bediend. 

• Als in de vergaarbak 431 voldoende water voor een enkele patient 

I is behandeld ten aanzien van de toevoegingen, de ontluchting en de 

temperatuur, maken niet afgebeelde beveiligingsschakelaars het mogelijk 

water in te voeren in de bakken 21 en 22. Stuurcircuits en geschikte met 

i de hand bediende stuurschakelaars die in fig. 19 niet zijn afgebeeld 

worden gebruikt voor het starten van de toevoer van water aan de binnenste 
i 

en de buitenste bak 21 en 22. Als het signaal voor gedeeltelijke vulling 

• wordt gegeven, wordt de met een spoel bediende klep SSV-2 bediend teneinde 

recirculatie door de leiding 472 te voorkomen en de met een spoel bediende 

klep SSV-3 wordt geopend op dat tijdstip werkt de pomp 460 met zo grote 

snelheid dat de bakken 21 en 22 via de met een spoel bediende klep SSV-3 

snel worden gevuld. Als het water in de bakken 21 en 22 het gedeeltelijke 

vulniveau bereikt, sluit de meteen spoel bediende klep SSV-3 en de met 

een spoel bediende klep SSV-2 gaat om, zodat de pomp 460 het recirculatie-

bewijs veroorzaakt. Als de bak 21 op de beschreven wijze gedeeltelijk is 

gevuld, kan een borst van de patient in de bak worden gebracht. Als de 

patient op de juiste wijze is ingesteld voor het onderzoek, veroorzaakt 

de gebruiker de volledige vulling van de bakken 2:1 en 22. Daarbij opent 

de met een spoel bediende klep SSV-3 opnieuw, de recirculatie via de 

leiding 472 wordt belet en de pomp 460 wordt overgeschakeld naar langzame 

snelheid voor langzame vulling. Als de uiteindelijke vulling van de bakken 

21 en 22 in langzaam tempo is voltooid, loopt er water • over naar de 

afvoerleiding 408 en de afvoerbak 409. De opnemer WWS-2 neemt dit waar en 

reageert door het sluiten van de met een spoel bediende klep SSV-3. De 

pomp 460 levert nu water met sterk verlaagde snelheid via de instelklep 

FCV-2 aan de bakken 21 en 22. 

Dé hoofdafvoerleiding 400 en het in serie geschakelde deel 445 

bevatten en met een spoel bediende klep SV-4. Als een röntgen-aftastreeks 

is voltooid voor de eerste borst van een patient kan de gebruiker naar 

keuze de binnenste en buitenste bak 21 en 22 gedeeltelijk ledigen 

waarbij de met een spoel bediende klep SV-4 zich opent totdat de opnemer 

WSS-1 in het pijlglas 417 waarneemt dat het waterniveau is gedaald tot 

bijvoorbeeld 2 cm onder de volle stand, waarna de met een spoel bediende 

klep SV-4 zich weer sluit. Voor een volledige lediging tussen twee 

opeenvolgende patienten wordt de afvoerklep SV-4 geopend voor het ledigen 

van het stelsel en het opnieuw vullen uit de vergaarbak 431 begint auto-
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De werking van het waterstelsel samenvattende wordt een cylus gestart 
door de gebruiker. Aan het begin worden de hoofd-afvoerklep SV-4 en de ; 
; ingang-toevoerklep SSV-1 geopend, waarbij de vergaarbak-toevoerklep SSV-3 
i | is gesloten en de met een spoel bediende driewegklep SSV-2 en de vacuum-
! stuurklep SV-4 buiten werking zijn. Water kan dan door de leiding 472 i 
| recirculeren. Water wordt toegelaten tot de vergaarbak 431 en de met een 
' spoel bediende klep SF past de toevoegingen' af totdat SLC-1 de klep SSV-1 
I opent en SV-5 geopend is en de pomp 455 in werking wordt gesteld voor het i ' 
veroorzaken van een vacuum. Nadat de pomp 455 gedurende ongeveer 5 min. 

: of een andere gekozen tijd vacuum heeft veroorzaakt en TS-2 de juiste 
temperatuur in de vergaarbak 431 heeft gemeten en noch TS-1 noch WLC-lA 
in werking zijn gesteld, treedt een signaal op dat aangeeft dat het water 
gereed is. 

Als aan deze' voorwaarden is. voldaan duurt deze situatie voort totdat ... 
TS-1, WLC-1A in werking wordt gesteld of een door de gebruiker veroor-
zaakt afvoersignaal wordt gegeven. Water wordt niet' toegevoerd-aan de 
binnenste en buitenste bakken21' en' 22 totdat aan de voorwaarden voor 
gereedheid van het water is voldaan. Op dat tijdstip veroorzaakt de gebruiker 
een sturing die de met spoelen bediende kleppen SSV-2 en SSV-3 in werking 
stelt, waardoor de bakken 21 en" 22 snel worden gevuld' totdat de opnemer 
WSS—1 de pomp 460 doet overgaan naar zijn langzame toevoersnelheid. Als 
de opnemer WSS-2 water waarneemt, sluit de klep SSV-3, waarbij via de 
klep SVV-2 water'toegevoerd wordt in het overlooptempo. De sturing van 
het gedeeltelijke niveau veroorzaakt toevoer met hoge snelheid totdat de 
opnemer WSS-1 de klep SSV-3 sluit en de klep SSV-2 opent, waardoor de pomp 
460 water in de bak 431 doet recirculeren. Het voortgaan van de vulling 
tot ongeveer 2 cm van de rand ,van de bakken 21 en 22, welke vulling op 
het gedeeltelijke vulniveau is onderbroken door de öpnemër WSS-1, wordt 
zoals hierboven'vermeld door de gebruiker tot stand gebracht. Tijdens de 
normale vulling blijft water uit de bakken 21 en 22 overlopen totdat een 
met de hand gegeven' afvoersignaal optreedt, in welk geval de afvoerklep 
SV-4 opent. Deze met een spoel bediende klep SV-4 blijft open totdat een 
watertoevoerbewerking wordt gestart door de-igebruiker die een gehele 
of gedeeltelijke vulling veroorzaakt. 

Het stelsel wordt beheerst door allerlei beveiliging. De opnemer 
TŜ -1 in de vergaarbak 431 verkomt bijvoorbeeld dat te heet water wordt 
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j toegevoerd aan de borstbakken, door de gereedheidstoestand van het 
i 

! water onmogelijk te maken en' de watertoevóercircuits te blokkeren en 

• natuurlijk de verwarmingsinrichting 242 uit te schakelen. De onderste 

waterniveausturing WLC-2 is betrokken bij het blokkeren van de verwar-

mingsinrichting 432 en de vermogentoevoer aan de waterpomp 460, zodat de 

pomp niet droog kan lopen. Als de hoófd-toevoerklep SSV-1 niet mocht 

•sluiten als de vergaarbak 431 wordt gevuld, door toedoen van een fout van 

de waterniveauopneraer WCL—1 of een ander fout, wordt dit waargenomen door 

• een tweede schakelaar en opnemer SLC-1A die is ingesteld op een iets 

hoger waterniveau en de met een spoel bediende klep SV-5 bediend, teneinde 

" de vergaarbak 431 te ledigen via de normale luchtafvoerleiding en over-

loopleiding 442. Een tweede opnemer WLC-lA veroorzaakt het uitvallen 

van de vacuumpomp 455 en zorgt er voor dat de gereedheidstoestand van 

het water niet optreedt. 

Delen van de watertoevoerbaan en de watertoevoerbuizen zijn afgebeeld 

in de figuren 15 en 18. In fig. 15 is de voor dubbele doeleinden dienende 

hoofd-tBeybeéfeidingaenafvoerleiding 400 afgebeeld, die naar de bakken 

voert vanuit een T-stuk 477. Een deel van de toevoerleiding 468 voor 

voorbehandeld water voert naar het T-stuk en de afvoerleiding 478 die 

voert naar de met een spoel bediende klep SV-4 voor de hoofdafvoer is 

gedeeltelijk zichtbaar in fig. 19. 

Uit fig. 18 blijkt dat de hoófdafvoer-toevoerleiding 400 loopt naar de 

centrale opening 479 en via verscheidene.radiale boringen 480 in verbinding 

staat met het inwendige van de binnenste bak -21. De bodem van de binnenste 

bak 21 heeft een opening 481 die -roert naar een klein kanaal 482 dat het water 

in staat stelt te vloeien naar de ruimte 23 tussen de binnenste en de 

buitenste bakken 21 en 22. De centrale buis die het kanaal 479 bevat is 

bevestigd aan de legerdrager 338 met behulp van spiêen 483, zodat de binnenste 

bak niet kan draaien. 

Zoals eerder vermeld is de buitenste bak 22 afdichtend bevestigd op 

een roterend orgaan 33 dat door middel van een kogelleger 318 is gelegerd 

op het stilstaande orgaan 338. Lekkage tussen de draaibare ring 484 en 

het stilstaande 338 wordt belet door middel van een afdichting 485. Uit 

fig. 18 blijkt dat het water in de binnenste en de buitenste bakken 21 

en 22 kan stijgen totdat het overloopt in de pan 406 op de weg naar de 

overloop 408. De onderste ringvormige afvoerpan 409 die in fig. 19 schets-

matig is afgebèeld en eerder in het kort is vermeld is beter zichtbaar in 
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fig. 18. Opgemerkt dient te worden dat de afvoerbuis 408 die van de ' 
pan 406 voert tezamen daarmee draait en afvoert op de stilstaande ring- . 
vormige pan 409. Een buis 413 'leidt op zijn beurt van de afvoerpan 409 
• naar het inwendige van de cylinder 302, van waaruit het water kan 
* weglopen. 
! Een röntgenaftaster voor het gehele lichaam waarin de meeste 
; hiervoor besproken facetten zijn toegepast is schetsmatig afgebeeld in 
de figuren 21 en 22. Het huis 530 van de röntgenbuis is bevestigd op 
• een roterende ring 531. Het meervoudige detectorstelsel 532 bevindt zich 
op een drager 533 die eveneens op de ring 531 is gemonteerd. De röntgen-
bron is voorzien van een collimator 534 die de van een in wezen puntvormige 
bron afkomstige bundel vormt tot een waaiervormige bundel binnen de 
grenzen aangegeven met de streeplijnen 535 en 536. De waaiervormige bundel 
wordt tQt een dunne .laag gecollimeerd, zoals eerder besproken. De ring 
531 is op rollen 538 aangebracht in een gestel 537. Daardoor kan de 
ring 531 roteren om een horizontale hartlijn, zodat als een patient langs 
de rotatiehartlijn is aangebracht, de röntgenbuis 530 en het detectorstelsel 
532 tezamen om de patiënt kunnen roteren teneinde een enkele laag van het 
lichaam tegelijk af te tasten. Het gestel 537 is aangebracht op zuilen 
.539 en 540. Het motoraandrijfmechanisme voor het roteren van de ring 531 
is niet afgebeeld. Verdere röntgeribronnen 530 en detectoren 532 kunnen 
op de ring 531 zijn gemonteerd, in welk geval de rotatiesnelheid kan worden 
verhoogd. 

In fig. 22 is afgebeeld hoe het lichaam van de patient wordt onder-
steund op de rotatiehartlijn van de ring 531. Een gedeeltelijk afgebeelde 
röntgentafel 541 die voor röntgenstraling doorlatend is wordt gebruikt 
voor het ondersteunen van het lichaam 542. De tafel kan axiaal bewegen, 
als aangegeven met de pijl .543. 

De' wijze waarop de aftaster voor het gehele lichaam volgens de figuren 
21 en 22 werkt is reeds besproken en hier behoeft slechts te worden 
vermeld dat de waaiervormige bundel een laag aftast, waarna het lichaam 
axiaal wordt bewogen over een afstand die ongeveer gelijk is aan de dikte 
van de bundel. Dit proces herhaalt zich totdat alle van belang zijnde 
lagen in het lichaam zijn afgetast en de intensiteitgegevens van de 
röntgenstraling zijn verkregen. 

De aftaster volgens de figuren 21 en 22 maakt geen gebruik van water 
dat het lichaam omringt. De wijze van vergaring van de röntgen-intensiteit-
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; gegevens is echter dezelfde. 
C O N C L U S I E S : 

. 1. Röntgentoestel voor het onderzoeken van tenminste een deel van 

. een lichaam door het aftasten van opeenvolgende lagen van het lichaam 
met een roterende röntgenbundel en het detecteren van de röntgenstraling 
langs'de bundel die tijdens de aftasting uittreedt uit elke lichaamslaag, 
gekenmerkt door een roterend orgaan dat over aanmerkelijke hoeken 
roteert om een hartlijn in lengterichting die ongeveer loodrecht staat op 

. de te onderzoeken lagen van het lichaamsdeel, een röntgenbron en een 
röntgendetector die op het roterende orgaan zijn aangebracht aan weers-
zijden van de hartlijn, teneinde om een lichaamsdeel te roteren als dit 
tussen de bron en de detector is aangebracht, een orgaan dat samenwerkt 
met de bron voor het definieren van de straling afkomstig van de bron 
tot een. bundel die is gericht op de detector, een motor die is gekoppeld 
met het roterende orgaan en dot aandrijft en een orgaan voor het bewaren 
van functies van het toestel in een vooraf bepaalde betrekking, met een 
codeerinrichting met een as die is gekoppeld met het roterende orgaan 
en is voorzien van een orgaan dat als reactie op de rotatie van de as 
een reeks tijdimpulsen levert waarbij elke ingpuls overeenkomt met een 
rotatiestap van het roterende orgaan. 

2. Toestel volgens conclusie 1, gekenmerkt door een stuurorgaan voor 
de röntgenbron dat als reaktie op het optreden van voorafbepaalde tijd-
impulsen de röntgenbron pulserend inschakelt en uitschakelt. 
3. Toestel volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een orgaan dat 
als reaktie op het optreden van opeenvolgende vooraf bepaalde aantallen 
tijdimpulsen de röntgenbron inschakelt gedurende de duur van een vooraf 
bepaald aantal tijdimpulsen teneinde röntgenimpulsen te leveren bij 
zichzelf herhalende hoekstappen van het roterende orgaan. 
4. Toestel volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk dat het roterende 
orgaan roteert over een eerste hoek waarbij de röntgenbron Uitgeschakeld 
blijft en roteert over een tweede hoek waarbij de röntgenhoek periodiek 
wordt ingeschakeld en uitgeschakeld voor het aftasten met de bundel, 
alsmede roteert over een derde hoek waarbij de röntgenbron uitgeschakeld 
blijft, voorzien van een orgaan dat een beginsignaal opwekt dat samenvalt 
met het begin van de tijdimpulsreeks die overeenkomt met de tweede hoek 
in elk der beide rotatierichtingen, alsmede een orgaan dat als reaktie op 
het optreden van een vooraf bepaald aantal tijdimpulsen na het startsignaal 
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! 
de röntgenbron met vooraf bepaalde intervallen pulserend inschakelt j 
gedurende de duur van een eerste vooraf bepaald aantal tijdimpulsen en ' 
uitschakelt gedurende een tweede vooraf bepaald aantal impulsen tussen 
de eerste impulsen. 
;5. Toestel volgens conclusie 4, gekenmerkt door een orgaan voor het 
j tot stand brengen van een dwarsbeweging tussen het roterende orgaan en 
;het lichaam, teneinde afzonderlijke lagen van het lichaam te kunnen 
iaftasten. 
16. Toestel volgens conclusie 6, gekenmerkt door een zijdelings be-i 
;weegbare drager die in axiale richting ten opzichte van de rotatiehartlijn 
|kan bewegen, waarbij het roterende orgaan roterend wordt ondersteund 
:door het zijdelings beweegbare orgaan, een orgaan -voor het aandrijven 
van het roterende orgaan in axiale richting in vooraf bepaalde stappen 
en een stuurorgaan voor het orgaan voor het aandrijven, welk stuurorgaan 
als reaktie op de voltooiing van een aftasting van een lichaamslaag het 
orgaan voor het aandrijven van het zijdelings beweegbare orgaan zodanig 
doet bewegen dat de stralingsbundel wordt gericht door een andere lichaams-
laag. 
7. Toestel volgens conclusie 5 of 6, gekenmerkt door een in dwarsrichting 
beweegbaar orgaan en een daarop bevestigd orgaan voor het ondersteunen 
van het lichaam voor opeenvolgende dwarsbewegingen-tussen-de bron en de 
detector, teneinde de aftasting van verschillende lagen van het lichaam 
mogelijk te maken. 
8. Toestel volgens één of meer der conclusies 5 tot en met 7, met het 
kenmerk dat het startsignaal dat samenvalt met het begin van de tijd-
impulsreeks gedurende de tweede bewegingshoek optreedt bij dezelfde 
rotatiestand in elk der lagen, zodat overeenkomstige röntgenimpulsen 
die in alle lagen optreden worden gesuperponeerd en in fase met elkaar zijn. 
9. Toestel volgens één of meer der conclusies 4 tot en met 8, met het 
kenmerki:dat het orgaan voor het opwekken van het startsignaal een orgaan 
bevat voor het opwekken „van een eerste impulssignaal dat eenmaal per 
omwenteling van de codeeras optreedt, een orgaan voor het opwekken van 
een twede impulssignaal dat eenmaal per omwenteling van het roterende orgaan 
in fase met het voorafgaande signaal optreedt en een orgaan dat als 
reaktie op het samenvallen van'het eerste en het tweede signaal het start-
signaal levert. 
10. Toestel volgens één of meer der conclusies 2 tot en met 9, met het 
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-59 -

' kenmerk dat het roterende orgaan tijdens een aftasting roteert over een1 

! eerste hoek waarbij de röntgenbron uitgeschakelt blijft, roteert over 
'een tweede hoek waarbij de röntgenbron periodiek wordt ingeschakeld en 
uitgeschakeld voor aftasting met de bundel roteert over een derde hoek 
waarbij de röntgenbron uitgeschakeld blijft, waarbij de motor het 
roterende orgaan aandrijft met een hoeksnelheid die een konstante betrekking 
heeft tot de frequentie van de netwisselspanning en het codeerorgaan een 
vast aantal tijdimpulsen levert tijdens de rotatie van het roterende orgaan 
over de tweede hoek, waarbij het aantal röntgen-belichtingsimpulsen over 
die hoek zo is gekozen dat als dat aantalwordt gedeeld door de tijd in 
seconden die het roterende orgaan nodig heeft voor het roteren over 
de tweede hoek, het resultaat een breuk is die gelijk is aan de periode-
duur van de lichtnetspanning of een veelvoud of onderveelvoud daarvan, 
waarbij het codeerorgaan een bepaald aantal tijdimpulsen levert tussen 
röntgenimpulsen bij elke hoekstap, alsmede een orgaan voor het opwekken 
van een startsignaal dat samenvalt met het begin van de tijdimpulsreeks 
die overeenkomt met de tweede hoek, een orgaan voor het tellen van codeer-
inrichting-tij dimpulsen, waarbij het stuurorgaan als reaktie op getelde 
tijdimpulsen de röntgenbron voor het eerste inschakelt na het optreden 
van het startsignaal en vervolgens de röntgenbron doet pulseren bij gelijke 
hoekstappen die overeenkomen met.ihët optreden van de specifieke aantallen 
tijdimpulsen tijdens de rotatie over de tweede hoek. 

11. Toestel volgens conclusie 10, met het kenmerk dat de röntgenimpulsen 
zijn gecentreerd om de specifieke aantallen tijdimpulsen en het stoororgaan 
voör de röntgenbron als reaktie op het tellen'van één of meertijdimpulsen 
minder dan het specifieke aantal in elke hoekstap de röntgenbron inschakelt 
door het doen beginnen van elke röntgenimpuls als dit geringe aantal is geteld 
en als reaktie op het tellen van ëén of meer verdere tijdimpulsen de 
röntgenimpuls doet eindigen, waardoor alle röntgenimpulsen zijn gecen-
treerd om het aantal tijdimpulsen, ongeacht de duur van de röntgenimpulsen. 
12. Toestel volgens één of meer der conclusies 4 tot en met 11, met het 
kenmerkt dat het aantal röntgenimpulsen dat optreedt over de tweede 
hoek, gedeeld door de tijd die het roterende orgaan nodig heeft voor 
het roteren over de tweede hoek, gelijk is aan de periodeduur van de 
lichtnetspanning. 
13. Toestel volgens één of meer der conclusies 4 tot en met 11, met het ken-
merk dat het aantal röntgenimpulsen dat optreedt over de tweede hoek, 
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| gedeeld door de tijd die het roterende orgaan nodig heeft voor het • 

• roteren over de tweede hoek, gelijk is aan tweemaal de periodeduur van 

J de lichtnetspanning. ' 

;14. Toestel volgens één of meer der conclusies 4 tot en met 13, met het 
• o o r 

5 ! kenmerk dat de tweede hoek zich uitstrekt van 0 tot 360 in de ene . 

richting en van 360° tot 0° in de andere richting, waarbij de tijdimpuls-

| reeks van de codeerinrichting 8640 impulsen per volledige omwenteling bevat. 

15. Toestel volgens conclusie 14, met het kenmerk dat over een volle 

omwenteling van 360 288 röntgen-belichtingsimpulsen optreden en 30 codeer-

10 inrichting-impulsen optreden tussen de middens van opeenvolgende röntgen-

impulsen, waarbij de tijdsduur voor het doorlopen van een rotatie over 

360° 4,8 seconden bedraagt. 

16. Toestel volgens conclusie 14, met het kenmerk dat over een volle 

omwenteling van 360° 288 röntgen-belichtingsimpulsen optreden en 30 codeer-

15 inrichting-impulsen optreden tussen opeenvolgende röntgenimpulsen en de 

tijdsduur voor eenuvolledige rotatie over 360°, 9,6 seconden bedraagt. 

17. Toestel volgens één of meer der conclusies 10 tot en met 16, 

gekenmerkt door een orgaan voor het bepalen van de tijdintervallen tussen 

de impulsen uit de reeks tijdimpulsen als hetroterende orgaan versnelt 

20 tijdens de draaiing over de eerste hoek onder invloed van de motor, voor 

het beginnen van de tweede hoek, en als het rotererïctë orgaan Zich in • 

de tweede hoek bevindt en nadat het roterende orgaan voorbij de tweede hoek 

tot in de derde hoek is gedraaid, alsmede een orgaan dat als het bedoelde 

orgaan heeft vastgesteld dat de tijd tussen de impulsen optredende tijdens 

25 de eerste hoek gelijkmatig is dóórdat het roterende orgaan is versneld 

tot een vooraf bepaald rotatiesnelheid, teneinde het stuurorgaan voor 

de röntgenbron in staat te stellen de röntgenimpulsen in te schakelen 

tijdens een aftasting door het roterende orgaan over de tweede hoek. 

18. Toestel volgens één of meer der conclusies 10 tot en met 17, geken-

30 merkt door een orgaan dat als het roterende orgaan de derde hoek heeft bereikt 

tijdens de aftasting van een eerste laag, een onderlinge verschuiving 

tussen het roterende orgaan en - het lichaam veroorzaakt. 

19. Toestel volgens één of meer der conclusies 1 tot en met 18, 

met het kenmerk dat de motor synchroon met de lichtnetfrequentie werkt. 

35 20. Toestel volgens één of meer der conclusies 1 tot en met 19, 

met het kenmerk dat de röntgenbron synchroon met de lichtnetfrequentie 

pulseert. 
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I 21. Toestel volgens één of meer der conclusies 1 tot en met 20, met ' 
t 

i het kenmerk dat de motor het roterende orgaan selectief in tegengestelde 

; kan aandrijven'. 

22. Toestel voor het onderzoeken van tenminste een deel van een lichaam 

met doordringende straling, gekenmerkt door een roterend orgaan dat kan 

• roteren om een hartlijn die loopt door een lichaam als dit in de onderzoek-

;stand is gebracht, een stralingbron gemonteerd op het roterende orgaan 

aan een zijde van de hartlijn en een stralingdetector gemonteerd op het 

roterende orgaan aan de andere zijde van de hartlijn, waarbij de bron 

. en cte detector tezamen om de hartlijn roteren, een orgaan voor het definiëren 

van de straling uitgaande van de bron tot een ondnderbroken vlakke waaier-

vormige bundel die vanaf de bron divergeert naar de detector, welke bundel 

een afmeting in axiale richting heeft die klein is vergeleken met de 

afmeting van het te onderzoeken lichaamsdeel, zodat de bundel een lichaamslaag 

aftast tijdens de rotatie van de bron en de detector, waarbij de detector 

een ononderbroken volume beslaat voor het meten van een ruimtelijke verdeling 

van de röntgenstraling van de waaiervormige bundel nadat deze uit het 

lichaam is getreden, teneinde overeenkomstige signalen op te wekken, alsmede 

een orgaan voor het aandrijven van het roterende orgaan om de hartlijn. 

23. Toestel volgens conclusie 22, met het kenmerk dat de detector 

zodanig is aangebracht ten opzichte van de bron dat hij nagenoeg alle 

röntgenstraling afkomstig van de bron die uit het lichaam treedt opvangt. 

24. Toesteliï volgens conclusie 22 of 23, met het kenmerk dat de 

röntgenstraling die op de detector valt een ongeveer continue verdeling heeft. 

25. Toestel volgens één of meer der conclusies 22-24, met het kenmerk 

dat het volume dient voor het meten van de hoekverdeling van de röntgen-

straling in de waaiervormige bundel. 

26. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 25, geken-

merkt door een orgaan voor het doen pulseren van de stralingsbron bij 

hoekstappen tijdens de rotatie van de bron en de detector, welke hoekstappen 

klein zijn vergeleken met de totale hoek waarover de bron en de detector 

roteren tijdens de aftasting van de laag. 

27. Toestel volgens conclusie 26, met het kenmerk dat de hoekstappen 

onderling gelijk zijn. 

28. Toestel volgens één of meer conclusies 22 tot en met 27, met het 

kenmerk dat het orgaan voor het aandrijven van het roterende orgaan een 

geleidelijke en ononderbroken beweging van het roterende orgaan over een 
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- 6 2 -

voldoend brede hoek veroorzaakt om de laag af te tasten. j 
i 

29. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 28, met ! 
I het kenmerk dat de detector elektrische signalen levert die overeen-

komen met de ruimtelijke verdeling van de röntgenstraling van de waaiervormige s 
5 jbundel terwijl deze roteert en nadat de straling uit het lichaam is'getreden, 

1 waarbij tenminste twee groepen integrerende organen aanwezig zijn voor 
j het integreren van de signalen uit de detector tijdens de rotatie van de 
. bundel over een hoekstap van zijn totale rotatie voor de aftasting van de 
; laag, alsmede een signaal, afleesorgaan voor het ontvangen van de geinte-

10 1 greerde elektrische signalen uit de respectieve integratoren uit elke 
1 groep, een schakelorgaan dat de groepen integratoren na elkaar verbindt 
met de detector en het signaal-opneemorgaan en een orgaan voor het 

; sturen van de schakelaar teneinde achtereenvolgenseen groep integratoren 
,te verbinden met de detector terwijl een andere groep integratoren 

15 is verbonden met het signaalafleesorgaan. 
30. Toestel volgens één of neer der conclusies 22 tot en met 29, met 
het kenmerk dat de integratoren bestaan uit condensatoren. 
. 31. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 30, met het 
kenmerkt dat de detector een reeks vlakke en evenwijdige anoden en kathode-

20 platen omvat die zijn aangebracht in een ioniseerbaar detectiemedium, 
een orgaan voor het op of nabij aardpotentiaal houden van de anoden, een 
orgaan voor het aanleggen van een elektrisch veld tussen de kathoden 
en de anoden, een orgaan voor het meten van de elektrische stroom van de 
anode naar aarde en een vat voor het opsluiten van de anoden, kathoden en 

25 het detectiemedium dat een dun venster bevat dat nagenoeg doorlatend 
is voor röntgenstraling en dat loodrecht op de anoden en de kathoden 
daarnaast is opgesteld, welk venster op aardpotentiaal wordt gehouden, 
alsmede een dunne laag isolerend materiaal op het binnenoppervlak van het 
venster dat naar de anoden en de kathoden is gericht. 

30 32. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 31, met 
het kenmerk dat de stralingsbron bestaat uit een röntgenbuis met een 
instelorgaan dat als reaktie op een instelsignaal de röntgenbuis uit-
schakelt en als reaktie op het wegvallen van dat signaal dé röntgenbuis 
inschakelt teneinde een pulserende werking te verkrijgen. 

35 33. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 32, met 
het kenmerk dat het orgaan voor het aandrijven zodanig is uitgevoerd 
dat het het roterende orgaan continu aandrijft bij een konstante rotatie-
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snelheid, terwijl het orgaan voor het pulserend doen werken zodanig is 
uitgevoerd dat het de stralingsbron inschakelt en uitschakelt bij hoek-
stappen tijdens de continue rotatie. 
34. Toestel volgens één of meer der conclusies 26 tot en met 33, met het 
kenmerk dat het orgaan voor het doen pulseren zodanig is uitgevoerd dat 
de impulsen een konstante hoek beslaan. 
35. Toestel volgens één of meer der conclusies 32 tot en met 34, 
met het kenmerk dat de röntgenbron door het instelorgaan wordt ingeschakeld 
en uitgeschakeld met konstante impulsdüur die korter is dan de intervallen 
tussen de impulsen. 
36. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 35, 
gekenmerkt door de ruimtelijk synchronisatieorgaan met een orgaan voor 
het bepalen van een reeks momentele hoekstanden van het roterende orgaan 
en een orgaanvoor het inschakelen en uitschakelen van de stralingsbron 
als reaktie op de vastgestelde hoekstanden. 
37. Toestel volgens ééri of meer der conclusies 22 tot en met 36, 
gekenmerkt door een orgaaivoor het handhaven van ruimtelijk synchronisme 
tussen de hoekstand-ivan het roterende orgaan en het optreden van straling-
impulsen, gekenmerkt door een orgaan dat een reeks signalen opwekt die 
overeenkomen met- opeenvolgende rotatie-stappen van het roterende orgaan, 
een orgaan dat een naar de hoek gedefinieerd referentiesignaal opwekt 
dat samenvalt met één . van signalen uit de reeks, taneinde het tellen 
van de signalen uit de reeks mogelijk te maken en een orgaan dat als 
reaktie op het optreden van vooraf bepaalde aantallen van deze signalen 
de stralingbron inschakelt en uitschakelt gedurende verdere vooraf 
bepaalde aantallen signalen overeenkomende met hoekstappen. 
38. Toestel volgens één of meer der conclusies 26 tot en met 37, 
gekenmerkt door een orgaan voor het synchroniseren van de stralingsimpulsen 
met de lichtnetfrequentie, gekenmerkt door een orgaan voor het aandrijven 
van het roterende orgaan met een motor, een orgaan voor het sturen van de 
motor teneinde deze te doen lopen met een snelheid die wordt bepaald 
door de lichtnetfrequentie, een orgaan voor het opwekken van een reeks 
tijdsignalen die verband houden met de lichtnetfrequentie, een orgaan 
voor het identificeren van tenminste één van de tijdsignalen voor het 
bepalen van een identiek nulpunt voor de reeks tijdens elke aftasting 
van elke lichaamslaag, een orgaan dat als reaktie op herhaalbare vooraf-
bepaalde aantallen signalen de stralingbron pulserend inschakelt gedurende 

7 7 1 0 2 2 1 



impulsduren die beginnen, en eindigen op nagenoeg gelijke tijdstippen j 
voor en na het vooraf bepaalde aantal signalen, waardoor alle straling- ' 
impulsen voor elke lichaamslaag optreden in dezelfde hoekstand om de 
; hartlijn en op elkaar worden gesuperponeerd. 
: 39. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 38, 
] gekenmerkt door een verschuifbare drager die in de lengterichting ten. 
jopzichte van de rotatiehartlijn kan bewegen, waarbij het roterende 
, orgaan roterend wordt ondersteund door de verschuifbare drager, alsmede 
r - • 
i een orgaan voor het aandrijven van het verschuifbare orgaan en een stuuror-
i 

| gaan voor het orgaan voor het aandrijven, welk stuurorgaan als reaktie op 
| de voltooiing van een aftasting van een lichaamslaag het orgaan voor het 
1 aandrijven van het verschuifbare orgaan sodanig beweegt dat de stralingsbundel 
, wordt gericht door een andere lichaamslaag. 
40. Toestel volgens één of meer der conclusies 22 tot en met 39, gekenmerkt 
door een orgaan voor het roterend ondersteunen van het roterende orgaan 
alsmede een verschuifbaar orgaan en een daarop aangebracht orgaan voor 
het ondersteunen van het lichaam voor opeenvolgende verschuivingen tussen 
de bron en de detector teneinde het aftasten van verschillende lagen 
van het lichaam mogelijk te maken. 
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