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"Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de verdeling 
van stralingsabsorptie in een vlak van een. lichaam" 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze 
voor het bepalen van de verdeling van stralingsabsorptie 
in een vlak onderzoeksgebied in een lichaam, dat binnen 
een ligplaatsgebied ligt, dat het onderzoeksgebied volle-
dig omgeeft, waarbij het onderzoeksgebied in verschillende 
in het onderzoeksgebied liggende meetrichtingen volledig 
langs een groot aantal meetwegen met straling van een 
eerste intensiteit wordt doorstraald voor het bepalen van 
eerste meetwaarden, waarbij het buiten het onderzoeksgebied 
liggende deel van het ligplaatsgebied in evenzovele meet-
richtingen langs meetwegen met straling van een tweede 
intensiteit, die kleiner is dan de eerste'intensiteit 
wordt doorstraald, voor het bepalen van tweede meetwaarden 
waarbij uit de eerste meetwaarden eerste absorptiewaarden 
en uit de - tweede meetwaarden tweede absorptiewaarden 
worden bepaald, die voor de rekonstruktie van de verdeling 
van de stralingsabsorptie worden benut. 

Een dergelijke werkwijze en inrichting zijn reeds 
uit het Canadese octrooi no. 1.072.688 bekend. Een van 
een stralingsbron uitgaande waaiervormige stralingsbundel 
wordt hierbij door middel van een diafragma-inrichting 
uitgediafragmeerd, dat de stralingsbundel alleen het 
onderzoeksgebied, dat overeenkomt met een te rekonstrueren 
deelgebied in de lichaamslaag, met een onverzwakte inten-
siteit voor het bepalen van absorptiewaarden doorstraalt. 
De buiten het onderzoeksgebied verlopende straling van de 
stralingsbundel wordt door de diafragma-inrichting welis-
waar sterk, echter niet volledig, geabsorbeerd, zodat de 
llchaamslaag buiten het deelgebied wordt doorstraald met 
een beduidend lagere intensiteit. Omdat de meetwaarden van 
de buiten het onderzoeksgebied verlopende straling een 
relatief grote ruis hebben, kunnen daaruit alleen stralings-
absorptiecoëfficiënten met een beperkte nauwkeurigheid 
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worden verkregen. 

Een dergelijke werkwijze voor het bepalen van 

de absorptieverdeling is geschikt, om de een lichaam belas-

tende stralingshoeveelheid belangrijk te beperken, als 

bijvoorbeeld een bepaald, binnen de lichaamslaag liggend 

lichaamsgedeelte, bijvoorbeeld een afzonderlijk orgaan 

van een menselijk lichaam, moet worden onderzocht. Om grote 

rekonstruktiefouten in het onderzoeksgebied te vermijden 

moeten als de doorsnede van het lichaam groter is dan het 

onderzoeksgebied niet alleen meetwaarden behorende bij 

meetwegen door het onderzoeksgebied worden bepaald, maar 

ook meetwaarden behorende bij meetwegen die buiten het 

onderzoeksgebied verlopen (zie ¥. Wagner, Reconstruction 

from truncated scan data, gepubliceerd in Medita, speciale 

uitgave 1/78). 

Bij de bekende werkwijze heeft echter de buiten 

het onderzoeksgebied, verlopende straling tengevolge van 

de aanwezige diafragma-inrichting een ten opzichte van de 

door het onderzoeksgebied lopende straling een hogere gemid-

delde stralingsenergie (stralingsopharding). De voor de 

korrekte rekonstruktie van de absorptieverdeling noodzake-

lijke korrekties van de absorptiewaarden tengevolge van 

de verschillende gemiddelde stralingsenergieën vragen ech-

ter grote rekenkundige bewerkingen en dus een relatief 

lange rekentijd. 

Daarenboven wordt bij de hiervoor beschreven 

werkwijze een deel van de in het onderzoeksgebied verkregen 

strooistraling door detektoren gemeten, die de buiten het 

onderzoeksgebied verlopende, in intensiteit zwakke stra-

ling moeten meten, wat tot onnauwkeurige tweede meet-

waarden leidt. 

Het is het doel van de uitvinding om een werk-

wijze en inrichting voor het bepalen van de verdeling van 

stralingsabsorptie in een vlak van een lichaam aan te 

geven, waarbij de het lichaam belastende stralingshoeveel-

heid wezenlijk is beperkt, zonder dat lastige kcrrekties 

van de meetwaarden tengevolge van verschillende gemiddelde 
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stralingsenergieën of van strooistralingskorrekties nodig 
zijn. 

Een werkwijze volgens de uitvinding heeft tot 
kenmerk, dat in een eerste meetcyklus van de te onderzoeken 
lichaamslaag het onderzoeksgebied voor het bepalen van de 
eerste meetwaarden met de eerste intensiteit en in een 
tweede meetcyklus van dezelfde of een naburige lichaamslaag 
het totale ligplaatsgebied voor het bepalen van tweede 
meetwaarden met de tweede intensiteit wordt doorstraald. 

Een meetcyklus betekent hierbij de doorstraling 
van een lichaamslaag in alle in het vlak liggende meet-
richtingen met een aantal meetstralen voor het opnemen van 
de voor de rekonstruktie van een verdeling van de stralings-
absorptie benodigde eerste of tweede meetwaarden. De geo-
metrie van een stralingsbundel kan daarbij waaiervormig 
zijn. De verkregen meetwaarden kunnen dan zodanig in 
groepen meetwaarden worden geselekteerd, dat de bij een 
groep meetwaarden behorende meetwegen parallel lopen. 
De term eerste, respektievelijk tweede meetcyklus houdt 
in het geheel geen tijdsvolgorde in. De tweede meetcyklus 
kan direkt op de eerste volgen maar kan ook reeds op een 
vroeger tijdstip zijn uitgevoerd. Een gelijktijdige uit-
voering van de beide meetcykli vindt echter niet plaats. 

Zoals onderzoeken hebben uitgewezen, is het 
voldoende voor,de bepaling van de absorptieverdeling in 
het onderzoeksgebied, als de tweede meetwaarden langs 
buiten het onderzoeksgebied lopende meetwegen tenminste 
bij benadering bekend zijn. Dit betekent, dat aan de 
afwezigheid van ruis en aan de nauwkeurigheid van de twee-

a 
de meetwaarden lagere eisen kunnen worden gesteld dan aan 
de meetwaarden, die langs door het onderzoeksgebied ver-
lopende meetwegen worden bepaald, zodat het bepalen van 
tweede meetwaarden buiten het onderzoeksgebied met een 
belangrijk lagere stralingsintensiteit kan worden uitge-
voerd. De tweede meetwaarden kunnen daarbij ook in een 
aan de lichaamslaag grenzende lichaamslaag worden gemeten. 

Voor het geval, dat de gemiddelde stralings-
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energieën van de straling tijdens de eerste en tweede 
meetcyklus tenminste bij benadering gelijk zijn, kunnen 
uit de verkregen meetwaarden eerste en tweede absorptie-
waarden worden gevormd, die overeenkomen met de integraal 
van de stralingsabsorptie in het lichaam langs de betref-
fende meetwegen, zodat een korrektie van de absorptie-
waarden voor de verschillende gemiddelde stralingsenergie-
en niet nodig is. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van de 
uitvinding wordt het lichaam voor het doorstralen van 
tenminste een aan een reeds doorstraalde lichaamslaag 
grenzaüe lichaamslaag in een richting dwars op alle 
meetrichtingen verplaatst, waarna slechts een onderzoeks-
gebied in de te doorstralen lichaamslaag met straling van 
de eerste intensiteit voor het bepalen van eerste absorp-
tiewaarden wordt doorstraald, waarbij voor elke meetrich-
ting de tweede absorptiewaarden van de reeds doorstraalde 
lichaamslaag, waarvan de bijbehorende meetwegen buiten 
het onderzoeksgebied lopen, bij de rekonstruktie van de 
stralingsabsorptieverdeling in de lichaamslaag als bena-
derde tweede absorptiewaarden worden benut. 

Het is namelijk vaak nodig, de inwendige struk-
tuur van een lichaam in een driedimensionaal gebied te 
bepalen. Dit wordt meestal bereikt, door de absorptie-
verdeling in verschillende aan elkaar grenzende en 
parallel aan elkaar lopende lichaamslagen te rekonstrueren. 
Voor het geval, dat de onderzoeksgebieden in de verschil-
lende lichaamslagen tenminste bij benadering even groot 
zijn en ongeveer dezelfde positie in het onderzoeksvlak 
innemen, behoeft slechts één, bijvoorbeeld de eerste, 
lichaamslaag voor het opnemen van eerste én tweede 
meetwaarden te worden doorstraald. Bij alle andere 
lichaamslagen wordt slechts het onderzoeksgebied voor het 
bepalen van eerste meetwaarden respektievelijk voor het 
bepalen van eerste absorptiewaarden met straling van een 
eerste intensiteit doorstraald, wat tot een belangrijke 
beperking van de stralingsbelasting van het lichaam 
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-respektievelijk tot een beduidende beperking van de tijd 
voor het bepalen van voldoende meetwaarden voor het 
rekonstrueren van de absorptieverdeling van de doorstraalde 
lichaamslagen leidt. 

5 Volgens een andere verdere voordelige uitvoe-
ringsvorm van de uitvinding wordt de ten opzichte van de 
eerste intensiteit lagere tweede intensiteit door verla-
ging van de buisstroom van een röntgenstralingsbron inge-
steld, waardoor het stralingsenergiespektrum van de 
röntgenbuis hetzelfde blijft, zodat een korrektie van de 
absorptiewaarden tengevolge van verschillende gemiddelde' 
stralingsenergieën in de elkaar opvolgende eerste en 
tweede meetcyklx niet nodig is. 

Vaak treden storende afwijkingen op tussen de 
^ eerste en tweede absorptiewaarden onder andere door; 

patiëntbewegingen, door verloop in het stralingsspektrum 
van de stralingsbron en bij doorstraling van verschillende 
aan elkaar grenzende lichaamslagen door in de in het 
lichaam voorkomende strukturen. Om deze redenen worden 

20 

de tweede meetwaarden ook langs meetwegen door het onder-
zoeksgebied bepaald. Uit de eerste respektievelijk tweede 
meetwaarden worden dan op een hierna aan te geven wijze 
eerste respektievelijk tweede absorptiewaarden bepaald. 

Volgens een verdere uitvoeringsvorm van de 
werkwijze volgens de uitvinding wordt voor elke meetrich-
ting een korrektiefaktor gevormd, waarmee de tweede absorp-

tiewaarden, waarvan de bijbehorende meetwegen buiten het 
onderzoeksgebied verlopen, voor het vormen van benaderde 
tweede absorptiewaarden worden vermenigvuldigd, waarbij 

30 de korrektiefaktor wordt bepaald, door bij alle bij één 
meetrichting behorende en door het onderzoeksgebied lopende 
meetwegen behorende eerste absorptiewaarde door de bij 
dezelfde meetweg behorende tweede absorptiewaarde te delen 
om daarna voor het bepalen van de korrektiefaktor alle 

35 quotiënten rekenkundig te middelen. 
Bij een meetweg door het onderzoeksgebied horen 

twee absorptiewaarden waarmee een geschikte korrektiefaktor 
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- voor het verkleinen van de genoemde afwijkingen worden 
bepaald zodanig, dat de tweede absorptiewaarde langs een 
meetwegen door het onderzoeksgebied geen of slechts geringe 
afwijkingen ten opzichte van de eerste absorptiewaarden 

5 langs dezelfde meetwegen heeft. Daarbij wordt voor elke 
meetrichting een korrektiefaktor berekend. 

Zoals onderzoeken hebben uitgewezen, kunnen de 
korrektiefaktoren, die binnen het onderzoeksgebied tot 
een vergaande overeenstemming~van de eerste en tweede absorp-

^ tiewaarden leiden, worden benut voor het bepalen van bena-
derde tweede absorptiewaarden, waarvan de bijbehorende 
meetwegen buiten het onderzoeksgebied verlopen. Hierbij 
worden de buiten het onderzoeksgebied, bepaalde tweede 
absorptiewaarden met een bijbehorende korrektiefaktor 
vermenigvuldigd. 

Een voorkeursuitvoeringsvorm van een werkwijze 
volgens de uitvinding heeft tot kenmerk, dat tijdens de 
eerste, tweede meetcyklus een bron voor het opwekken van 
de doordringende straling zich op een eerste respektieve-

20 
lijk tweede afstand van het onderzoeksgebied bevindt, 
waarbij de eerste afstand kleiner is dan de tweede afstand. 

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand 
van in tekening weergegeven voorbeelden, in welke tekening: 

fig. 1 een röntgentomografie-apparaat voor het 25 
meten van eerste en tweede meetwaarden met een verplaats-
bare diafragma-inrichting toont, 

fig. 1a een voorkeursuitvoeringsvorm van een 
röntgentomografie-apparaat voor het meten van eerste en 
tweede meetwaarden weergeeft, 

30 fig. 2, 3> 4 en 5 verschillende schakelingen 
in blokschema voor het verwerken van de bepaalde meet-
waarden volgens de uitvinding weergeven en 

fig. 6a en b uitvoeringsvormen weergeven van 
detektorinrichtingen met meer dan een detektorrij. 

In fig. 1 is schematisch een tomografie-apparaat 
met een stralingsbron 1, bijvoorbeeld een röntgenbuis, 
weergegeven, die op een om een loodrecht op het vlak van 
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de tekening verlopende systeemas 2 draaibare drager 3 is 

geplaatst. De drager 3 kan bijvoorbeeld een vlakke plaat 

zijn, die een koncentrisch ten opzichte van de systeemas 

2 liggende opening heeft, waarmee de grootte en positie 

van een ligplaatsgebied 4 voor het opnemen van een op 

een onderzoekstafel 5 liggend lichaam 6 wordt bepaald. 

De door de stralingsbron 1 uitgezonden straling wordt 

door middel van een eerste diafragma 7 uitgediafragmeerd, 

zodat een waaiervormige, vlakke stralingsbundel 8 wordt 

verkregen, waarvan de randstralen 9 en 10 aan het lig-

plaatsgebied 4 tangeren. Voor het verkleinen van de 

openingshoek van de stralingsbundel 8 respektievelijk voor 

het uitdiafragmeren van de stralingsbundel 8 op een bij 

voorkeur koncentrisch ten opzichte van de systeemas 2 

liggend onderzoeksgebied 11 is een verdere diafragma-

inrichting 12 aangebracht, waarvan absorptiestukken 13, 

14, die de straling van de stralingsbundel 8 volledig 

absorberen, met behulp van aandrijfschijven 15, 16 verplads-

baar zijn aangebracht. De intensiteit van de door de 

stralingsbron 1 uitgezonden straling wordt door een rij 

detektoren D, die uit afzonderlijke met kollimatoren 17 

uitgeruste stralingsdetektoren 18 bestaat, gemeten. Elke 

stralingsdetektor 18 is bijvoorbeeld een ionisatiekamer 

en is op een integrerende versterker A, C aangesloten. 

Het geïntegreerde meetsignaal wordt via een multiplex-

schakeling MUX, waarop eveneens verdere versterkers van 

de overige detektoren 18 zijn aangesloten, periodiek 

bemonsterd en via een analoog-digitaalomzetter A/D via 

een verbinding 22 naar een nog te omschrijven verwerkings-

schakeling toegevoerd. De aan het onderzoeksgebied 11 

tangerende meetstralen 11a en 11b treffen stralingsdetek-

toren 18, waarvan de posities binnen de rij detektoren D 

met p' zijn aangegeven, p' is bijvoorbeeld het nummer 

van een stralingsdetektor 12, gerekend vanaf de stralings-

detektor met de centrale positie pQ, die door de centrale 

straal 21 van de stralingsbundel 8 wordt getroffen. Het 

nummer p' is dus bij een gelijke breedte van alle stralings-
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detektoren 18 een maat voor de afstand van de bij een 
positie P horende stralingsdetektor tot de stralingsdetek-
tor met positie P . o 

De beide diafragma-inrichtingen 7 en 12 alsook 
de lij detektoren D zijn bevestigd op de drager 3, die 
zelf door middel van geschikte lagers 19 in een draagge-
stel 20 draaibaar is opgesteld. Indien het centrum van 
het onderzoeksgebied 11 buiten de systeemas 2 ligt, wordt 
de positie van de absorptiestukken 13» 1 ̂  van de diafragma-
inrichting 12 zodanig veranderd, dat bij elke draaipositie 
van de drager 3 de centrale stralen 11a, b aan het onder-
zoeksgebied 41 tangeren. Positie en grootte van het onder-
zoeksgebied 11 worden daarbij vóór het doorstralen van 

, « het lichaam 6 respektievelijk van de lichaamslaag op de 
gewenste wijze ingesteld. Voorgaande beschreven instelling 
van diafragma's is op zichzelf bekend uit het Canadese 
octrooi no. 1.072.688. In de volgende beschrijving wordt 
aangenomen, dat het centrum van het onderzoeksgebied 11 
samenvalt met de systeemas 2. 

Voor het bepalenvan een stralingsabsorptiever-
deling in een vlak van het lichaam 6 wordt het lichaam 
in twee meetcykli doorstraald.Gedurende één meetcyklus 
wordt de drager 3 bijvoorbeeld over 360° gedraaid, terwijl 
het lichaam 6 respektievelijk het onderzoeksgebied 11 
achtereenvolgens bij-voorbeeld bij 600 verschillende 
meetrichtingen, aangegeven door de hoek die door de 
centrale straal 21 van de waaiervormige stralingsbundel 8 
met de x-as van een rechthoekig, in het vlak liggend 
koordinatensysteem yj wordt ingesloten, wordt door-
straald. Daarbij ligt de oorsprong van het koordinaten-
systeem |x, yj- op de systeemas 2. De afzonderlijke stra-
lingsdetektoren 18 leveren meetwaarden l ( p d i e zowel 
van de hoek 

als van de positie p van een afzonderlijke 
stralingsdetektor 18 in de detektorrij D afhankelijk 
zijn. 

Bij een eerste meetcyklus wordt door de absorp-
tiestukken 13, 14 de waaiervormige stralingsbundel 8 zo 
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15 
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35 

uitgediafragmeerd, dat alleen het vooraf gekozen onder-
zoeksgebied 11 wordt doorstraald met straling van een 
eerste (primaire) intensiteit I voor het meten van 
eerste meetwaarden 11 De straling, die langs 
meetwegen buiten het onderzoeksgebied 11 zou lopen, wordt 
dus -rolledig geabsorbeerd. 

In een tweede meetcyklus worden de absorptie-
stukken 13» 14 volledig uit de stralingsbundel 8 wegge-
haald, zodat het totale ligplaatsgebied 4 (en dus het 
totale lichaamsvlak) met een tweede intensiteit Iq2> 
beduidend lager is, bijvoorbeeld meer dan tien maal, die 
wordt doorstraald, dan de eerste intensiteit voor het 
meten van tweede meetwaarden De intensiteit-
verandering wordt bijvoorbeeld door verlaging van de 
buisspanning van de röntgenbuis ofwel stralingsbron 1 
teweeggebracht, zodat straling met een verschillende 
gemiddelde stralingsenergie wrdt opgewekt. De verandering 
van de'"intensiteit van de straling en de verplaatsing 
van de absorptiestukken 13» kunnen worden gekoppeld, 
zodat bij het bedienen van een instelinrichting (niet 
weergegeven) de verandering en de verplaatsing worden 
uitgevoerd, waarbij bij vooraf gekozen eerste intensiteit 
I Q 1 de absorptiestukken 13, 14 de stralingsbundel 8 tot 
het onderzoeksgebied 11 begrenzen en bij de vooraf gekozen 
tweede intensiteit I ^ de absorptiestukken 13» uit de 
stralenbundel worden wegbewogen, waarna het totale lig-
plaatsgebied 4 wordt doorstraald. 

De begrenzing van de waaiervormige stralings-
bundel 8 in de eerste meetcyklus tot het onderzoeksgebied 
11 kan echter ook op andere wijze dan door de verplaat-
sing van de absorptiestukken 13» 14 plaatsvinden. Bijvoor-
beeld kunnen de stralingsbron 1 en de rij detektoren D 
bij ontbrekende diafragma-inrichting 12 in de richting van 
de centrale straal 21 zodanig worden verschoven, dat de 
randstralen 9» 10 van de waaiervormige stralingsbundel 8 
het onderzoeksgebied 11 begrenzen, zoals hierna nog verder 
zal worden toegelicht. 
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In fig. 1a is op schematische wijze een andere 
uitvoeringsvorm van een computer-tomografie-apparaat 
weergegeven, waarmee in een eerste en in een tweede meet-
cyklus eerste en tweede meetwaarden bepaald worden. Het 
weergegeven apparaat heeft een röntgenbron 1, die een 
röntgenbundel 8 opwekt met een vaste openingshoek CL . De 
met de in fig. 1 overeenstemmende delen van het tomografie-
apparaat zijn van dezelfde verwijzingscijfers of -letters 
voorzien. De röntgenbron 1 en de detektorrij D zijn op een 
vaste afstand van elkaar op een beweegbaar raamvormig 
gestel 50 bevestigd. Het gestel 50 is aan weerszijden 
via een tandheugel/tandwielaandrijving 51 gekoppeld aan 
twee elektromotoren 52, waarmee het gestel 50 tesamen met 
de röntgenbron 1 en de detektorrij D ten opzichte van 
de systeemas 2 verplaatsbaar is. Het gestel 50 is van 
een ovale opening 53 voorzien, die in alle posities van 
het gestel 50 ten opzichte van de systeemas 2 het ligplaats-
gebied k geheel vrijlaat. Nu wordt voor de eerste meet-
cyklus het gestel 50 i n de getekende positie gebracht, 
zodat de röntgenbron 1 slechts het onderzoeksgebied 11 
doorstraalt. De randstralen 9> 10 van de röntgenbundel 8 
vormen de stralen 11a, 11b (zie fig. 1), die aan het 
onderzoeksgebied 11 tangeren. Na afloop van de eerste meet-
cyklus wordt voor de tweede meetcyklus de drager 50 in 
een positie gebracht (gestreept en met 50' weergegeven), 
waarbij de bron 1' het gehele ligplaatsgebied 4 door-
straalt. De randstralen 9 en 10 van de röntgenbundel 8 
tangeren daarbij aan het ligplaatsgebied De verwijzings-
ci jfers van de verplaatste delen (zoals gestel 50) zijn 
in de positie voor de tweede meetcyklus van een accent 
voorzien. 

De uitvoeringsvorm van het tomografie-apparaat 
in fig. 1a heeft voor het onderzoeksgebied 11 een beter 
oplossend vermogen dan het in fig. 1 weergegeven tomografie-
apparaat. In het tomografie-apparaat volgens fig. 1a worden 
namelijk alle detektoren van de detektorrij D gebruikt 
om straling langs meetwegen door het onderzoeksgebied 11 
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te detekteren. In het apparaat volgens fig. 1 slechts een 

deel van de detektoren van de detektorrij D. Een gerekon-

strueerd beeld van het onderzoeksgebied 11 kan bij toepas-

sing van het apparaat volgens fig. 1a evenveel beeldele-

menten bevatten als een gerekonstrueerd beeld van het 

totale ligplaatsgebied k bij toepassing van het apparaat 

volgens fig. 1. 

De spatiëring van de meetwegen in het onderzoeks-

gebied 11 is tijdens de eerste meetcyklus kleiner dan de 

spatiëring van de meetwegen in het onderzoeksgebied 11 

tijdens de tweede meetcyklus. Yoor de verwerking van de 

bij de meetwegen behorende meetwaarden is het nodig (zoals 

verder op in detail wordt besproken) dat de spatiëring 

gelijk is. Door interpolaties tussen de meetwaarden, die 

tijdens de tweede meetcyklus zijn verkregen, wordt een 

nieuwe reeks (kunstmatige) meetwaarden gegenereerd, die 

bij fiktieve meetwegen met een aangepaste (aan de spatië-

ring van de eerste meetcyklus) spatiëring hebben. 

Opgemerkt dient te worden, dat het apparaat 

volgens fig. 1a op zichzelf reeds bekend is uit het 

Amerikaanse octrooi no. 4.134.020. 

Aan de hand van de in fig. 2 in blokschema 

weergegeven schakeling wordt de verwerking van de eerste 

respektieveli jk tweede meetwaarden I^p,-^) 

nader toegelicht. De eerste respektievelijk tweede meet-

waarden I.,(p-> Jl), I 2 ( p 9 J t ) worden via een informatie-

lijn 22 aan een eerste ingang van een logarithmerings-

element 23 toegevoerd, met behulp waarvan de eerste 

absorptiewaarden Q.j(p,--v£ ) = - ln (i^p,-^ )/lQ1) en de 

tweede absorptiewaarden Q 2(p,'^ ) = - ln , 

gevormd worden. De primaire eerste en tweede intensiteiten 

I Q 1 en Iq2» die vooraf gekozen zijn en bijvoorbeeld door 

kalibreringsmetingen met de detektoren 18 worden gemeten, 

zijn daarvoor in een eerste geheugen 24 opgeslagen, waarmee 

een tweede ingang met het logarithmeringselement 23 is 

verbonden. Het logarithmeringselement 23 bevat bijvoor-

beeld een delerschakeling, waarvan de uitgang aan een 
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opzoekgeheugen (ROM) wordt toegevoerd, waarin een logarith 
mische omzettingstabel is opgeslagen. De rekeneenheid 25 
berekend uit de positie van het centrum van het onderzoeks 
gebied 11 en de meetrichting de Coordinaten van de aan 
het onderzoeksgebied 11 tangerende randstralen 11a en 11b 
en daarmede de posities p' van de beide bijbehorende 
detektorelementen 18. Deze berekening is door de geometrie 
van de inrichting vooraf gegeven en moet alleen dan plaats 
vinden, als het onderzoeksgebied 11 excentrisch ligt 
ten opzichte van de systeemas 2. Valt het centrum van het 
onderzoeksgebied samen met de systeemas 2 dan zijn de 
posities p' voor alle meetrichtingen hetzelfde. 

De posities p' worden aan een tweede geheugen 
26 toegevoerd, waarin de eerste absorptiewaarden 
en de tweede absorptiewaarden QgCp,-^ ) gescheiden van 
elkaar worden opgeslagen. De posities p'worden aan het 
logarithmeringselement 23 toegevoerd zodat de bepaling 
van de eerste absorptiewaarden ) behorende bij 
meetwegen, die door het onderzoeksgebied 11 lopen, 
wordt uitgevoerd. Tijdens het meten van de eerste meet-
waarden wordt een stuureenheid 27 daarbij met de in de 
rekeneenheid 25 bepaalde posities p' gestuurd, die in het 
geval van een excentrisch liggend onderzoeksgebied 11 
van de hoek «Jt afhankelijk zijn. De besturingseenheid 27 
drijft bijvoorbeeld een elektromotor aan, die de verplaat-
sing van de absorptiestukken 13> voor het uitdiafrag-
meren van de waaiervormige stralingsbundel 8 bij de opname 
van de eerste meetwaarde ) uitvoert. 

Uit de eerste absorptiewaarden Q ^ p , ^ ) en de 
tweede absorptiewaarden (̂ (Pj-̂ -̂ ) worden door middel van 
een elektronische eenheid 28, die verderop meer in detail 
wordt beschreven, benaderde tweede absorptiewaarden 
Q'^Cp,^ ) voor de buiten het onderzoeksgebied 11 lopende 
meetwegen bepaald, waaruit-samen met de eerste absorptie-
waarden Q.j(p,~^) met behulp van een op zichzelf bekende 
centrale rekeneenheid 29 de absorptieverdeling ^u(x, y) 
van het doorstraalde lichaamsvlak wordt bepaald De verkre-
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gen absorptieverdeling ^u(x, y) wordt in een informatie-

geheugen 31 opgeslagen en kan dan bijvoorbeeld op een 

monitor 30 zichtbaar worden gemaakt. Aan de eenheid 28 

worden daarbij via de informatielijn 32 de posities p' 

overgedragen, die de positie van de aan het onderzoeksgebied 

11 tangerende randstralen 11a en 11b aangeven. Via de 

informatielijn 33 worden de eerste respektievelijk tweede 

absorptiewaarden (^(p»"^) a a n elektronische 

eenheid 28 toegevoerd, terwijl via de informatielijn 3̂ -

de benaderde tweede absorptiewaarden Q^ I p» ^ ) door de 

elektronische eenheid 28 in het geheugen 26 worden 

teruggevoerd, waarbij de absorptiewaarden (^(p,.^ )worden 

vervangen door de benaderde absorptiewaarden Q'^P»--^) • 

In fig. 3 wordt de elektronische eenheid 28 

voor het bepalen van de benaderde tweede absorptiewaarden 

Q ^ C p » ^ ) m e e r detail beschreven. Hiertoe wordt 

aangenomen, dat voor een te onderzoeken lichaamslaag een 

eerste en een tweede meetcyklus wordt doorgevoerd en dat 

geen lichaamsbewegingen optreden. Er kan dan worden 

aangenomen, dat afwijkingen in de eerste en tweede meet-

waarden langs eenzelfde meetweg in de eerste en de tweede 

meetcyklus in hoofdzaak worden veroorzaakt door verschil-

lende stralingsenergiespektra, die in de twee op elkaar 

volgende meetcykli worden gebruikt. Algemeen geldt, dat 

de primaire intensiteit afhankelijk van de stralings-

energie E is, dus Iq(e). Omdat de stralingsabsorptie 

eveneens afhankelijk van de energie is ^u(x, y) = yru(x,y,E) 

zijn ook de eerste respektievelijk.tweede meetwaarden 

van de energie afhankelijk: 

l(p,A^, E) = J Iq(e) exp (- ƒ YU(x, y, E) ds) dE (1) 

Een verlaging van de stralingsintensiteit door wijziging 

van de röntgenbuisspanning (anodespanning) bij de tweede 

meetcyklus wordt vergezeld van een verandering van het 

stralingsenergiespektrum, zodat na de omvorming in de 

logarithmeerinrichting 23 de tweede absorptiewaarden 

QgCp»^), die langs meetwegen door het onderzoeksgebied 11 

zijn bepaald, in de regel van de eerste absorptiewaarden 
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Q.|(p»v^)» die langs dezelfde meetweg zijn bepaald, afwij-

ken. De afwijking wordt tenminste bij benadering door een 

korrektiefaktor ) gekorrigeerd, die als volgt wordt 

gedefinieerd; 

en afhankelijk is van de meetrichting 

J , . K { U ) geeft 

daarbij het aantal van de meetwegen door het onderzoeks-

gebied 11 in een richting ^ aan. De som strekt zich over 

alle bij een meetrichting 

JL behorende en door het 

onderzoeksgebied 11 lopende meetwegen uit. 

Voor het geval de intensiteitsverandering van 

de röntgenstralingsbron 1 door verandering van de buis-

stroom en bij een onveranderde buisspanning wordt uitge-

voerd, resulteert de korrektiewaarde in C ( ^ ) = 1, omdat 

het stralingsenergiespektrum niet verandert, waardoor 

de eerste en tweede meetwaarden met dezelfde soort straling 

worden gemeten. Om de benaderde tweede absorptiewaarden 

Q'gCpjA^te bepalen, waarvan de bijbehorende meetwegen 

buiten het onderzoeksgebied 11 lopen, worden de tweede 

absorptiewaarden 

) - voor meetwegen buiten het 

onderzoeksgebied 11 - met de korrektiefaktor c(~é) verme-

nigvuldigd, zodat geldt: Q'2(p» ^ ) = C ( . Q 2 ( p , ~ 0 (3). 

De in fig. 3 weergegeven deler-optelschakeling 35 bepaalt 

uit de via de informatielijn 30 binnenkomende langs 

dezelfde meetweg gemeten eerste en tweede absorptiewaar-

de Q (p, ) en Q„ 

het quotiënt Q1 

voor die meetweg en sommeert de successievelijk berekende 

quotiënten. De berekening wordt voor alle meetvegen, die 

door het onderzoeksgebied 11 lopen, doorgevoerd, hetgeen 

door de over de derde informatielijn 32 binnenkomende 

positiegegevens p' wordt bestuurd. Een teller 36 bepaalt 

het aantal ) van de door het onderzoeksgebied 11 bij 

een meetrichting lopende meetwegen en voert het 

getal K(a£ ) toe aan een deIer-schakeling 37» die uit de 

som van de quotiënten en het getal de korrektie-
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•waarde bepaald (zie formule 2). In een vermenigvul-
diger 38 worden dan de benaderde tweede absorptiewaarden 
Q'2(P>'v£) voor buiten het onderzoeksgebied 11 verlopende 
meetwegen bepaald door de absorptiewaarde Q 2(p> ̂  ) ^ ^ 

te vermenigvuldigen (zie formule 3 ) . De benaderde 
absorptiewaarden Q'gCP»^^) worden via informatielijn 3h 
weer toegevoerd aan het geheugen 26 (fig. 2). Op deze 
wijze worden de in het geheugen 26 opgeslagen tweede 
absorptiewaarden .(^(p»^ ) voor meetwegen buiten het 
onderzoeksgebied 11 vervangen door de benaderde absorptie-
waarden Q'gfp, De genoemde bewerkingen worden na 
elkaar voor elke meetrichting J uitgevoerd. Vervolgens 
wordt met een op zichzelf bekende wijze en met een op 
zichzelf bekende centrale rekeninrichting 29 de absorptie-
verdeling ^u(x, y) bepaald, waarbij de eerste absorptie-
waarden Qj(p,ysC ) samen met de benaderde tweede absorptie-
waarden Q*2(Pj^£) worden benut. 

Ingeval de absorptie binnen een lichaamsvolume 
moet worden bepaald, kunnen verscheidene, bijvoorbeeld 20, 
parallel aan elkaar lopende en aan elkaar grenzende 
lichaamslagen van een deelgebied van het lichaam worden 
doorstraald. Bij gebruik van een computertomografie-
inrichting volgens fig. 1 of 1a wordt dan achtereenvolgens 
laag na laag doorstraald. Hierbij is het niet noodzakelijk 
om het buiten het onderzoeksgebied 11 liggende gedeelte 
van het ligplaatsgebied 4 in elke te onderzoeken laag te 
doorstralen. Worden slechts enkele aan elkaar grenzende 
lagen onderzocht, dan is het voldoende om slechts de 
middelste laag zowel tijdens een eerste als tijdens een 
tweede meetcyklus te doorstralen. Van de overige lagen 
wordt slechts het onderzoeksgebied alleen tijdens een 
eerste meetcyklus doorstraald. De meetwaarden van de 
omgeving van het onderzoeksgebied 11, die tijdens de 
tweede meetcyklus uit de genoemde middelste laag zijn 
verkregen, worden nu voor het rekonstrueren van een 
absorptiebeeld van de aangrenzende lagen gebruikt alsof 
deze meetwaarden in de te rekonstrueren laag waren gemeten. 
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Indien het buiten het onderzoeksgebied 11 liggende deel 
van het lichaam 6 "kontinu" is (dit wil zeggen weinig 
veranderingen in absorptie van laag tot laag) toont, dan 
zullen geen fouten van betekenis in de gerekonstrueerde 
beelden optreden. 

In plaats van het successievelijk doorstralen 
van de afzonderlijke lagen van het lichaam 6 is het moge-
lijk met de in fig. 6a weergegeven detektor D', die de in 
fig. 1 weergegeven detektor D dan moet vervangen, om de 
verscheidene lagen van het lichaam 6 tegelijk te doorstra-

- len. De detektor D' heeft daartoe verscheidene rijen detek-
toren R, waarbij elke rij R in een laag de straling detek-
teert, die door het onderzoeksgebied 11 gaat. De detektor 
D' heeft verder één lange detektorrij R', die in één laag 
zowel de straling gaande door het onderzoeksgebied 11 
alsook straling door het buiten het onderzoeksgebied 11 
liggende deel van het ligplaatsgebied h detekteert. Tijdens 
de eerste meetcyklus zijn dan de uiteinden door een 
op zichzelf bekende instelbaar diafragma, dat tussen de 
bron 1 en het lichaam 6 is opgesteld, tegen straling afge-
schermd. Na de eerste meetcyklus wordt het diafragma zoda-
nig versteld dat alle detektorrijen R tegen straling 
zijn afgeschermd. 

Indien een beduidend deel van het lichaam 6 
dient te worden onderzocht en dus een beduidend aantal 
(bijvoorbeeld 10 - 20) aan elkaar grenzende lagen dienen 
te worden dooorstraald, dan is het nuttig om niet zoals 
reeds werd voorgesteld slechts van een laag meetwaarden 
in het buiten het onderzoeksgebied liggende deel in een 
tweede cyklus te bepalen, maar in twee of meer lagen. Deze 
lagen dienen dan min of meer uniform tussen alle lagen 
zijn verdeeld. Derhalve is het mogelijk door inter- of 
extrapolaties tussen de meetwaarden uit de tweede meet-
cyklus fiktieve meetwaarden te berekenen voor die lagen, 
waarvoor geen meetwaarden in de tweede meetcyklus zijn 
bepaald. Behalve het successievelijk doorstralen van de 
aan elkaar grenzende lagen met de inrichting u±b fig. 1 
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is het mogelijk met de schetsmatig in fig. 6b weergegeven 
detektor D" verscheidene lagen zowel in een eerste als in 
een tweede meetcyklus te doorstralen. De detektor D" heeft 
daartoe twee lange detektorrijen R' voor het meten van 
straling, die door lagen in het hele ligplaatsgebied h 
gaat, en detektorrijen R voor het meten van straling, 
die door het onderzoeksgebied 11 gaat. 

Aangenomen wordt, dat de in fig. 6b weergegeven 
detektor D" in totaal twintig detektorrijen bevat, waarvan 
alleen de eerste en laatste detektorrij R' straling meten, 
die langs het onderzoeksgebied 11 heengaat. De bepaalde 
tweede absorptiewaarden van de eerste en de laatste (bij-
voorbeeld twintigste) lichaamslaag worden dan aangeduid 
met en Qg^ 2^ (P'"^ )• D e e e r s t e» de laatste 
lichaamiaag en de daartussen liggende verdere lichaams-
lagen worden voor het verkrijgen van de eerste absorptie-
waarden Q ) (1 n ^ 20) tijdens een eerste 
meetcyklus doorstraald. Met n wordt het nummer van een 
lichaamslaag aangeduid. 

In het onderstaande wordt ervan uitgegaan, dat 
positie en grootte van de onderzoeksgebieden in de naast 
elkaar liggende lichaamslagen in elke lichaamslaag het-
zelfde is. Indien de positie en grootte van de onderzoeks-
gebieden van elkaar afwijken, moeten de diverse formules 
dienovereenkomstig worden gewijzigd. Dit tast echter de 
basisgedachte van de uitvinding niet aan. 

Op de aan de hand van fig. 3 beschreven wijze 
voor het bepalen van de absorptieverdeling yu(x, y) binnen 
een lichaamslaag worden alleen voor de eerste en twintigste 
lichaamslaag de benaderde tweede absorptiewaarden 
Q' P . (p»^) bepaald. Voor het bepalen van absorptiewaar-
den, die langs meetwegen zijn te bepalen, die buiten een 
onderzoeksgebied in een tussen de eerste en twintigste 
lichaamslaag liggende n-de laag lopen, worden met behulp 

f 1 ) 
van de tweede absorptiewaarden Q 2 <5f met behulp 
van de tweede absorptiewaarden (p»a^) <5f door een 
interpolatie tussen deze twee absorptiewaarden bepaald. 
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Een uitvoeringsvorm voor het bepalen van de 

benaderde tweede absorptievaarde» «•,<»>(p.,* ) voor een 

n-de lichaamslaag wordt beschreven door onderstaande ver-

gelijking 4 en 5: 

10 

20 

voor n = 2, 3, ... 19 

met = ï^ y Z I l Q 1
( a ) ( P , ^ ) / Q 2

( l ) ( P , ' i / ) . (5) 
P 

Het quotiënt Q., ̂  (p,<v£) / Q2^(p,-*<^) wordt 

uit de eerste absorptiewaarden Q^ (p,-^ ) van de betref-

fende lichaamslaag n en uit de tweede absorptiewaarden 

Qg^^Cp»^ ) van de eerste lichaamslaag in de meetrichting 

Jt 
door. het onderzoeksgebied in de lichaamslaag n heen-

gaande meetvegen gevormd. De som van alle quotiënten beho-

rende bij de meetrichting 

JL wordt gedeeld door het getal 

dat voor een meetrichting het aantal van de 

door het onderzoeksgebied van de betreffende lichaamslaag 

lopende meetwegen aangeeft. 

De tweede absorptiewaarden van de 

eerste lichaamslaag worden vermenigvuldigd (zie formule 4) 

met de korrektiefaktor voor elke richting 

voor het bepalen van benaderde tweede absorptiewaarden 

voor de n-de lichaamslaag, die bij de buiten 

het onderzoeksgebied lopende meetwegen horen. 

Deze methode, waarbij voor het verkrijgen van' 

de absorptieverdeling van een n-de lichaamslaag steeds (1) 
van de eerste absorptiewaarde Q2 van de eerste 

lichaamslaag wordt uitgegaan, levert echter slechts een 

benaderde absorptieverdeling in de opeenvolgende n-de 

lichaamslagen. De resultaten kunnen bijvoorbeeld als een 

voorlopige analyse op de monitor 30 (fig. 2) worden weer-

gegeven. 

Zijn echter alle meetwaarden beschikbaar en 

zijn dus de eerste en de laatste (twintigste) lichaamslaag 

elk tijdens een eerste en tweede meetcyklus doorstraald, 

waarbij de.tussenliggende lichaamslagen slechts tijdens 

een eerste meetcyklus voor het bepalen van eerste absorp-8 0 06 30 4 
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tiewaarden zijn doorstraald, dan kunnen ook 
de tweede absorptiewaarden Q g ^ ^ (p»^) voor het bepalen 
van tweede absorptiewaarden in de tussenliggende lichaams-
lagen worden benut. Een benaderde tweede absorptiewaarde 

) voor een meetweg in een n-de lichaamslaag 
wordt dan bijvoorbeeld bepaald door: 

J n ) + Q2
(2°)(P,< 

( 6 ) 

wordt dan bxjvoorbeeld bepaald door: 

waarbij .(»> en b<"> interpolatiefaktoren zijn en bij-

20 

voorbeeld gelijk zijn aan: 
a(n) = 20_^n ( ? ) 

en 
b< n) = 1 - a ^ , ' (8) 

„„ en waarbij /or,\ 

(p,^)b<n'j (9) 
een korrektxefaktor is, die van de tweede absorptiewaarden 
in de eerste en twintigste lichaamslaag afhangt. Op deze 
wijze verkrijgt men voor een (n-de) lichaamslaag benaderde 
tweede absorptiewaarden (P*-^) voor meetwegen buiten 
het onderzoeksgebied in de n-de laag. 

In fig. 4 is een blokschema van een schakeling 
28' voor het uitvoeren van de voorgaand beschreven werk-
wijzen gegeven. De schakeling 28' bevat een informatie-
geheugen 39, waarin alle eerste absorptiewaarden 
q/^Cp,^), Q e n de 
tweede absorptiewaarden (^^ (p»"^)» Qg^*"^ (p>^ ) » 
de eerste en twintigste lichaamslaag zijn gemeten, zijn 
opgeslagen. 

In een geheugen 40 zijn de interpolatiefaktoren 
(n) (n) 

a ' en b^ ' opgeslagen. Na afsluiting van alle meetcykli 
voor het doorstralen van de 20 lxchaamslagen voert de 
vermenigvuldig- en optelschakeling 41 voor elke p voor 
elke meetrichting en voor elke laag na elkaar twee verme-
nigvuldigingen (zie formule 6) ( ^ (p, A-Oa^33^ en 
Q ^ 2 ^ ( p ) b u i t . De som van beide vermenigvuldigingen 
wordt voor elke lichaamslaag 2, 3, ••«, 19 in het infor-80 06 30 4 
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matiegeheugen 39 opgeslagen terwijl in een geheugen 42 
voor elke meetrichting en elke laag n na de berekeningen 
voor een meetrichting het door teller 36 getelde aantal 

wordt opgeslagen. De elementen met de verwijzings-
cijfers 35» 36, 37» 38 komen overeen met de met hetzelfde 
verwijzingscijfer aangeduide eleneaten in fig. 3» De in het 
informatiegeheugen 39 opgeslagen eerste absorptiewaarden 
Q1 ) worden samen met de benaderde tweede absorptie-
waarden Q ) informatielijnen 43 en 34 
naar het tweede geheugen 26 (zie fig. 2) teruggevoerd, 
zodat ze voor het bepalen van de absorptieverdeling in de 
verschillende lichaamslagen ter beschikking staan. 

Ook is het mogelijk voor het bepalen van de 
absorptiedeling in een driedimensionaal deel van het lich-
aam 1 om het totale ligplaatsgebied van de eerste en van 
de twintigste lichaamslaag in slechts één meetcyklus volle-
dig met de eerste intensiteit Î ., voor he.t bepalen van 

— ( 1 ) 9 
eerste absorptiewaarden '(p,J*| voor de eerste 
lichaamslaag respektieveli jk (p,*^) voor de twin-
tigste lichaamslaag te doorstralen. De benaderde tweede 
absorptiewaarden Q'g^^Cp»^) voor een tussenliggende 
lichaamslaag n worden dan als volgt bepaald: 
Q' 2

( n )(p,^) = Q / 1 ) ( P , ^ ) • » + Q/ 2°)( P,J)b( n) (10) 
/ \ / n \ 

25 bepaald, waarbij a^ ' en b^ ' door formule 7 en 8 zijn 
vastgelegd. De bij de verschillende absorptiewaarden 
behorende meetwegen hebben in de genoemde lichaamslagen 
ongeveer dezelfde positie ten opzichte van de systeemas 2. 
Met de benaderde absorptiewaarden Q'g^^ ( p » ^ ) e n m e t de 

30 eerste absorptiewaarden waarvan de bijbehoren-
de meetwegen door het onderzoeksgebied van tussenliggende 
lichaamslaag (n) lopen, wordt de absorptieverdeling 
^u(x, y) van de lichaamslaag (n) gerekonstrueerd. Omdat 
voor de eerste en twintigste lichaamslaag slechts één 

35 meetcyklus wordt uitgevoerd, wordt hierdoor de totale 
meettijd verder verkleind. 

Het is duidelijk, dat vooral de in fig. 6a en b 
geschetste detektoren bij de hiervoor beschreven werkwijze 
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—toepasbaar zijn. Daarbij wordt de totale meettijd voor 

alle n verschillende lagen teruggebracht tot de meettijd, 

die voor een enkele laag nodig is. Dit is vooral belang-

rijk, omdat tijdens de metingen het lichaam 6 in rust 

moet zijn. Door het verkorten van de meettijd worden beeld-

fouten in de te rekonstrueren beelden voorkomen, omdat 

bijvoorbeeld het inhouden van de adem gedurende 4-6 sekon-

den (meettijd voor een laag) zeer goed mogelijk is, maar 

een meettijd van 40-60 sekonden (10 lagen) zou reeds 

problemen opleveren. 

Bij de tot nu toe gebruikelijke rekonstruktie-

wijzen werd er geen rekening mee gehouden, dat de korrektie 

van de tweede absorptiewaarden Q2^
n^(p,>v£) door vermenig-

vuldiging met de korrektiefaktor C(<Jl ( slechts 

een benadering van de eerste absorptiewaarden Q.j (p>^ ) 

bewerkstelligt. Lokale afwijkingen kunnen daardoor niet 

worden geëlimineerd. Dergelijke lokale afwijkingen treden 

echter bijvoorbeeld tussen eerste absorptiewaarden 

Q-, (p'» en benaderde tweede absorptiewaarden Q'2(p'»'
1-f) 

op, waarbij p' de positie respektievelijk het verloop van 

een aan het onderzoeksgebied 11 tangerende randstraal 

aangeeft. Door de stapvormige overgangen tussen Q^(p') 

en Q'gip1,*^) kunnen lokale beeldfouten in de gerekonstru-

eerde absorptieverdeling optreden. 

Om dit te vermijden, wordt voor elk onderzoeks-

vlak en voor elke meetrichting 

JL door een uitgebreidere 

korrektie een lokale aanpassing van de benaderde tweede 

absorptiewaarden Q'^p'»*'?) a a n de eerste absorptiewaarden 

Q ^ P ' » ^ ) verkregen. 

De uitgebreidere korrektie wordt volgens formule 

Q » 2
( n ) ( p A ) = d( n)( P„i).Q' 2

( n )(P,^); waarbij n = 1, 2, 

...20 (11) 
uitgevoerd. Daarbij zijn de absorptiewaarden (p/^) 

de reeds door de rekeneenheid 38 (zie fig. 3) berekende 

benaderde tweede absorptiewaarden. De absorptiewaarde 

(p, Â .) is de gekorrigeerde benaderde tweede absorp-

tiewaarde behorende bij een meetweg buiten een onderzoeks-
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gebied T1. De faktor ) is een tweede korrektie-

faktor, die een monotoon verlopende overgang van de eerste 

absorptiewaarden 

op positie p p' naar de 

benaderde tweede absorptiewaarde Q ' g ^ ^ P » ^ ) °P de positie 

5 p ^ p' te bewerkstelligen, waarbij de tweede korrektie-

faktor bijvoorbeeld voldoet aan: / ï , q / ^ C P 1 , ^ ) 
d ^ ( p , . ^ ) = 1 - f(p-p') + -i-r^ . f(p-p') (12) 

Q*2 (p' t*^ ) 

10 Hierbij is f(p-p') een als funktie van de afstand monotoon 

afnemende weegfunktie, waarin 

f(p-p' ) = 1 voor p-p' = 0 en f(p-p') 1 voor j p-p1 j ̂  0 

De begrenzing van de uitgebreidere korrektie tot een 

lokaal gebied van de absorptiewaarden wordt door de juiste 

15 keuze van een weegfaktor f(p-p') verkregen. 

De elementen met de verwijzingscijfers 35 tot en 

met 42 in fig. 4 komen overeen met de elementen met 

dezelfde verwijzingscijfers in fig. 5« Zoals af te leiden 

uit fig. 5 worden de met vermenigvuldiger 38 verkregen 

2o benaderde tweede absorptiewaarden Q' (pf^) e e n 

informatielijn 48 in het informatiegeheugen 39 gevoerd, 

om de daarin opgeslagen absorptiesommen 

Q ( 1 ̂  (p,/v£) . a ^ + Q,^20^ (p>A^) .b^11) te vervangen. In de 
(3tl ̂  Ö 

delereeriheid 44 worden dan de quotiënten Q1 ̂  'fp',^) / 
/ \ i 

25 Q*2 (P'j-v^) (zie formule 12) gevormd en in een geheugen 

(bijvoorbeeld een dood geheugen, ROM) worden de weegfak-

toren f(p-p') opgezocht om daarna met de vermenigvuldig-

en optelinrichting 46 de tweede korrektiefaktor 

te bepalen. De tweede korrektie (zie formule 11) wordt 

3Q daarna in de vermenigvuldiger 47 uitgevoerd, waaraan 

derhalve de tweede korrektiefaktor en de 

tweede benaderde absorptiewaarde Q g ^ ^ P w ^ ) vanuit het 

informatiegeheugen 39 wordt toegevoerd. 

De door de blokschakeling in fig. 5 beschreven 

35 werkwijze is ook geschikt om afwijkingen tussen eerste 

absorptiewaarden Q1 

en tweede absorptiewaarden 

Q,^11^ (p,^), die door patiëntbewegingen zijn veroorzaakt, 

voldoende te korrigeren. De uitgebreid gekorrigeerde bena-8 0 0 6 30 4 



10.11.80 

derde tweede absorptiewaarden Q"^ (p»*^) wordt via 
informatielijn in het geheugen 26 gevoerd. 

De werkwijze volgens de uitvinding beperkt zich 
niet tot het gebruik in met een met de bron meebewegende 
detektorinrichting zoals in fig. 1 is getoond, maar kan 
ook worden toegepast in computertomografie-inrichtingen 
met een enkele of enkele tientallen detektoren of met een 
stationaire detektorinrichting, die een gesloten ring 
van detektoren bevat, worden gebruikt. 
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CONCLUSIES: 

2k 10.11.80 

10 

15 

20 

25 

30 

1. Werkwijze voor het bepalen van de verdeling van 
stralingsabsorptie in een vlak onderzoeksgebied in een 
lichaam, dat binnen een ligplaatsgebied ligt, dat het 
onderzoeksgebied volledig omgeeft, waarbij het onderzoeks-
gebied in verschillende in het onderzoeksgebied liggende 
meetrichtingen volledig langs een groot aantal meetwegen 
met straling van een eerste intensiteit wordt doorstraald 
voor het bepalen van eerste meetwaarden, waarbij het 
buiten het onderzoeksgebied liggende deel van het ligplaats-
gebied in evenzovele meetrichtingen langs meetwegen met 
straling van een tweede intensiteit die kleiner is dan 
de eerste intensiteit wordt doorstraald voor het bepalen 
van tweede meetwaarden, waarbij uit de eerste meetwaarden 
eerste absorptiewaarden en uit de tweede meetwaarden tweede 
absorptiewaarden worden bepaald, die voor het rekonstrueren 
van de verdeling van de stralingsabsorptie worden benut, 
met het kenmerk, dat in een eerste meetcyklus van de te 
onderzoeken lichaamslaag alleen het onderzoeksgebied (11) 
voor het bepalen van de eerste absorptiewaarden 
met de eerste intensiteit (Iq-j) e n in e e n tweede meetcyklus 
van dezelfde of een naburige lichaamslaag het totale 
ligplaatsgebied (k) voor het bepalen van tweede absorptie-
waarden (Q2(P,.<V£)) met de tweede intensiteit (IQ2) wordt 
doorstraald. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het lichaam (6) voor het doorstralen van parallel ten 
opzichte van tenminste een aan een reeds doorstraalde 
lichaamslaag grenzende lichaamslaag (n) in een richting 
dwars op alle meetrichtingen wordt verplaatst, waarna 
slechts een onderzoeksgebied in de te doorstralen lichaams-
laag (n) met een straling van de eerste intensiteit 
voor het bepalen van eerste absorptiewaarden (Q^ (p,.-*£ )) 
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. wordt doorstraald, waarbij voor elke meetrichting de 

tweede absorptiewaarden van de reeds doorstraalde lichaams 

laag, waarvan de bijbehorende meetwegen buiten het onder-

zoeksgebied (11) lopen, bij de rekonstruktie van de 

stralingsabsorptieverdeling in de lichaamslaag (n) als 

benaderde tweede absorptiewaarden ( Q ' ( p » ^ ) ) worden 

benut. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat de ten opzichte van eerste intensiteit (Iq-|) 

kleinere tweede intensiteit (Iq2) door verlaging van de 

buisstroom van een röntgenstralingsbron (1) wordt inge-

steld. 

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat de tweede intensiteit (IQ2) door vermindering 

van de buisspanning van een röntgenstralingsbron (1) wordt 

ingesteld. 

5. Werkwijze volgens conclusie 1 en 4, met het 

kenmerk, dat voor elke meetrichting een korrektiefaktor 

(c(sJÏ.)) wordt gevormd, waarmee de tweede absorptiewaarden, 

waarvan de bijbehorende meetwegen buiten het onderzoeks-

gebied lopen, voor de vorming van benaderde tweede absorp-

tiewaarden (Q f
2(P»^)) worden vermenigvuldigd, waarbij de 

korrektiefaktor wordt bepaald door bij alle bij één meet-

richting («v̂ ) behorende en door het onderzoeksgebied (11) 

lopende meetwegen behorende eerste absorptiewaarde door 

de bij dezelfde meetweg behorende tweede absorptiewaarde 

te delen om daarna voor het bepalen van de korrektiefaktor 

alle quotiënten rekenkundig te middelen. 

6. Werkwijze volgens conclusie 2 en 4, met het 

kenmerk, dat voor elke verdere lichaamslaag (n) en elke 

meetrichting {>JL) een verdere korrektiewaarde 

wordt gevormd door een quotiënt van elke verdere eerste 

absorptiewaarde ( ) door een langs dezelfde 

meetweg bepaalde tweede absorptiewaarde (Q2^
 1 ̂  (pj«v^)) van 

de eerste lichaamslaag te bepalen en alle voor de 

meetrichting (^X) bepaalde quotiënten rekenkundig te 

middelen, en dat de tweede absorptiewaarden (Q^ 1 ̂  (p ,-JL)) 

8 0 06 30 4 . 
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van de eerste lichaamslaag, waarvan de hijbehorende meet-

wegen buiten het onderzoeksgebied (11) in deze meetrich-

ting {Jl) lopen, voor het bepalen van benaderde tweede 

absorptiewaarden (Q' (P»^ )) > die bij de verdere 

5 lichaamslaag (n) behoren, met de verdere korrektiewaarde 

worden vermenigvuldigd. 

7. Merkwijze volgens conclusie 2, 3 of b, met het 

kenmerk, dat voor het bepalen van een stralingsabsorptie-

verdeling in een een driedimensionaal lichaamsgebied van 

10 een eerste en een laatste lichaamslaag, die het lichaams-

gebied begrenzen, het totale ligplaatsgebied met de tweede 

intensiteit (Iq2)
 v o o r het bepalen van tweede absorptie-

waarden 1 ̂  (p»-*v£ ) > (P»-"^) ) worden doorstraald, 

waarbij benaderde verdere tweede absorptiewaarden 

(q'^^11^ (p,a£ )) voor een tussen de eerste en laatste 

lichaamslaag ( 1 ) respektievelijk (N) gèlegen lichaamslaag 

(n) worden bepaald door voor elke meetweg in de verdere 

lichaamslaag (n) een absorptiesom ( ( p , / i £ ) ) te vormen, 

die uit een vermenigvuldiging van een tweede absorptie-
20 waarde (Q 2^ ̂  (p»^ ))» waarvan de bijbehorende meetweg 

binnen de eerste.lichaamslaag (l) loopt, met een eerste 

weegfaktor en uit een vermenigvuldiging van een 

tweede absorptiewaarde (p,/v^)), waarvan de bijbe-

horende meetweg binnen de laatste lichaamslaag (N) loopt, 

25 met een tweede gewichtsfaktor wordt samengesteld, 

waarbij de genoemde meetwegen allen eenzelfde oriëntatie 

binnen de drie parallel aan elkaar lopende onder-

zoeksvlakken (l, n, n) hebben en de weegfaktoren, waarvan 

de som een is, van de afstand van de verdere lichaamslaag 

30 (n) tot de eerste ( 1 ) respektievelijk laatste (N) lichaams-

laag afhankelijk zijn, en dat met de absorptiesommen 

( ( p , y v ^ ) ), die bij de binnen het onderzoeksgebied van 

de verdere lichaamslaag (n) lopende meetwegen behoren en 

met de verdere eerste absorptiewaarden (Q^ (p,/t^)) een 
35 benaderde korrektiefaktor wordt bepaald door 

het quotiënt van een verdere eerste absorptiewaarde 

door een bij dezelfde meetweg behorende 
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absorptiesom (p,/vü)) van dezelfde lichaamslaag (n) 

te bepalen en daarna alle voor de meetrichting {sd?) gevorm-

de quotiënten rekenkundig te middelen voor het bepalen 

van de benaderde korrektiefaktor (ĉ -11^ (si£)) , vaarna voor 

het verkrijgen van benaderde verdere tweede absorptie-

waarden ( Q' ) elke absorptiesom ( Q ^ f p,/^) ) 

wordt vermenigvuldigd met de korrektiefaktor ) , 

van welke absorptiesommen de bijbehorende meetwegen buiten 

het onderzoeksgebied van de verdere lichaamslaag (n) 

lopen. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7» met het kenmerk, 

dat de eerste weegfaktor als = en de tweede 
(n) (n) 

weegfaktor als b^ ' = 1 - a^ ' wordt gekozen, waarbij 

n het aantal lichaamslagen tot de eerste lichaamslaag is 

en N het totaal aantal doorstraalde lichaamslagen is. 

9. Werkwijze volgens een der conclusies 5, 6 of 7, 

met het kenmerk, dat voor elke lichaamslaag (n) voor het 

verminderen van lokale beeldfouten de benaderde tweede 

respektievelijk benaderde verdere tweede absorptiewaarden 

(Q0^
n^(p,/\X), Q' (p, ) met een verdere weegfaktor 

in) 

(d^ ') worden vermenigvuldigd, die afhankelijk is van het 

verschil in plaats (p-p1) van de in een meetrichting 

parallel ten opzichte van elkaar verlopende meetwegen (p) 

tot de meetweg (p')f die aan het onderzoeksgebied van 

de lichaamslaag (n) tangeert. 

10. Werkwijze volgens conclusie 9» met het kenmerk, 

dat de verdere weegfaktor als 

d [ n h v A ) = 1 - f(p-p') + —rry- 77 f(p-p') 
Q'2 (P' d i ) 

wordt gekozen, waarbij ) ) een eerste absorptie-

waardejQ'2^
n^(p,A^)) een benaderde tweede absorptiewaarde 

van een eerste respektievelijk van een verdere (n) lichaams-

laag langs de aan het onderzoeksgebied tangerende meet-

wegen (p') zijn en f^p-p1) een monotoon afnemende weeg-

funktie is. 

11. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
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- dat tijdens de eerste, tweede meetcyklus een bron voor 
het opwekken van de doordringende straling zich op een 
eerste respektievelijk tweede afstand van het onderzoeks-
gebied bevindt, waarbij de eerste afstand kleiner is dan 

5 de tweede. 
12. Computertomografie-apparaat voor het bepalen 
van de stralingsabsorptieverdeling in een vlak van een 
lichaam, welk apparaat bevat een stralingsbron voor het 
opwekken van een bundel doordringende straling voor het 

10 doorstralen van een lichaam in een veelvoud van in een 
vlak liggende richtingen, een detektorinrichting voor het 
meten van de het lichaam gepasseerde straling voor het 
leveren van absorptiewaarden, die een maat zijn voor de 
stralingsverzwakking langs door het lichaam heengaande 
in een vlak gelegen meetwegen, een drager, waarop de 
stralingsbron en de detektorinrichting tegenover elkaar 
zijn bevestigd, waartussen is voorzien in een ligplaats-
gebied voor het opnemen van het te onderzoeken lichaam, 
een centrale verwerkingsinrichting voor het uit de absorp-

20 tiewaarden bepalen van absorptiecoëfficiënten van de 
stralingsabsorptieverdeling, een geheugen voor het opslaan 
van de absorptiewaarden en absorptiecoëfficiënten, en 
een weergeefinrichting voor het weergeven van de stralings-
absorptieverdeling, met het kenmerk, dat de detektorin-

25 richting tenminste een korte en een lange detektorrij 
omvat, die parallel aan elkaar geplaatst zijn, waarbij 
de zich aan de uiteinden van de lange detektorrij bevin-
dende detektoren straling detekteren, die aan het ligplaats-
gebied tangeert en de korte detektorrij de grootte van 
een zich binnen het ligplaatsgebied bevindend onderzoeks-
gebied bepaalt. 
13. Computertomografie-apparaat volgens conclusie 
12, met het kenmerk, dat de detektorinrichting twee lange 
detektorrijen bevat, waartussen kojrte detektorrijen zijn 

35 geplaatst, 
14. Computertomografie-apparaat voor het bepalen 
van de stralingsabsorptieverdeling in een vlak van een 
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-lichaam, welk apparaat bevat een stralingsbron voor het 

opwekken van een bundel doordringende straling voor het 

doorstralen van een lichaam in een veelvoud van in een 

vlak liggende richtingen, een detektorinrichting voor het 

meten van de het lichaam gepasseerde straling voor het 

leveren van absorptiewaarden, die een maat zijn voor de 

stralingsverzwakking langs door het lichaam heengaande 

in een vlak gelegen meetwegen, een drager, waarop de 

stralingsbron en de detektorinrichting tegenover elkaar 

zijn bevestigd, waartussen is voorzien in een ligplaats-

gebied voor het opnemen van het te onderzoeken lichaam, 

een centrale verwerkingsinrichting voor het uit de absorp-

tiewaarden bepalen van absorptiecoëfficiënten van de 

stralingsabsorptieverdeling, een geheugen voor het opslaan 

van de absorptiewaarden en de absorptiecoëfficiënten, 

en een weergeefinrichting voor het weergeven van de 

stralingsabsorptieverdeling, met het kenmerk, dat in een 

voedingseenheid is voorzien voor het met twee verschillen-

de stralingsintensiteiten bedrijven van de stralingsbron 

voor het in een eerste meetcyklus voor elke genoemde 

richting met een een hoge stralingsintensiteit (Iq^) bepa-

len van eerste absorptiewaarden (Q^(p,/v£)) behorende bij 

meetwegen, die door een onderzoeksgebied gaan, dat een 

centraal deel van het ligplaatsgebied beslaat, en voor het 

in een tweede meetcyklus voor elke genoemde richting met 

een lage stralingsintensiteit bepalen van tweede 

absorptiewaarden (Q2{p,\^f)) behorende bij meetwegen, die 

het hele ligplaatsgebied beslaan, en dat het apparaat 

verdere rekenmiddelen bevat voor het bepalen van het 

aantal k per richting door het onderzoeksgebied gaande 

meetwegen, voor het bepalen en sommeren van quotiënten 

van de bij die meetwegen behorende eerste en tweede absorp-

tiewaarden Q.j en Q^jvoor het delen van de aldus verkregen 

som door het aantal k van meetwegen?voor het aldus bepalen 

van een korrektiefaktor C(-*J!) volgens de formule 

= (( H . (Q^,*i)/Q2(p,-v?))/k, 

en voor het met de korrektiefaktor C{<Jl) vermenigvuldigen 
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van de bij die meetrichting horende verdere tweede absorp-

tiewaarden d i e l a nS s meetwegen zijn bepaald die 

buiten het onderzoeksgebied blijven. 

15. Computertomografie-apparaat volgens conclusie 12 

of 13 en 14, met het kenmerk, dat het apparaat een inter-

polatierekenschakeling bevat voor het bepalen van geïnter-

poleerde waarden uit de door de lange detektorrijen gele-

verde absorptiewaarden. 
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