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N.V. Philips * Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. 

Onderzoekinrichting voor het maken van schaduwbeelden van 
een laag van een object (lichaam). 

De uitvinding heeft betrekking op een onderzoek-
inrichting met een stralenbron, zoals $ - of röntgenstra-
lenbroixnen, en een stralendetektor, die mechanisch met el-
kaar zijn gekoppeld, waarbij de stralenbron aan een uit-
einde van een kolom is bevestigd, die door aandrijfmidde-
len om een as aan het andere einde van'de kolom zwenkbaar 
is, welke as loodrecht staat op de lengterichting van de 
kolom en parallel is aan en althans nagenoeg gelegen is in 
een bewegingsvlak van de stralendetektor, waarbij de kolom 
twee ten opzichte van elkaar beweegbare kolomdelen bevat, 
waarmee een afstand tussen de stralenbron en de detektor 
instelbaar is met een door een elektromotor aangedreven 
bewegingsmiddel, waarbij de elektromotor aan een regelcir-
cuit is gekoppeld, waarvan een eerste ingang met een 
plaatsopnemer is verbonden, waarvan een terugkoppelsignaal 
afneembaar is, dat een maat is voor de onderlinge positie 
van beide kolomdelen, van welk regelcircuit een tweede in-
gang met een stuurcircuit is verbonden, dat aan een hoek-
opnemer is gekoppeld, waarvan een opnemersignaal is af te 
nemen, dat afhankelijk is van een hoekoC tussen de lengte-
richting van de kolom en een lijn loodrecht op het bewe-
gingsvlak van de stralendetektor, waarbij met het stuur-
circuit een stuursignaal voor het regelcircuit genereer-
baar is, dat afhankelijk is van de hoek oC. 

Een dergelijke inrichting is bekend uit het ame-
rikaanse octrooischrift 3.733-487. De in het octrooischrift 
genoemde inrichting bevat een regeling om de op de kolom 
bevestigde elektromotor zodanig te sturen teneinde de rönt-
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genstraler een. rechtlijnige beweging te geven. Het streven 
is om de röntgenstraler parallel aan het bewegingsvlak van 
de detektor te verplaatsen. De in het octrooischrift be-
schreven motorsturing zal weliswaar een rechtlijnige bewe-

5 ging van de röntgenstraler teweeg brengen echter is geble-
ken dat de gebruikte motorsturing de röntgenstraler een 
rechtlijnige beweging geeft, die niet parallel aan het be-
wegingsvlak van de stralendetektor verloopt, maar een hoek 
vormt met het bewegingsvlak. Hierdoor 'wordt met een derge-

10 lijke inrichting van een andere laag een tomogram gemaakt 
dan is ingesteld en gewenst. 

Het is het doel van de uitvinding een motorstu-
ring aan te geven die het genoemde nadeel niet heeft. 

De uitvinding heeft daartoe tot kenmerk, dat met 
15 het stuurcircuit een aan het stuursignaal toegevoegd kor-

rektiesignaal genereerbaar is, dat evenredig is met het 
produkt van "de hoek en de hoekverandering per seconde 
(döL/dt) van de hoek óC . Een zodanig gestuurd regelcircuit 
zal de gewenste weg van de stralenbron tijdens de recht-

20 lijnige beweging met een zeer grote nauwkeurigheid volgen, 
zodat een tomogram van de gewenste laag wordt verkregen. 

Een voorkeursuitvoeringsvorm van een onderzoek-
inrichting volgens de uitvinding heeft tot kenmerk, dat 
het stuurcircuit ten minste een differentiatorschakeling 

25 omvat voor het differentiëren van het met de hoek oCafhan-
kelijke stuursignaal. Het voordeel hierbij is dat met 
slechts geringe extra-middelen buiten het bekende een 
nauwkeuriger werkende tomografie-inrichting wordt verkre-
gen. 

30 Een uitvoeringsvorm van een onderzoekinrichting 
volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat het stuurcir-
cuit ten minste een analoog—digitaal omzetter, een geheu-
gen en een digitaal-analoog omzetter bevat, waarvan een 
ingang van de analoog-digitaal omzetter met de hoekopnemer 

35 en © e n uitgang van de digitaal-analoog omzetter met de 
tweede ingang van het regelcircuit is verbonden, waarbij 
het geheugen tussen de uitgang van de analoog-digitaal om-
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zetter en de ingang van de digitaal-analoog omzetter is 

geschakeld. Het toepassen van digitale schakelingen is van 

groot voordeel gebleken, daar hiermee willekeurige func-

ties, bijvoorbeeld sprongfuncties zonder problemen zijn te 

realiseren. Dit is vooral van belang bij het aan- en uit-

lopen van de te besturen motoren. Verder zijn in digitale 

schakelingen offset- en driftverschijnselen in mindere mate 

merkbaar. 

Bij een tomografie-inrichting, waarbij een kolom 

draaibaar om een zwenkingsas aan een console is bevestigd, 

is het van nut gebleken, dat de consolé van aandrijfmidde-

len is voorzien voor het verplaatsen van de console tesamen 

met de kolom om tijdens het zwenken van de kolom om een ro-

tatie-as te laten draaien, die gelegen is tussen de stra-

lenbron en stralendetektor, waarbij de zwenkingsas nage-

noeg samenvalt met het bewegingsvlak van de stralendetek-

tor, welke aandrijfmiddelen een elektromotor en een regel-

circuit bevatten, welk regelcircuit van het stuurcircuit 

een regelsignaal ontvangt, dat een signaal afhankelijk de 

hoek en een bijbehorende korrektiesignaal evenredig met 

(l -OC2) .doC/dt omvat, waarbij d©£/dt de verandering van 

de hoek per seconde voorstelt. 

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand 

van een tekening, waarin 

fig. 1 een röntgenonderzoekinrichting toont; 

fig. 2 schematisch een door de röntgenonderzoek-

inrichting uit te voeren bewegingen weergeeft; 

fig. 3 een blokschema van een elektronische stu-

ring van een onderzoekinrichting volgens de uitvinding 

toont; 

fig. 4 een blokschema van een voorkeursuitvoering 

van een sturing voor een onderzoekinrichting volgens de 

ui tvinding toont; 

fig. 5 een functiegenerator voor de sturing uit 

fig. 4 weergeeft; 

fig. 6 tijddiagrammen weergeeft van de op ver-
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schillende punten van de generator in fig. 5 voorkomende 

spanningen. 

De in fig. 1 weergegeven röntgenonderzoekinrich-

ting bevat een röntgenbuis 1 en een röntgendetektor 2, 

5 bijvoorbeeld een filmcassette. De röntgenbuis 1 wordt door 

een aan een console 5 bevestigde kolom 2. gedragen. De con-

sole 5 draagt verder de detektor 2. Voor het maken van een 

tomografie-opname van een op een tafel 3 te plaatsen ob-

ject, dienen de röntgenbuis 1 en de detektor 2 in tegenge-

10 stelde richting en bij voorkeur parallel aan elkaar te 

worden bewogen, hetgeen met pijlen 9 is aangegeven. Daar-

toe wordt de console 5 bijvoorbeeld naar rechts verplaatst, 

waarbij de kolom naar links wordt gezwenkt. Om de rönt-

genbuis 1 parallel aan de detektor 2 te kunnen verplaatsen 

15 is de kolom 2. opgebouwd uit twee kolomdelen 11 en 13, wel-

ke tijdens het zwenken van de kolom 2. meer of minder in 

elkaar geschoven kunnen worden. 

Voor het verkrijgen van een nauwkeurige tomogra-

fie-opname moeten de aandrijfmiddelen voor het verplaatsen 

20 van de console 5, voor het zwenken van de kolom 2. eïl voor 

het verder in- of uit elkaar schuiven van de kolomdelen 11 

en 13 nauwkeurig op elkaar worden afgestemd. 

De console 5 wordt met behulp van een elektromo-

tor 15, die wielen 17 aandrijft, verplaatst. Met een elek-

25 tromotor 19, die via een wormtandwiel overbrenging 21 aan 

kolomdeel 11 is gekoppeld, wordt de kolom 2. gezwenkt. Een 

derde elektromotor 23, die op kolomdeel 11 is bevestigd, 

drijft een spindel 25 aan, die in samenwerking met gelei-

dingsmoeren 27 op kolomdeel 13 de kolomdelen 11 en 13 ten 

30 opzichte van elkaar kan verplaatsen. De spindel 25 is ver-

der in bussen 29 gelagerd om ongewenst doorbuigen of slin-

geren van de spindel 25 tegen te gaan. Uiteraard is het 

mogelijk de detektor 2 op bekende wijze met een koppel-

stang aan de röntgenstraier 1 te koppelen, zoals in het 

35 amerikaanse octrooischrift 3.733•487 is beschreven. De 

aandrijving 15, 17 van de console 5 zal dan overbodig zijn. 
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In fig. 2 is in principe liet bewegingspatroon 
•van de in fig. 1 weergegeven, tomografie-inrickting ge-
schetst. De detektor 2 uit fig. 1 zal met behulp van de 
verrijdbare console 5 langs de vlakke tafel 3 worden bewo-
gen. De aan de console 5 bevestigde kolom 2. zal een zwenk-
beweging maken, waardoor de aan de kolom 2. bevestigde 
röntgenbuis 1 een ten opzichte van de bewegende detektor 2 
een tegengesteld gerichte beweging zal maken. Teneinde een 
voor het plegen van tomografie gewenste beweging in een 
parallele baan van de röntgenbuis 1 en de detektor 2 zal 
het kolomdeel 13 steeds moeten in- of uitschuiven, zodat 
het hart van de röntgenbuis 1 de lijn k kan volgen. Vindt 
er geen uitschudving plaats, dan volgt de röntgenbuis 1 de 
lijn s en komt in punt S terecht in plaats van in het ge-
wenste punt L op lijn k. Het kolomdeel 13 dient dus over 
een lengte h = H.(l - cos ot). cos te worden uitgescho-
ven. De lengte van de kolom 2. is gelijk aan h, als de ko-
lom 2 loodrecht op de tafel 3 staat en «Cis het complement 
van de hoek tussen de kolom 2. e n de tafel 3. De snelheid V 
waarmee het kolomdeel 13 moet worden uitgeschoven is 

v = dh/dt = (H.sin^ .cos"2oC .dc^/dt) . /180 

waarbij dOC/dt de verandering per seconde van de hoek C(, 
is. Dus op het moment dat de kolom J. loodrecht op de tafel 
3 staat is gelijk aan nul en de snelheid v eveneens. 

In het amerikaanse octrooischrift 3*733.487 
wordt een servo-regeling voorgesteld om het bovenste ko-
lomdeel op een op de hoek afgestemde wijze uit te schui-
ven. De servo-regeling heeft de bekende overdrachtsfunctie 
H (s) = K. [(s + .sj~ 

, waarin K en CJ constante getal-
len zijn en s de complexe frequentie voorstelt. Er is ge-
bleken dat bij het toepassen van een dergelijke regeling 
toch een afwijking optreedt tussen de ideale weg k en de 
werkelijk door de röntgenbuis 1 gevolgde weg. Vastgesteld 
is dat de positioneringsfout e^ (t) vrij nauwkeurig te be-
schrijven is (voor OC<25°) met de formule 
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ei(t) = C01 .K~
1 .dh/dt = W r V .k~

1 

De positioneringsfout e^t) is dus evenredig met de snel-

heid v (die wordt bepaald door oc en d^<L/dt), waarmee het 

kolomdeel 13 dient te worden uitgeschoven. Indien de hoek-

verandering do^l/dt constant is, dan is de fout 

e^ (t) . TC.H. (sinX)/(K r 180) 

Voor voldoend kleine ot-geldts 

ei(t) = . TT.H. oC(t)/(K1 . 180) 

De door de röntgenbuis 1 gevolgde weg -m zal dus een hoek^ 

maken met de ideale gewenste weg k. 

De console 5 wordt tijdens het zwenken van kolom 

J_ verplaatst. De mate van verplaatsing van de console 5 

ten opzichte van de röntgenstraler 1 bepaalt de ligging 

van het vlak, waarvan een tomografie-opname moet worden 

gemaakt. Ligt in dit vlak het in fig. 2 aangegeven punt JR. 

dan dient na een zwenking over een hoek de console over 

een afstand b = r.tanoi zijn verplaatst. De momentane 

snelheid v van de console is dan gelijk aan c 

vc = db/dt = (TC .r. (l-tan
2c*- ) .do£/dt)/l80 

Wordt ook hier een servo-regeling toegepast, dan zal de 

console een positiefout e_(t) tonen, die met de formule 

e2(t) = (ft;2. 7C .r. (l-tan
2<?6 ) .doC/dt)/(l80.K2) 

is bepaald. 

Tomografie-opnamen worden bij voorkeur in een zo 

kort mogelijke tijdsduur opgenomen om onscherpte door be-

wegen van de patient te vermijden. Het snel doorlopen van 

de hoek ^Cis voor bepaalde opnamen gewenst. De hiermee sa-

menhangende hoge do<./dt veroorzaakt echter een tomogram 

van een verkeerd vlak ten gevolge van de positiefouten van 

de röntgenbuis 1 en de console 5 door het inadequate vol-

gen van de stuursignalen door de servo-regeling. 

In fig. 3 is een blokschema van een schakeling 
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voor liet sturen van een onderzoekinrichting weergegeven, 
waarmee de hiervoor genoemde positiefouten zo goed als ge-
heel wordt onderdrukt. De schakeling bevat drie op zich-
zelf bekende servo-regelingen: een eerste voor het zwenken 
van de kolom 2.» een tweede voor het uitschuiven van het 
kolomdeel 13 en een derde voor het verplaatsen van de con-
sole 5. 

De twee laatstgenoemde servo-regelingen zijn op 
de eerste afgestemd. De eerste servo-regeling bevat de 
elektromotor 19» een mechanisch daaraan gekoppelde hoekop-
nemer 31» die een met de hoek oC evenredig signaal opwekt 
en een verschilversterker 33» De verschilversterker 33 
wordt via een integratorschakeling 35 gestuurd, aan een 
ingang 34 waarvan een signaal ds*/dt ligt, dat bepaalt met 
welke hoeksnelheid de kolom 2. wordt gezwenkt. Het signaal 
do4/dt kan bijvoorbeeld een blokvormig signaal zijn, waar-
bij de doorlopen hoek OC dan lineair als functie van de 
tijd zal toe- of afnemen. De hoekopnemer 31 kan bijvoor-
beeld een lineaire potmeter zijn en een met de hoek O<-
rechtevenredige spanning afgeven. 

De servo-regeling voor het uitschuiven van ko-
lomdeel 13 bevat een elektromotor 23, een plaatsopnemer 
37> die aan de elektromotor 23 is gekoppeld, en een ver-
schilversterker 39» waarvan een ingang met de plaatsopne-
mer 37 is verbonden. De servo-regeling voor het verplaat-
sen van de console 5 is op gelijke wijze uitgevoerd en be-
vat een elektromotor 17, een plaatsopnemer 41 en een ver-
schilversterker 43. De afstemming van de bewegingen van de 
kolom 2.} kolomdeel 13 en de console 5 is als volgt verwe-
zenlijkt. Het opnemersignaal dat evenredig is met de hoek 
oC wordt door een analoog-digitaal omzetter 45 in digitale 
vorm gebracht. Hiertoe is de ingang van de analoog-digitaal 
omzetter 45 rechtstreeks met de hoekopnemer 31 verbonden. 
De uitgang van omzetter 45 is met de ingangen van de ge-
heugens 49 en 51 verbonden. Het digitale uitgangssignaal 
van de omzetter 45 vormt een adres, waar in het geheugen 
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49 een digitaal getal is opgeslagen. Het getal stemt over-

een met het in digitale vorm gebracht (en dus in discrete 

stappen verdeelde) stuursignaal voor het bewerkstellen van 

de uitschuiving h = H.(l-cos cxl )/cos CxL , dat behoort bij 

5 de op dat moment bereikte hoek oC. Het uit het geheugen 49 

geselecteerde getal wordt via een digitaal-analoog omzet-

ter 53 in analoge vorm aan de ingang van de verschilver-

sterker 39 toegevoerd. De grootte van het geheugen 49 is 

rechtevenredig met het aantal discrete stappen, waarin de 

10 te doorlopen hoek °*-is verdeeld. 

In het geheugen 51 zijn de getallen, waarmee via 

de digitaal-analoog omzetter 55 de servo-regeling (l7> 4ls 

43) van de console 5 wordt gestuurd, opgeslagen. Ook hier 

vormen de in digitale vorm gebrachte signalen, die met de 

15 hoek4* evenredig zijn, een adres, waar in het geheugen 51 

het met stuursignaal corresponderende digitale getal is 

opgeslagen. Het getal is evenredig met het stuursignaal 

voor het bewerkstellen van de verplaatsing (b = R.tanc*-) 

van de console 5- Voor het opheffen van de positiefout van 

20 de röntgenbuis 1 (fig. 1) 

e^ (t) = (7£ .ö?l.H.sin(X.doc/dt)/(l80.K1.cos
2oC ) 

wordt van een analoge vermenigvuldiger 46 en een verster-

ker 47 gebruik gemaakt. De ingang 34 is met een eerste in-

gang van vermenigvuldiger 46 en de hoekopnemer 31 niet een 

25 tweede ingang verbonden. Het uitgangssignaal van de verme-

nigvuldiger 46 is evenredig met e*.. d c*L/dt en is na een aan-

gepaste versterking door versterker 47 een voldoend nauw-

keurige benadering van de positiefout e!|(t) om deze te com-

penseren. Hiertoe wordt het uitgangssignaal van versterker 

30 47 aan de ingang van versterker 39 opgeteld bij het uit-

gangssignaal van de digitaal-analoog omzetter 53* 

De positiefout van de console 5 (fig. 1) 

e2(t) = (Tt.^.r. (l-tan
2o6)do6/dt)/(K2. 180) 

wordt op eenzelfde wijze opgeheven. Twee ingangen van een 
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analoge vermenigvuldiger 48 zijn met de hoekopnemer 31 

verbonden. Het uitgangssignaal van de vermenigvuldiger 48 

wordt in analoge vermenigvuldiger 52 met een signaal even 

redig met doC/dt vermenigvuldigd. Na een aangepaste ver-

sterking door een inverterende versterker 54 wordt liet 

produkt evenredig met oC2 .doC/dt aan de ingang van verster 

ker 43 bij liet van de digitaal-analoog omzetter 55 afkom-

stige signaal opgeteld. Verder wordt aan dezelfde ingang 

een signaal evenredig met d°C/dt opgeteld, dat via ver-

sterker 56 aan de ingang van versterker 43 wordt aangebo-

den. De positiefout e^(t) is dus gecompenseerd door een 

goede benadering, die evenredig is met (1-c?ê )doC/dt. 

De omvang van de toe te passen gelleugens 49 en 

51 (ROM's of PROM's) wordt bepaald door het aantal discre-

te stappen, waarin de hoekoC is verdeeld, en door de nauw-

keurigheid van de op elk adres opgeslagen digitaal getal-

len, die het stuursignaal voorstellen. Uiteraard zal, 

naarmate een fijnere diseretisering wordt toegepast, de 

servo-regeling nauwkeuriger worden gestuurd. 

In fig. 4 is een uitvoeringsvorm van een schake-

ling weergegeven, waarin geen analoge vermenigvuldigers, 

nodig zijn. De schakeling bevat twee reeds beschreven ser-

vo-regelingen (23,37 en 39) voor het uitschuiven van ko-

lomdeel 13 en (17,41 en 43) voor het verplaatsen van de 

console 5. Het zwenken van kolom 2. wordt via een open re-

gelsysteem, dat een functiegenerator 50, een versterker 33 

en een elektromotor 19 bevat, uitgevoerd. De functiegene-

rator 50 bewerkstelligt een soepel aan- en uitlopen van de 

motor 19 bij het zwenken van kolom 2. e n z ai verderop wor-

den beschreven. Aan de elektromotor 19 is een pulsgever 50 

gekoppeld, die een met de hoek <*C evenredig aantal pulsen 

afgeeft. De pulsen worden via een digitale pulsteller 57 

in een digitaal woord omgezet, dat een adres van de geheu-

gens 49 en 51 voorstelt. De geheugens 49 en 51 bevatten 

respectievelijk de getalwaarde: ((1-cos öt)/cos°«-) voor het 
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uitschuiven van het kolomdeel 13 en de getalwaarde : (tanoi) 
voor het verplaatsen van de console 5- De geheugens 49 en 
51 worden parallel met het door de pulsteller 57 gevormde 
adres aangestuurd, zodat de in de geheugendelen opgeslagen 

5 waarden ((1-cos <X)/cos ot) respectievelijk (tanc^C) via de 
digitaal-analoog omzetters 53 respectievelijk 55 en via 
versterkers 59 respectievelijk 61 aan de servo-regelingen 
(23, 37, 39) respectievelijk (17,41,43) worden aangeboden. 
De versterker 59 heeft een aangepaste versterking evenals 

10 versterker 61, Voor het opheffen van de positiefout e^(t) 
van de röntgenbuis 1 wordt het uitgangssignaal van de di-
gitaal-analoog omzetter 53 via een differentierend R-C lid 
63 en via een versterker 65 aan de servo-regeling (23 > 37» 
39) aangeboden. Daar de positiefout e..(t) evenredig is met 

-15 de uitschuif snelheid van kolomdeel 13 kan het korrektie-
signaal op de hieromschreven eenvoudige wijze worden ver-
kregen. Door het opheffen van de positiefout e^(t) van de 
console 5 wordt een identiek differntierend R-C lid 67 en 
een versterker 69 met een aangepaste versterking gebruikt. 

20 De digitaal-analoog omzetters 53 en 55» de ge-
heugens 49 en 51 en de digitale pulsteller 57 kunnen uiter-
aard vervangen worden door analoge vermenigvuldigers, op-
tellers en dergelijke zoals in het reeds genoemde ameri-
kaanse octrooischrift is beschreven. Het voordeel hiervan 

25 is dat de hoek omniet meer in discrete stappen behoeft te 
worden onderverdeeld zodat geen quantiseringsfouten optre-
den. Een bekend nadeel van deze analoge substitutie zijn 
de fouten, die door de offset- en driftspanningen worden 
veroorzaakt, die in analoge schakelingen een grotere in-

30 vloed hebben als in digitale schakelingen. 
De in fig. 5 weergegeven functiegenerator 50 

dient om met de elektromotor 19 (fig. 3 en 4) het zwenken 
van de kolom 2. vloeiend te laten beginnen en eindigen. De 
functiegenerator 50 .bevat een integrator 71 voor het opwek-

35 ken op een nog te beschrijven wijze van een trapeziumvor-
mige spanning b (fig. 6). De trapeziumvormige spanning b 
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wordt in een eerste keten door een niet lineaire verster-
ker versterkt tot de spanningsvorm d zoals weergegeven in 
fig. 6. De niet lineaire versterker bevat een versterkend 
element 73j een weerstand 75 en een spanningsafhankelijke 
weerstand 77- In een tweede keten wordt van de spannings-
vorm b in een verschilversterker 79 een constante met po-
tentiometer 81 in te stellen spanning afgetrokken. Een 
diode 83 blokkeert de aan de uitgang van verschilverster-
ker 79 eventuele optredende negatieve spanning. Het achter 
de diode optredende positieve spanningsverloop wordt via 
een niet lineaire versterker, die een versterkend element 
85, een weerstand 87 en een spanningsafhankelijke weer-
stand 89 omvat, versterkt. De aldus verkregen spanning e 
(fig. 6) wordt in een verschilversterker 91 van de spanning 
d afgetrokken. Het verschilsignaal f, waarvan de amplitude 
instelbaar is met potentiometer 92, heeft een vloeiend aan-
loop- en uitloopgedeelte tussen de minimale (o) en de maxi-
male (1) constante waarde en wordt gebruikt om de verster-
ker 33 te sturen, zodat de elektromotor 19 zonder abrupte 
bewegingen aan kan drijven. 

De trapeziumspanning b wordt als volgt opgewekt. 
Aan een monostabiele multivibrator 105 wordt een startpuls 
toegevoerd. De uitgangen van de multivibrator 105 Q^ en Q^ 
voeren gedurende de tijd t = o tot t = t^ de waarden "1" 
respectievelijk "o" (a in fig. 6). Het signaal a start een 
tweede vertraagd werkende monostabiele multivibrator 109, 
die na een tijdsduurst (op het tijdstip t ) een derde mo-
nostabiele multivibrator 107 start. De uitgangen Q^ en Q^ 
van multivibrator 107 hebben dus van t = t tot t = t„ de o 2 
waarde "1" respectievelijk "o". De uitgangen Q^, Q^, Q^ en 
Q2 zijn zodanig met ingangen van inverterende of-poorten 
99, 103 en een exclusief-of-poort 101 verbonden, waarvan 
uitgangen de halfgeleiderschakelaars 93a, 93b of 93c be-
dienen, dat via de schakelaars 93a, 93b of 93c een ingangs-
weerstand 72 van de integrator 71 óf met een positieve bron 
95> óf met een negatieve bron 97 óf met de "nul" is verbon-

7 7 0 6 6 1 6 
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den. Dit gebeurt in een volgorde zodanig dat vanaf t = o 
tot t = t de integrator 71 met de positieve bron 95 is 
verbonden, tussen t = t en t = t, met de "nul" en na t = ' o 1 
t^ tot t = t 2 met de negatieve bron 97. Vóór t = o en na 

5 t = t^ is de integrator 71 eveneens via de halfgeleider-
schakelaar 93b met de "nul" verbonden. 

Het omkeren van de zwenkrichting van kolom 2. 
(fig. 1) kan op eenvoudige wijze geschieden door het ver-
wisselen van de bronnen 95 en 97° 

10 CONCLUSIES 
1. Onderzoekinrichting met een stralenbron, zoals 
^ - of röntgenstralenbronnen, en een stralendetektor, die 
mechanisch met elkaar zijn gekoppeld, waarbij de stralen-
bron aan een uiteinde van een kolom is bevestigd, die door 

15 aandrijfmiddelen om een as aan het andere einde van de ko-
lom zwenkbaar is, welke as loodrecht staat op de lengte-
richting van de kolom en parallel is aan en althans nage-
noeg gelegen is in een bewegingsvlak van de stralendetek-
tor, waarbij de kolom twee ten opzichte van elkaar beweeg-

20 bare kolomdelen bevat, waarmee een afstand tussen de stra-
lenbron en de detektor instelbaar is met een door een elek-
tromotor aangedreven bewegingsmiddel, waarbij de elektro-
motor aan een regelcircuit is gekoppeld, waarvan een eerste 
ingang met een plaatsopnemer is verbonden, waarvan een te-

25 rugkoppelsignaal afneembaar is, dat een maat is voor de 
onderlinge positie van beide kolomdelen, van welk regelcir-
cuit een tweede ingang met een stuurcircuit is verbonden, 
dat aan een hoekopnemer is gekoppeld, waarvan een opnemer-
signaal afneembaar is, dat afhankelijk is van een hoek 

30 tussen de lengterichting van de kolom en een lijn lood-
recht op het bewegingsvlak van de stralendetektor, waarbij 
met het stuurcircuit een uitgangssignaal voor het regel-
circuit genereerbaar is, dat afhankelijk is van de hoek oC, 
met het kenmerk, dat met het stuurcircuit een aan het uit-

35 gangssignaal toegevoegd korrektiesignaal genereerbaar is, 
dat nagenoeg evenredig is met het produkt van de hoek ©<- en 
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de hoekverandering per seconde (dOC/dt) van de hoek . 
2. Onderzoekinrichting volgens conclusie 1, met het 
kenmerk, dat het stuurcircuit ten minste een differentia-
torschakeling omvat voor het differentiëren van het van de 
hoek oi. afhankelijke uitgangssignaal. 
3. Onderzoekinrichting volgens conclusie 1 of 2, met 
het kenmerk, dat het stuurcircuit voor het opwekken van 
het korrektiesignaal ten minste een analoge vermenigvuldi-
gingsschakeling omvat, waaraan aan een eerste ingang een 
met de hoek oL evenredig signaal en aan een verdere ingang 
een met een hoekverandering doC/dt evenredig signaal wordt 
aangeboden. 
k. Onderzoekinrichting volgens conclusie 1, 2 of 3> 
met het kenmerk, dat het stuurcircuit ten minste een digi-
tale teller, een op uitgangen daarvan aangesloten dood ge-
heugen (ROM) en een digitaal-analoog omzetter omvat, die 
op uitgangen van het dood geheugen is aangesloten. 
5. Onderzoekinrichting volgens conclusie 1, 2 of 3( 

met het kenmerk, dat het stuurcircuit ten minste een se-
rieschakeling van een analoog-digitaal omzetter, een dood 
geheugen (ROM) en een digitaal-analoog omzetter- bevat. 
6. Onderzoekinrichting volgens een der voorgaande 
conclusies, waarbij de kolom om een zwenkingsas draaibaar 
aan een console is bevestigd, met het kenmerk, dat de con-
sole van aandrijf middelen is voorzien voor het verplaatsen 
van de console tesamen met de kolom om tijdens het zwenken 
van de kolom de kolom om een rotatie-as te laten draaien, 
die gelegen is tussen de stralenbron en de stralendetektor, 
waarbij de zwenkingsas nagenoeg samenvalt met het bewegings-
vlak van de stralendetektor, welke aandrijfmiddelen een 
elektromotor en een regelcircuit bevatten, welk regelcir-
cuit van het stuurcircuit een regelsignaal ontvangt, dat 
een signaal afhankelijk van de hoek<^ en een bijbehorende 
korrektiesignaal evenredig met ( 1-ot2 ) .doi./dt omvat, waar-
bij do<_/dt de verandering van de hoek o^ per seconde voor-
stelt . 

7 7 0 66 1 6 
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