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voomroORD.

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van een afstudeerpro
jekt uitgevoerd in het Rontgen Elektronisch Laboratorium van
Philips Medical Systems Division te Best. Ret doel van het afstu
deerprojekt was het vaststellen van de optimale structuur van
rontgendiagnostische systemen, waarin op intensieve wijze gebruik
gemaakt wordt van computertecrmologie voor besturing en coordina
tie van deelfunkties.

Ret zal de lezer opvallen dat in dit verslag meermalen op onder
vlerpen teruggekomen "Jordt, die in voorgacmde hoofdstukken al aan
de orde gesteld zijn. Dit is het gevolg van het feit dat de hoofd
stukken het verslag zijn van opeenvolgende fases in het afstudeer
projekt. Enigzins gm\Tijzigde inzichten maakten het noodzakelijk
reeds besproken ondervrerpen in een nieuH kader te plaatsen. Veel
van de inhoud is een neerslag van gesprekken en discussies, die
in het kader van de afstudeeropdracht gevoerd zijn. Dit komt
soms tot uiting in een "discussierende, cursusboekachtige stijl",
waarin bepaalde gedeeltes van de tekst geschreven zijn.

Iedereen die op enigerlei wijze heeft meegeholpen aan het tot
stand komen van dit verslag wil ik gaarne bedanken voor de ver
leende medevJerking. In het bijzonder wil ik mijn coaches bedanken
voor hun opbouwend en kritisch kommentaar op de voorlopige versies,
die aan dit verslag voorafgingen. Ik hoop dat mijn afstudeen~erk

een zinvolle bijdrage zal leveren tot het realiseren van een
optimale systeemstructuur.

Wim den Dekker,
Best, februari 1980.



- 3 -

SfljvIENVATTING.

De optimale structuur van rontgendiagnostische systemen kon op
basis van de huidige gegevens nog niet vastgesteld worden. Op
basis van beperkte gegevens wordt in dit afstudeerrapport een
voorlopig systecmstructuurmodel voorgesteld, waarmee via een
intuitieve benadering een hierarchische structuur ontworpen is
voor een rontgensysteem dat vergelijkbaar is met een DIAGNGST 90
systeem. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de hypothese
die aan de intuitieve benadering ten grondslag ligt, inderdaad
correct is.

Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken, die elk het verslag
zijn van een afgesloten fase van het afstudeerprojekt.

In HOOFDSTUK 1 worden de funkties en interfaces in huidige syste
men en komponenten geinventariseerd. In de bestaande systemen
kunnen ~ie vier funkties onderscheiden: stralingsop'Nekking, beeld-
vorming, positionering en coordinatie.
Deze funkties kur~en verder opgesplitst worden in deelfunkties,
die uitgevoerd kunnen worden door vrijheidsgraden op de juiste
wijze aan te sturen. In het statief kan het voordeel opleveren
wanneer de vrijheidsgraden niet mechanisch aan elkaar gekoppeld
zijn, maar afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.
De funktie coordinatie is in de huidige systemen over de kompo
nenten verdeeld, wat geleid heeft tot een ondoorzichtig geheel
van interfaces.

In HOGFDSTUK 2 wordt ingegaan op trends die mogelijkerwijze van
invloed kunnen zijn bij het vaststellen van een structuur voor
toekomstige rontgensystemen. In de markt zien we een tendens
tot specialisatie en automatisering. Vanuit de techniek kunnen
de volgende onti'rik1~elingen zich aandienen: micro-elektronica;
snelle generatoren; elektromagnetische lagering in de rontgen
buis; een geintegreerde beeldversterker-televisieketen; video
processing, beeldbewerking en reconstructie; filing en retieval
systemen; bestuurbare, lichte mechanische constructies.

In HOOFDSTUK 3 wordt geanalyseerd of het zinvol is om computer
technologie (i.h.b. micro-processoren) te gebruiken voor de be
sturing van een rontgensysteem. Uitgangspunt is de prijs-prestatie
verhouding als beslissingscriterium.
Uit de prijsopbouw van conventionele rontgensystemen blijken de
installatiekosten circa 15 %van de totale systeemkosten te be
dragen. Toepassing van computertechnologie en centrale opstelling
van de apparatuur zouden de installatiekosten naar schatting
tot circa 5 %kunnen terugbrengen.
Vervanging van de low power elektronica door micro-processoren
in elk van de systeemdelen afzonderlijk zal geen significante
besparing opleveren indien de huidige interfaces gehandhaafd
blijven. Computertechnologie zal slechts voordeel opleveren,
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indien men naar een hogere performance van het systeem streeft
en daarbij een integrale benadering toepast.

In HOOFDSTUK 4 wordt een integrale benadering op grond van huidige
gegevens uitgewerkt in de vorm van een systeemstructuurmoc.el.
het systeemstructuurmodel kan beschouwd worden als een verzame
ling van systeemstructuren met ove~Jegingen die voor een bepaalde
toepassing de meest geijkte systeemstructuur opleveren.
Via een intuitieve benadering, gebaseerd op de hypothese dat het
voordeel biedt om aIle besturingsintelligentie in software onder
te brengen, wordt met het systeemstructuurmodel een hierarchische
structuur afgeleid voor een rontgensysteem dat vergelijkbaar is
met een DIAGNOST 90 systeem.
Verder onderzoek met betrekking tot processing- en geheu[,encapa
citeit, hogere programmeertalen en master-slave sturineen is
noodzakelijk.
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t. INVENTARISATIE VAN FUNKTIES EN INTERFACES IN HUIDIGE

SYSTro~EN EN KOMPONENTEN.

1.1. INLEIDING

Zoals de probleemstelling geformuleerd is, moet bij het inven

tariseren sterk funktiegericht worden gedacht. Ala ingangen

staan literatuur en gesprekken ter beschikking.

am efficient en systematisch te kunnen werken, is noodzakelijk

zich telkens op een bepaald deel van het systeem te richten.

am de nieuw verworden informatie in het juiste verband te kunnen

plaatsen, kunnen we de inventarisatie het beste het totale systeem

beginnen, daarna de subsystemen (zoals bijv. het beeldverwer

kingssysteem) nader beschouwen en tenslotte de komponenten

en deelkomponenten.

De volgende vragen zijn van belang:

Kernvragen

1. Funktie

2. Interface

Algemene vragen

Welke funktie vervult het desbetreffende

onderdeel in het geheel?

Met welke onderdelen staat het desbetreffende

onderdeel in communicatie? Op welke manier?

- Welke ingangssignalen?

- Welke uitgangssignalen?

3. Tijdsverloop Hoe lang duurt de aktie van het desbetreffende

onderdeel?

Welke aktie gaat eraan vooraf?

Welke akties gebeuren gelijktijdig?

Welke akties volgen erop?
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Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn wil

het desbetreffende onderdeel goed kunnen

funktionneren?

Aan de hand van genoemde vragen zal in paragraaf 1.2. aller

eerst het" totale systeem nader beschouwd worden.

Ook voIgt een overzicht van aIle rontgensystemen, die door

Philips Medical Systems op de markt gebracht worden.

In paragraaf 1.3. zullen de vier basiseenheden van een

rontgen systeem globaal aangeduid worden. Een inventarisatie

van funkties van iedere basiseenheid voIgt in de vier daarop

volgende paragrafen.
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1.2. RET TOTALE SYSTEEM

1.2.1. Funktie

Ret rontgensysteem stelt de rontgenoloog in staat een

diagnose van een patient te stellen met behulp van

rontgenstralen.

Ret soort diagnose dat men wil stellen bepaalt welk

systeem het meest bruikbaar is. De rontgensystemen

kunnen aan de hand van de volgende meer specifieke

funkties ingedeeld worden:

A. Speciale systemen:

1. Tandonderzoek

2. Borstonderzoek

3. Mammografie

4. Neuroradiologie

5. Chirurgisch

onderzoek

6. Ongevallen

onderzoek

7. Cardiovasculair

onderzoek

8. Urologie

9. Paediatrie

Oralix 50/0ralix 65/Stat Oralix/

Orth Oralix/ Ceph Oralix

Practoscope M/RRT/Photofluorographic

Standi Diagnost 20/ Pulmo Diagnost

Mammo Diagnost, Mammo Diagnost 2,

Mammo Diagnost U

Neuro Diagnost, Cranio Diagnost,

Pendo Diagnost

BV22, BV215, Diagnost OP-C

Diagnost OP-U

Diagnost-C

Angio Diagnost, Angio Diagnost 2,

Angio Diagnost 2U (tafel)

Poly Diagnost C, Cardio Diagn6st 2,)

U-stand, Poly Diagnost U.P.I. )st

Uro Diagnost 1, Uro Diagnost 2

Junior Diagnost R, Junior Diagnost V,

Junior Diagnost T, Diagnost 73P
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B. Universele systemen:

1. Bucky systemen

2. Mobiele systemen

3. Conventionele tafels

4. RC-tafels

5. Tomografie-systemen

6. Scanner systemen

DL2, DL12, DL42, BT-S1, BT-S2

Vertical Wall Bucky, Tiltable Wall Buckey

Cassette Stand

Practix, Rota Practix, MCD100, MCD125,

Diagnost 42, Diagnost 52, Diagnost 53,

Diagnost 54, Diagnost 62, Diagnost 73

Diagnost 80, Diagnost 85, Diagnost 90,

Diagnost 120

Polytome U, Polytome U3

Tomoscan 100, Tomoscan 200, Tomoscan 300

Ret bovenstaande overzicht geeft een indruk van de grote variatie

in rontgensystemen, waarop deze studie van toepassing is.
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1.2.2. Interfaces; systeemgrenzen

toto

filmI····· _. -. -1
Q 0 PQ Q QC"J:lI 011
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Fig. 1.1.: De in- en uitvoer van het totale systeem

We willen nu een tweede kernvraag wat nader gaan beschouwen

voor het totale systeem: Hoe communiceert het totale sys

teem met de buitenwereld, welke interfaces zijn daarvoor

aanwezig?

Deze vraag kunnen we niet beantwoorden alvorens we duidelijk

aangegeven hebben waar onze systeemgrenzen liggen.

In de figuur op deze bladzijde zijn de systeemgrenzen

met een stippelllijn aangegeven.

Tevens zijn in de figuur enkele informatiestromen weergegeven,

die bij het stellen van een rontgendiagnose van belang zijn.

Allereerste een korte toelichting op de keuze van de systeem

grenzen. AIle apparatuur die bijdraagt tot de vorming van

een (foto-, film-, tv-, computer-) plaatje, dat het stel~en

van de diagnose mogelijk maakt, rekenen we tot het systeem.

In dit verband gezien is het plaatje dus uitvoer van het

systeem. Om het plaatje tot stand te brengen heeft het systeen

ook nog invoergegevens nodig. We kunnen hierbij onderscheidn

maken tussen twee soorten informatiestromen: een passieve en

een actieve. De passieve informatiestroom wordt gevormd door

de dichtheidsverdeling van de patient.
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De patient kan zelf niet rechtstreeks invloed

op het systeem uitoefenen. De rontgenoloog daarentegen kan via

de operator console rechtstreeks het systeem beinvloeden.

Van hem is mede afhankelijk of het plaatje dat uiteindelijk

verschijnt ook werkelijk geschikt is om een diagnose te stellen.

De informatiestroom van rontgenoloog naar het systeem kunnen

we als een actieve informatiestroom beschouwen omdat deze

stroom rechtstreeks het systeem controleert; deze stroom loopt

via materieel aanwijsbare kanalen.

De passieve en de actieve, controlerende, informatiestroom

staan als het ware loodrecht op elkaar. We kunnen een rontgen

systeem vergelijken met een fabriek, waar grondstoffen ingaan

en eindprodukten uitkomen. De passieve informatiestroom komt

dan overeen met de weg die de grondstoffen in de fabriek volgen.

De controlerende informatiestroom komt overeen met de organisa

torische communicatie tussen de werknemers en de directie.

Resumerend kunnen we de in- en uitvoer van het totale systeem

als voIgt overzichtelijk weergeven:

Tabel 1.1. In- en uitvoer van het totale systeem

patient operator

invoer dichtheidsverdeling bediening

uitvoer afbeelding v.d.dicht- statusmeldingen

heidsverdeling

passieve informatiestroom actieve/contro-

lerende informatie-

stroom
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1.3. DE VIER BASISEENHEDEN

In de huidige rontgensystemen kunnen we de volgende

vier basiseenheden onderscheiden

a. Bron

b. Receptor

c. Statief

d. System Control

~erator

SYSTEM
CONTROL

BRON

Fig. 1.2.: De vier basiseenheden in een rontgensysteem

In bovenstaande figuur is tevens aangegeven hoe de communi

catie van het totale systeem met de rontgenoloog verloopt.

Deze interfaces (Operator Controls) zijn voor de Remote

Control-systemen samengebracht op een control desk.

In de meer primitieve systemen zitten de knoppen vaak

rechtstreeks op de tafel, bij de receptor of aan de generator.

Bovenstaande vierdeling is gemaakt op grond van funktionele

overwegingen. De funkties van elke basiseenheid zullen in

deze paragraaf globaal aangegeven worden. In de volgende

paragrafen voIgt een meer gedetailleerde beschrijving.
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De basiseenheden kunnen nog als voIgt onderverdeeld worden:

a. Bron )

b. Receptor )

c. Statief )

d. System Control )

essenti~le basiseenheden

coordinerende basiseenheden

a. Bron De bron is een essenti~le basiseenheid; zonder

rontgenbron is het stellen van een rontgendiagnose

onmogelijk. Onder de basiseenheid bron verstaan wij alles

wat met de opwekking van de rontgenstralen te maken heeft.

De generator, de buis en het diafragma zijn dus componenten

die tot de basiseenheid bron gerekend kunnen worden.

De aandacht zij erop gevestigd dat in deze systeembeschouwing

het diafragma tot de bron en niet tot het statief gerekend

wordt. Wij zijn immers bezig met een funktionele systeem

beschrijving en qua funktie moe ten we dan het diafragma tot

de basiseenheid bron rekenen.

In de Organisatiestruktuur van M.S.D. valt het diafragma

onder de verantwoordelijkheid van de statievengroep

(Mechanisch Lab) vanwege de mechanische aspecten die bij

het diafragma een rol spelen.

Uitgaande van bovenstaande definitie beschouwen we de amplimaat,

die de buis uitschakelt als de film voldoende belicht is,

en die vlak boven of onder de filmcassette gemonteerd is,

als een sensor van de bron.

b. Receptor

Ook de receptor is een essentiele basiseenheid; zonder registratie

middel dat verschillen in intensiteit zichtbaar maakt,

is een r.ontgendiagnose onmogelijk. Onder de basiseenheid receptor

verstaan wij alles wat met de beeldvorming te maken heeft.
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De film, de beeldversterker, het TV-circuit, de fotocamera,

de cinecamera en de detector zijn komponenten die tot de

basiseenheid receptor gerekend kunnen worden.

Al eerder is opgemerkt dat de amplimaat geen beeldvormende

functie heeft en als een sensor van de bron gezien moet worden.

Uitgaande van bovenstaande definities moet ook de foto-pickup

in het beeldversterker-televisie circuit als een sensor van

de bron gezien worden. Dat de foto-pickup onder de verantwoor

delijkheid van de BV-TV groep valt en ruimtelijk gezien bij

de receptor zit is in dit kader niet van belang.

In de rontgensystemen, die op basis van het scannerprincipe

werken, valt alles wat achter de detectoren zit en verantwoor

delijk is voor het plaatje dat de rontgenoloog uiteindelijk

te zien krijgt, onder de basiseenheid receptor.

c. Statief

Ret statief kunnen we beschouwen als een coordinerende basis

eenheid. De coordinatie is mechanisch van aard: het statief zorgt

dat de buis op de goede plaats hangt, dat de patient op de juiste

plaats in de rontgenbundel komt en dat de receptor zodanig

geplaatst is dat de rontgenbundel optimaal geregistreerd wordt.

Onder de basiseenheid statief verstaan wij alles wat zorg draagt

voor de ruimtelijke positionering van bron, receptor, patient

en eventuele hulpinstrumenten.

De buisarm, de tafel en de cassettewagen zijn dus componenten

die tot de basiseenheid statief gerekend kunnen worden.

Een statief kan zeer eenvoudig zijn. Dit is het geval bij borst

opnames waarbij een cassette aan de muur bevestigd is en de

buis op een voet geplaatst is. Ret statief heeft dan uitsluitend

een functie als drager van de rontgenbuis.
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De meer geavanceerde systemen hebben complexe statieven.

De complexiteit van de statieven neemt in belangrijke mate

toe, wanneer tijdens de opname buis, receptor of patient

in beweging zijn. Deze situatie treffen we aan bij tomografie

en bij de scanningtechnieken.

Onder hulpinstrumenten verstaan wij apparatuur die ter onder

steuning van het onderzoek dient alsook accessoires. De

compressor, de injector, de intercom, de cradle, de voetenplank,

de handgrepen e.d. rekenen we dus tot de hulpinstrumenten.

d. System Control

System Control is eveneens een coordinerende basiseenheid.

De coordinatie is elektrisch van aard: system control zorgt

er bijvoorbeeld voor dat de loodschuiven op de juiste plaats

zijn en het rooster in trilling is voordat de buis gaat stralen.

Ook zorgt system control voor de juiste instelling van de

diafragmakleppen bij een gegeven filmformaat o Onder de basiseenheid

system control verstaan wij alles wat zorgt voor de elektrische

coordinatie van bron, receptor, statief en eventuele hulpinstru

menten.

De elektrische schakeling die ervoor zorgt dat het filmformaat

aan het diafragma doorgegeven wordt behoort tot de basiseenheid

System Control. Ret circuit dat aan de buis doorgeeft dat de

loodschuiven in de juiste positie gebracht zijn en het rooster

in trilling is gebracht, behoort ook tot de basiseenheid

system control. In een rontgensysteem op basis van het scanner

principe horen aIle schakelingen die de scanbeweging en het

flashen van de rontgenbuis besturen tot de basiseenheid system

control.
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Met nadruk wordt hier gewezen op het feit dat we de

knoppen waarmee de rontgenoloog rechtstreeks de hardheid

en de intensiteit van de bestraling regelt, in deze sys

teembeschouwing niet tot de basiseenheid system control

gerekend worden. Deze knoppen behoren tot de (besturing van

de) basiseenheid bron.

Dit geldt tevens voor de knoppen waarmee rechtstreeks

de positie van de rontgenbuis ingesteld wordt.

Deze behoren tot de basiseenheid statief.

De basiseenheid system control regelt dus de coordinatie

tussen de drie andere basiseenheden en niet binnen een

afzonderlijke basiseenheid.

In eenvoudige rontgensystemen is weinig system control

aanwezig. Veelal omvat de basiseenheid system control

in dergelijke apparaten niet meer dan diafragmasturing

afhankelijk van filmgrootte en focus-film-afstand.

Men zou bij de eenvoudige bucky systemen en de conventio

nele tafels de basiseenheid system control in de persoon

van de rontgenoloog kunnen denken: hij positioneert de

patient en de buis, hij kiest de intensiteit, de hardheid en

de belichtingsduur.

In de meer geavanceerde systemen w rden een aantal van

deze instellingen door het systeem zelf gedaan. Dit is nood

zakelijk vanwege het toenemende aantal mogelijkheden. Ret is

voor de rontgenoloog ten ene male onmogelijk om zelf de

tomografische beweging te coordineren!

Er zij nog opgemerkt dat in complexe systemen de basiseenheid

system control niet uitsluitend beperkt blijft tot hardware.

Ook de softwarepakketten, die bron, receptor en statief coordi

neren, behoren tot de basiseenheid sys~em control.
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In de voorgaande systeembeschouwing, waarbij basiseenheden

gedefinieerd werden op grond van functies, was de basis

eenheid system control duidelijk te onderscheiden van de

andere basiseenheden. Uit de volgende paragrafen zal

echter blijken, dat het ook erg moeilijk is om de funktie

system control nader te specificeren en aan te wijzen in

concrete schakelingen in de huidige systemen. Weliswaar

bezit een Remote Control systeem zoals de Diagnost 120

een systeem unit. Deze bestaat uit een aantal printplaten

met elektronica, die verantwoordelijk zijn voor systeem

besturing. Er zijn echter nog een groot aantal coordinatie

funkties die buiten de systeem unit om plaatsvinden. Zo

kan het starten van de buis als het rooster in beweging is

gekomen, rechtstreeks gedaan worden door een verbinding naar

de generator. Dit is dus een direkte verbinding tussen bron

en statief. Ook andere direkte verbindingen zijn mogelijk.

Dit wordt gelllustreerd in onderstaande figuur.
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Figuur 10: System control in de huidige rontgensystemen.
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Figuur 1.3 illustreert dat in de huidige systemen de funkties

van system control door een wirwar van verbindingen (in de

vorm van koperdraden~) en door de systeem unit gerealiseerd

worden. In de praktijk betekent dit dat, wanneer men een

component verandert of de gebruikmogelijkheden uitbreidt,

men het risico loopt de goede werking van andere componenten

te verstoren. Wellicht kan een meer gestructureerde aanpak

op dit terrein tot een betere en overzichtelijke systeemopzet

leiden. Ik hoop dat deze studie daaraan een positieve

bijdrage zal leveren.
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.:!..:..4..:.. DE :BRON

In paragraaf 1.3. hebben wij de bron gedefinieerd als

al datgene wat met de opwekking van de rontgenstralen

te maken heeft. In deze paragraaf willen we nader

specificeren in welke deelfuncties we de functie

opwekking van rontgenstralen kunnen opsplitsen.

Een kernachtige specificering van de deelfuncties is

de volgende: de bron zorgt voor de opwekking van

rontgenstraling in ruimte en tijd.

Aan deze specificering kunnen we drie deelfuncties

onderscheiden, nl. stralingsopwekking, bundeling en

stralingstijdregeling. Deze drie deelfuncties hangen

aIle samen met de regeling van een van de onafhankel~ke

"variabelen" straling, ruimtelijke verdeling en

tijdsafhankelijkheid.

• VARIABELE I DEELFUNKTIE

1. STI?ALING r~STRA LING SOP W EKK I NG

»).

2. GEOIvIETRIE [fl=::: 13UNDELING

-

3 ~
STRALINGSTIJD-

T IJD
REGELING

Figuur 1.4: De deelfuncties van de bron
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In het onderstaande overzicht is aangegeven door middel

van welke grootheid een deelfunctie geregeld wordt in

de huidige r5ntgensystemen. Tevens is aangegeven welke

apparaten de regeling van de desbetreffende grootheid

verzorgen.

Tabel 1.2.: De realisatie van de deelfuncties van de bron

- spectrum

DEELFUNCTIE

stralingsopwekking

bundeling

GROOTHEID

I buisspanning I
I"fil terfrequentie "i

- intensiteit! buisstroom
i

i
Idiafragmaopening
I

APPARAAT

generator

filter

generator

diafragma

stralingstijdregeling Istralingstijd timer

Om de regelingen correct uit te kunnen voeren heeft de

bron een tweetal sensoren, nl. de amplimaat en de foto

pickup. Deze zijn ondergebracht in de receptor en meten

de stralingsintensiteit of dosis na de patient.

Aan de hand van deze gegevens kan de intensiteit of de

stralingstijd bepaald worden.
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1.5. DE RECEPTOR

In paragraaf 1.3. hebben we de basiseenheid receptor gedefi

nieerd als al datgene wat zorgt voor het tot stand komen

van een rontgenplaatje.

Wanneer een bundel rontgenstralen een deel van het lichaam

passeert, dan zal de uit het lichaam tredende bundel

plaatselijke identiteitsverschillen vertonen, het zoge

naamde absorptiebeeld. Dit absorptiebeeld is door het

menselijk oog niet rechtstreeks waar te nemen.

De funktie van de receptor is dus het absorptiebeeld

voor het menselijk oog zichtbaar maken.

Voor de receptor kunnen we de volgende deelfuncties onder

scheiden:

1. Filteren

2. Omzetten

3. Bewerken

4. Visualis~ren

We zullen deze deelfuncties eerst in het kort toelichten.

Daarna zal de receptor van een afstandbestuurd statief

besproken worden om duidelijk te maken waarom er zoveel

apparaten bestaan om bovengenoemde deelfuncties te reali

sereno Al deze apparaten kunnen verenigd zijn in de receptor

van een afstandbestuurd statief. Een dergelijke receptor

vraagt nogal wat besturing en is in het kader van deze

studie -- het vaststellen van de optimale struktuur van

processorbestuurde rontgen-diagnostisch systemen --

juist het meest interessante
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Filteren Hieronder verstaan we het selecteren van de gewenste

rontgenstralen, die nodig zijn om het absortiebeeld vast te

kunnen leggen. Niet gewenst zijn de secundaire stralen die

ten gevolge van verstrooiing in de patient ontstaan.

Deze stralen kunnen we beschouwen als ruis voor de primaire

stralen, die de receptor vanuit de bron rechtlijnig bereiken.

Verder zijn de stralen, die buiten het beeld vallen niet

gewenst. Zij dragen immers bij tot zwarting van bij volgende

opnames te gebruiken film en verhogen het stralingsniveau

in de vrije ruimte buiten de receptor.

Het filteren bestaat dus uit het wegwerken van secundaire

straling en het begrenzen van het beeldoppervlak. Voor het

wegwerken van secundaire straling wordt een rooster gebruikt.

Om het rooster niet op het rontgenplaatje afgebeeld te krijgen

moet het in beweging zijn. Een nadeel van het rooster is

dat het ook de primaire straling verzwakt. Voor het begrenzen

van het beeldoppervlak worden loodplaten gebruikt, die bij

gebruik van de seriecassette in de juiste positie gebracht

kunnen worden. Als we een ideale bron zouden hebben met een

puntvormig focus en een exact te richten bundel dan zijn de

loodschuiven overbodig.

Omzetten Hieronder verstaan we het proces dat de informatie

over het absorptiebeeld, die aanwezig is in de vorm van

rontgenstraling, omzet in informatie in een vorm die geschikt

is. 6m het absorptiebeeld uiteindelijk aan het menselijk oog

zichtbaar te maken.

In tabel 1.3. is weergegeven welke processen voor de omzetting

gebruikt kunnen worden en op welke manier deze praktisch

gerealiseerd worden in de huidige systemen. Tevens zijn de

voordelen t.o.v. de andere realisatiemogelijkheden grofweg

aangegeven.
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Tabel 1.3.: Mogelijke processen voor omzetting

van rontgenstraling

PROCES PRAKTISCHE UITVOERING PLUSPUNT

Luminiscentie beeldversterker dynamisch beeld

chemische
reactie film hoge beeldkwaliteit

ionisatie ionisatiekamer of hoge contrast-
detector gevoeligheid

Bewerken Hieronder verstaan wij aIle handelingen die na

de omzetting van rontgenstraling plaatsvinden om de over

gedragen informatie in de gewenste vorm op het plaatje te

krijgen.

Handelingen die hiertoe behoren zijn o.a. versterking,

transport, beeldverdeling, beelduitsnijding, vergroting,

beeldbewerking m.b.v. algorithmen.

Om een handeling uit te kunnen voeren vinden er vaak extra

omzettingen plaats.

Om te kunnen versterken met een beeldversterker moet het

lichtbeeld op een fluorescerende laag eerst omgezet worden

in een elektronenbeeld. Tevens wordt dan elektronische

vergroting mogelijk. Ret elektronenbeeld wordt vervolgens

weer omgezet in een lcihtbeeld om door de beeldverdeler

behandeld te kunnen worden of rechtstreeks naar de TV

opneembuis getransporteerd te kunnen worden via glasvezels.

Visualiseren Rieronder verstaan we het proces dat het

bewerkte informatiepatroon vertaalt in de voor het menselijk

oog waarneembare informatie. Ret visualiseren is bij het

gebruik van de beeldversterker met de TV-opneembuis een

duidelijk te onderscheiden deelfunctie. De elektrische sig

nalen worden via de monitor zichtbaar gemaakt.
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Ook in de scanner is de visualisatiefase duidelijk van de

bewerkingsfase te onderscheiden. Bij de film vinden omzetting

en bewerking gelijktijdig plaats. De visualisatiefase bestaat

uit het ontwikkelen van de belichte film.

Na de toelichting van de deelfuncties bespreken we de recep

tor van een afstandbestuurd statief (bijv. van de Diagnost

120). Deze is getekend in figuur 1.5.

De receptor is voorzien van grootbeeldfilm, kleinbeeldfilm,

cinefilm en televisie. Afhankelijk van de opnamesnelheid

kiest de rontgenoloog het registrerende apparaat.

Gebruikelijke waarden voor de opnamesnelheden zijn weer

gegeven in tabel 1.4.

Tabel 1.4.: Opnamesnelheden

grootbeeld (seriecassette) max. 2 beelden / sec.

kleinbeeld (70 of 100 rom) max.12 beelden / sec.

cine 25 - 200 beelden / sec.

TV 25 beelden / sec.

Ret televisiecircuit wordt gebruikt om de lichaamsorganen

op de juiste manier in beeld te krijgen. Met grootbeeldfilm

kan de rontgenoloog een stuk van maximaal 35 x 43 cm. vastleggen.

De maximale grootte bij het gebruik van de beeldversterker is

momenteel 35 cm ¢. Ret oplossend vermogen van grootbeeld is veel

groter dan bij gebruik van de beeldversterker. Om het absorp

tiebeeld van niet-of langzaambewegende lichaamsdelen zo

nauwkeurig mogelijk vast te leggen wordt derhalve grootbeeld

film gebruikt.

Wil men echter dynamische verschijnselen vastleggen dan moet

men gebruik maken van de kleinbeeldcamera, de cinecamera

of de videorecorder. De cinecamera wordt gebruikt voor het

vastleggenvan o.a. hartbewegingen. De rontgenoloog heeft dan de

mogelijkheid de opgenomen bewegingen vertraagd weer te geven.
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E C1 NECt->,ME::RA CI SPIEGEL

F TELlV1SIECAHE RA C 2 01 ,.\ F RAG tv' A'S

G MONITO R C3 F OTOPI CK UP

G ----------

• • •

Figuur 1.5.: De receptor van een afstandbestuurd statief

(bijv. Diagnost 120)
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Nu we nagegaan zijn waarom er zowel met grootbeeld

kleinbeeld- en cinecamera alsook met een TV-circuit opnames

gemaakt worden, geven we nog een opsomming van de (deel)kom

ponenten die aangestuurd moe ten worden om met een dergelijke

receptor opnames te kunnen maken.

Opnames met de seriecassette:

- Ret rooster moet trillen

- De loodschuiven moeten in de juiste positie staan

- De filmcassette moet in de juiste positie gebracht zijn

- Ret diafragma moet juist ingesteld zijn

- De amplimaatvelden moeten gekozen worden

Opnames via de beeldversterker:

- De loodschuiven moeten in de juiste positie staan

- De filmcassette moet in parkeerstand staan

- De vergroting van de beeldversterker moet gekozen worden

- Ret diafragma moet juist ingesteld zijn.

Opnames met kleinbeeldcamera:

- De spiegel in de beeldverdeler moet in de juiste stand staan

- De foto-pickup moet voor de juiste belichting zorgen

Opnames met de cinecamera:

- De spiegel in de beeldverdeler moet in de juiste stand staan

- De foto-pickup moet voor de juiste belichting zoegen

- De hoogspanning voor de rontgenbuis moet met de vlinder

gesynchroniseerd worden (cinepulsbedrijf)
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Doorlichten met de TV-opneembuis:

- De spiegel in de beeldverdeler moet in de juiste stand staan

- De rtlntgenbuis moet het juiste buisstroom toegevoerd krijgen
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1.6. RET STATIEF

In paragraaf 1.3. hebben we het statief gedefinieerd als

al datgene wat zorg draagt voor de ruimtelijke positionering

van bron, patient, receptor en eventuele hulpapparaten.

Voor het statief kunnen we de volgende deelfuncties

onderscheiden:

1 • Positioneren van de bron

2. Positioneren van de patient

3. Positioneren van de receptor

4. Positioneren van de hulpinstrumenten

In principe rekenen we de kasten waarin het generatorgedeelte

staat ook tot het statief: deze kasten hebben als functie

het dragen van (een gedeelte van) de bron.

We spreken af dat we, als we het in het vervolg over het

positioneren van de bron hebben, daarmee het positioneren

van de buis bedoelen.

Ret positioneren van de buis komt dan in feite neer op het

op de juiste plaats brengen van het focus en het richten

van de hoofdstraal.

f--- -l bran
I

S
__hu1fJlilstrument L ':T

A
T \.J
I 8~ -=E
F

r---- r eceptar
IL..-___

Figuur 1.6.: De vier deelfuncties van het statief
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De bovenstaande specificering van deelfuncties kan voor

aIle rontgensystemen gehanteerd worden: van de verplaats

bare systemen, de eenvoudige bucky-systemen, de chirurgische

systemen, de remote-control-systemen tot en met de scanner

systemen. De manier waarop de deelfuncties uitgewerkt zijn

is voor ieder systeem verschillend.

Zo kan de bron d.m.v. een ceiling crane gepositioneerd

worden, maar ook een beweegbare buiskolom is mogelijk.

Verder kunnen bron en receptor aan een C-boog vastzitten.

De receptor zit gewoonlijk onder de tafel en de buis erboven,

maar ook het omgekeerde is mogelijk. De manieren waarop

de patient gepositioneerd kan worden, varieren van een eenvou

dige vaststaande tafel tot een tafel die in aIle richtingen

verstelbaar is en bovendien gekanteld kan worden van +90 0

o
naar - 90 trendelenburg.

Nog een manier om de patient te positioneren is de zogenaamde

pneumo chair die in het polytome systeem gebruikt wordt

en waarmee de hersenen in elke willekeurige stand getomo

grafeerd kunnen worden.

Gezien deze enorme variatie in statieven is de beschrijving

van het statief met behulp van de vier deelfuncties

het positioneren van de bron, de patient, de receptor en

de hulpapparaten veel te vaag. Van de andere kant is het op

sommen van aIle statieven met de afmetingen, de mogelijkheden,

de speciale snufjes, de ingenieuze motoraandrijvingen en

mechanische constructies ook weinig zinvol.

Hoe vinden we nu een zinvolle beschrijvingswijze voor een statief

van een rontgensysteem? Onder een'zinvolle beschrijvingswijze

verstaan we dan een beschrijvingswijze die enerzijds niet te

algemeen blijft maar anderszijds ook weer niet te gedetail-

leerd wordt. Een criterium hiervoor is dat de beschrijving

moet passen in het kader van de funktionele analyse van

rontgensystemen.
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Verder moet de beschrijving die aspecten belichten, die

uit het oogpunt van systeemarchitectuur en systeembesturing

relevant zijn. Ret vinden van een dergelijke beschrijvings

wijze is geen eenvoudige zaak. In het onderstaande wordt

een voorstel gedaan. De voorgestelde beschrijvingswijze

zal meer concreet uitgewerkt worden voor de remote-control

systemen.

Laten we de vier deelfuncties van het statief eens nader

beschouwen. We kunnen dan opmerken, dat iedere deelfunctie

6 vrijheidsgraden heeft. Immers voor een lichaam dat niet

als een puntmassa opgevat kan worden, geldt:

positioneren transleren + roteren

Zowel voor het transleren als voor het roteren zijn er

3 graden van vrijheid.

Nemen we als voorbeeld de buispositie. Deze kennen we pas

volledig als we niet aIleen de plaats maar ook de stand

van de hoofdstraal weten. In de driemensionale ruimte

hebben beiden drie vrijheidsgraden.
Z-Os

... ' "\"

z
b u is

I \
I \
I~\
I . \

~'ou\s y-QS

Figuur 1.7.: Buispositie is uit te drukken in translatie

en rotatie



- 32 -

De stelling dat het positioneren op te vatten is als

het uitvoeren van een translatie en een rotatie heeft

belangrijke gevolgen. Als we even de hulpinstrumenten van

het statief buiten beschouwing laten dan hebben we voor

een ideaal remote-control-statief theoretisch gezien

ten hoogste 18 motoren nodigl We hebben dan immers

3 deelfuncties met ieder ten hoogste 6 vrijheidsgraden.

Ret verdient aanbeveling hier het begrip ideaal statief

nader toe te lichten. Met een ideaal statief kan de rontgeno

loog van elk gewenst orgaan in het lichaam in elke gewenste

stand een opname maken. Ret ideale statief stelt de

rontgenoloog dus in staat de patient in een willekeurige

stand te brengen en daarna de bron en de receptor op de

juiste plaats aan te brengen.

Ret ideale statief biedt niet aIleen mogelijkheden voor

statische opnamen, maar ook voor dynamische opnamen (waarbij

bron en receptor t.o.v. de patient in beweging zijn). Ret

ideale statief is in staat om de bewegingen van bron, patient en

receptor op elke gewenste wijze te - oordineren.

Als we rontgenstatieven van welke uitvoering dan ook met

elkaar willen vergelijken, kunnen we dit doen door na te

gaan in hoeverre de statieven het ideale statief benaderen.

In concreto betekent dit dat we nagaan hoeveel vrijheids

graden elke deelfunctie in het desbetreffende systeem heeft.

Om een eenduidige'beschrijving van de vrijheidsgraden te

kunnen geven, moeten we een coordinatenstelsel kiezen.

De in onderstaande figuur weergegeven keuze lijkt ons

geschikt.
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y- as

Figuur 1.8.: De keuze van het coordinatenstelsel

Ret x, y, z- assenstelsel nemen we als referentie. De coor-

het voorwerp gedraaid is om de X-richting.

Zv
W

v
hoek waarover

dinaten van een voorwerp V z1Jn dan X , Y , Z , Q 0, W ,v v v "v v v
beschrijven de translatie.

beschrijven de rotatie.

x , Y ,
v v

~, °v'
Q is dev

° is de draaiing om de y-richting en W de draaiing omv v
de Z-richting. (Zie oom firguur 1.7.)
De X -as en Y -as worden vaak aangeduid als t-as en I-asp p
om aan te sluiten bij medische begrippen transversaal en Iongi-

tudinaal
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De positie en de stand van het -X , Y , Z -assenstelsel
p p p

wordt aangegeven ten opzichte van het vaststaande X, Y, Z-

assenstelsel. De positie en stand van het Xb , Yb , Zb-

en het X , Y , Z - assenstelsel worden aangegeven ten
r r r

opzichte van het met de patient meebewegende X , Y 
P P

assenstelsel.

We zijn nu in staat om, uitgaande van het soort onderzoek

dat de rontgenoloog wil doen, de functionele mogelijkheden

met de bijbehorende vrijheidsgraden aan te geven.

We kunnen dit doen in de zogenaamde functie-vrijheidsgra

den tabel

cs:gmden TRANSLATIES ROTATIES

flif1ktie X y Z 'f e UJ

B
R
0
N

P
A
T
1
E
N
T

R
E
C
E
p
T
0
R

H
U
L
p

I
N
S
T
R.

Figuur 1.9.: Functie-vrijheidsgraden tabel
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In de functie-vrijheidsgradentabel kan men aangeven welke

vrijheidsgraden een bepaald soort onderzoek eist voor de

bron, de patient, de receptor en de hulpinstrumenten.

Voor elk hulpinstrument komt er in principe een extra rij in de

functie-vrijheidsgradentabel bij. Ret zal de lezer echter

duidelijk zijn dat het weinig zin heeft om de intercom die

bij de remote-control-systemen aanwezig is in een functie

vrijheidsgraden-tabel onder te brengen; we hoeven die

intercom immers niet met een motor in beweging te brengen.

Ret aantal functies dat we in een functie-vrijheidsgraden

tabel kunnen weergeven hangt af van de mate waarin men wil

weten hoe een bepaalde vrijheidsgraad technisch gerealiseerd

is of moet worden. De meest simpele functie-vrijheidsgraden

tabel geeft aIleen weer of bepaalde vrijheidsgraden al dan niet

aanwezig zijn. Zie voorbeelden 1.1 en 1.2.

Men kan echter verder gaan dan aIleen maar aan te geven of bepaalde

vrijheidsgraden al dan niet aanwezig zijn. Men kan voor elke

vrijheidsgraad in het bijbehorende vakje van de funktie

vrijheidsgraden-tabel aangeven binnen welke grenzen de translatie

of de rotatie plaatsvindt. Di t kan door numerieke ''l;marden te

geven of door middel van tekeningen. ',Zie voorbeeld 1.3.

Gegevens die verder nog opgenomen kunnen worden zijn bijvoor-

beeld de snelheid van translatie of rotatie, de nulposities, de

beveiligingen, het soort regeling, etc. (tot aan het typenummer

van de motor toe).

Zouden we een functie-vrijheidsgraden-tabel voor een ideaal

statief invullen, dan moeten we in elk vakje iets invullen.

Omdat we in een ideaalstatief aIle vrijheidsgraden op

willekeurige manier moeten kunnen coBrdineren moet elke vrijheids

graad zijn eigen actuator hebben.
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Voorbeeld 1.1.: De functie-vrijheidsgraden-tabel voor enkele

onderzoekstechnieken.

8 = 13RON Z

p= PATIENT J4
R = RECEPTOR vJ
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Opmerking: Angulatie met parallellaxcorrectie en boog-plan

tomngrafie leveren dezelfde functie-vrijheidsgraden-tabel Ope

Boogplan-tomografie kan opgevat worden als een bewegende

angulatie, maar dan met de snedehoogte als draaipunt.
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Voorbeeld 1.2.: De functie-vrijheidsgraden-tabellen voor de

motoren in de remote-controle-systemen Diagnost 90

en Diagnost 120.
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Voorbeeld 1.3.: Instralingshoeken in een rontgensysteem met

als applicatiegebieden cardio, neuro, abdomen

en perifeer •

.,
'- z

L

1-"2.-vlak

z

e t-z - vlak

G...) t-I-vlak

L

CARDIO· NEURO ABDO:MEN PERlFEER
,

Cf l-z-vlak -135 .... -45 -125 --55 90 90

e t-z-vlak -180 -+ ° -180, -90,0 10 ..... 110 10-+110

w t-l-vlak - 30 .... +30 0,180 0,180 -
150 .... 210
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~ SYSTEM CONTROL

In paragraaf 1.3. hebben we basiseenheid system control

gedefinieerd als al datgene wat zorgt voor de elektrische

coordinatie van bron, receptor en statief.

Welke deelfuncties vervult de basiseenheid system control

de huidige systemen? In de huidige systemen is de functie

van system control uitgewerkt in de vorm van de zogenaamde

systeemunit. Deze vervult de volgende deelfuncties:

1. Doorverbinden

2. Aanpassen

3. Combineren

Bovenstaande deelfuncties staan min of meer op historische

volgorde. Elke volgende deelfunctie omvat de voorgaande

De systeemunit is ontstaan omdat men de behoefte had op

een handige manier bepaalde signalen aan meerdere komponenten

door te sturen. De komponenten die slechts met ~~n andere

komponent informatie uitwisselden maakte geen gebruik van

de systeemunit, die toen nog bekend stond als het zogenaamde

codeerveld.

De situatie was dus zoals in figuur 1.3. geschetst is.

De vele spanningsniveaus die de diverse komponenten hadden,

belemmerden het rechtstreeks doorverbinden van komponenten.

Dit leidde er toe dat de aanpassing van komponenten ondergebracht

werd in de systeemunit. Naarmate de systemen ingewikkelder

werden, moesten er steeds meer bey' ligingen en conditioneringen

ingebouwd worden.

Bijvoorbeeld: de omlegbeweging van het statief mag aIleen plaats

vinden als er geen botsingsgevaar aanwezig is.



- 40 -

De voorwaarden maakte het combineren van bepaalde signalen

noodzakelijk. De voorwaarden werden gerealiseerd met

behulp van logische schakelingen.
Ret invoeren van logische schakelingen in de systeemunit

maakte weer extra aanpassingen noodzakelijk.

In de meest recente systemen is de systeemunit de "telefoon

centrale" van het systeem geworden. AIle komponenten hebben

verbindingsdraden met de systeemunit, waar de juiste informa

tieuitwisseling tot stand gebracht wordt. De systeemunit wordt

in deze systemen in een aparte wandaansluitkast ondergebracht

waarin een zeer groot aantal koperdraden samenkomen.

In het bovenstaande hebben we de verschillende deelfuncties

van de systeemunit en de geleidelijke uitbouw daarvan in het

kort beschreven. Ret zal duidelijk geworden zijn dat de systeem

unit ontstaan is uit de behoefte om een groot aantal bestaande

komponenten tot ~~n systeem samen te bouwe no Omdat de komponenten

zo universeel mogelijk zijn ontworpen, passen ze niet zonder

meer in een bepaald systeem. De tekortkomingen kunnen in de

systeemunit met behulp van extra prints verholpen worden,

zodat de desbetreffende komponent adequaat in het totale systeem

kan functioneren.

Behalve deze noodzakelijke aanpassingen brengt men in de systeem

unit ook onderdelen aan waarvoor men geen betere plaats weet.

Zo is de systeemunit vaak een vergaarbak van enkele voedingen

en een groot aantal zekeringhouders.

De drie deelfuncties doorverbinden, aanpassen en combineren

maken het mogelijk de componenten nog universeler te ontwikkelen

en de applicatiegebonden features in het desbetreffende systeem

zelf te realiseren. Als voorbeeld hiervan kunnen we het diafragma

noemen. Voor de instellingen van het diafragma, die van applicate

tot applicatie verschillen, is in de U.P.Leen geheugenunit

ingebouwd. Deze geheugenunit zorgt ervoor, dat het diafragma weer

de juiste stand inneemt als van de beeldversterker naar de

puck overgeschakeld wordt.
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Ret diafragma is een voorbeeld van een komponent waarbij de

applicatiegebonden intelligentie op systeemniveau is gebracht.

Bij vele andere komponenten is dit niet het geval. De

coBrdinatie tussen de komponenten wordt in de meeste systemen

nog grotendeels verzorgt door elektronische schakelingen

binnen de afzonderlijke komponenten.

Resumerend kunnen we dus stellen dat de systeemunit in de

huidige systemen de naam system control niet ten volle

verdient.
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£. TRENDS.

2.1. INLEIDING

Dit hoofdstuk sluit aan bij fase 2 van de opdrachtformulering.
De eerste fase, het inventariseren van de funkties en inter
faces in huisige systemen en komponenten, hebben we beschreven
in hoofdstuk 1. In de tweede fase, het opsporen van de trends
op rontgendiagnostisch gebied, willen we trachten een globale
indruk te krijgen van de mogelijkheden die de rontgensystemen
van de komende 5 - 15 jaar zouden kunnen bieden. In de laatste
fase van dit onderzoek moeten we immers met voorstellen komen
met betrekking tot de mogelijke systeemstructuren van rontgen
installaties waarin op intensieve wijze gebruik wordt gemaakt
van de computertechnologie. Ret spreekt vanzelf dat deze voor
stellen rekening moe ten houden met en moe ten inspelen op de
trends die zich als gevolg van ontwikkelingen op medisch en
technisch gebied aandienen.

De trends worden enerzijds geinitieerd door vragen vanuit de
markt en anderszijds door ontwikkelingen in de technische
sector.

We willen in paragraaf 2.2. eerst de aandacht richten op de
vraag vanuit de markt. De ontwikkelingen in de technische
sector komen in paragraaf 2.3. aan de orde.
Omdat in deze fase van het onderzoek nog niet overzien kan worden
welke ontwikkelingen relevant zijn voor mogelijke systeemstruc
turen, moet dit hoofdst k beschouwd worden als een losse
opsomming van een aantal trends.
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2.2. TRENDS IN DE MARKT

De vraag vanuit de markt wordt o.a. via de commerci~le

afdeling en de groep applikaties aan de ontwikkelafdelingen
kenbaar gemaakt. Welke ontwikkelingen signaleren deze
afdelingen nu op het gebied van de rontgendiagnostiek?
De volgende tendensen worden waargenomen:

- voortschrijdende specialisatie
- voortschrijdende automatisering

Voortschrijdende specialisatie

Ten gevolge van de ontwikkelingen in de medische wereld
bestaat er bij de specialisten behoefte aan meer gespecia
liseerde apparatuur.
Ret plaatje dat door de radioloog met een universeel statief
gemaakt is, biedt niet altijd die informatie waarnaar zij
zoeken. We zien dan ook het verschijnsel dat neurologen
of cardiologen hun eigen rontgenapparatuur willen hebben,
die ingesteld is op hun toepassingsgebied. Ieder toepas
singsgebied stelt namelijk zijn specifieke eisen aan de
rontgenapparatuur.

Zo is het bij cerebrale angiografie van belang om kleine
vaten waar te kunnen nemen. Men werkt hier vaak met de
vergrotingstechniek. Bij cardiografie heeft men met
grote vaten te maken. Bij een dergelijk onderzoek wil men
de snelle bewegingen van het hart kunnen bestuderen.
Voor bestudering van het snelle dynamische proces is een
hoge beeldfrequentie bij de opnamen nodig. Bij het vertraagd
weergeven kan het proces beter bestudeerd worden.
Bij de abdominale en perifere angiografie heeft men ook
met relatief grote vaten te maken. Ret is hier van belang
om op het juiste moment een aantal opnames na elkaar te
schieten. Wanneer er geopereerd moet worden heeft de
chirurg bij voorkeur een afbeelding op ware grootte.
Elk specialisme heeft ook zijn eigen wensen ten aanzien
van de instralingshoeken.

De verdergaande specialisatie betekent voor de radioloog
dat een groot deel van het onderzoek dat hij eerst moest
verrichten op een universeel systeem geleidelijk overgenomen
wordt door o.a. cardiologen en neurologen.
Andere diagnostische middelen winnen ook dan belangrijkheid.
Zo wordt voor het onderzoek naar tumoren de scanner gebruikt,
vooral wanneer het tumoren in de hersenen betreft. Verder
kan men gebruik maken van thermografie, ultrasound of
endoscopie. De aard van de medische klachten bepaalt niet
aIleen welke methode gekozen wordt, maar ook welk systeem
het meest geschikt is. Voor wat betreft de rontgensystemen
kunnen we stellen dat de gespecialiseerde systemen ten
opzichte van de universele systemen aan belangrijkheid
zullen winnen.
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Voortschrijdende automatisering

Vanwege het stralingsgevaar dat aan een rontgenonderzoek
kleeft, werkt de rontgenoloog het liefst op afstand. De consoles
van afstandbestuurde systemen zijn door de ontwikkelingen in de
techniek uitgegroeid tot ware cockpits. Met betrekking tot de
gebruiksmogelijkheden van het systeem wil de rontgenoloog
a. automatisering van de registratie en administratie
b. automatisering van het onderzoek zelf.

a. Automatisering van de registratie en administratie

- De rontgenoloog wil een efficiente manier van protocollering
Onder protocollering wordt verstaan het vastleggen van de
hoeveelheid straling die de patient bij het onderzoek opge
lopen heeft. In vele landen zijn hiervoor wettelijke normen.
Deze normen worden steeds strenger.

- De rontgenoloog wil de relevante gegevens met betrekking
tot het onderzoek gaarne automatisch op het plaatje krijgen.

- De rontgenoloog wil een handig archiveringssysteem waarmee
later eventueel snel gegevens teruggezocht kunnen worden.

- De rontgenoloog c.q. het ziekenhuis wil een efficiente manier
van rapportage en verdere administratieve verwerking (decla
raties, nota's, e.d.)

b. Automatisering van het onderzoek zelf.

- De rontgenoloog wil voor het regelmatig terugkerende onderzoeken
zo weinig mogelijk handelingen verrichten, zodat hij de volle
aandacht bij de patient kan houden.

- De rontgenoloog wil zo snel mogelijk over een rontgenplaatje
beschikken, dat de juiste details voor hem zichtbaar maakt.

In dit verband is het nuttig erop te wijzen dat de wensen per
rontgenoloog veel kunnen verschillen. Zo zijn er rontgenologen
die hun diagnose stellen aan de hand van een groot aantal "lukraak"
geschoten films, terwijl anderen hun diagnose bij het doorlichten
stellen en slechts enkele opnames maken als bewijsmateriaal.
De persoon of instantie die de rontgendiagnostiek onderwijst
lijkt een grote invloed te hebben op de manier waarop de rontgeno
loog met de patient en het rontgensysteem omspringt.
Bij de toepassing van siftware bestuurde systemen verdient het
aanbeveling voldoende aandacht te schenken aan de mogelijkheid
om de interface met het systeem op de individuele wensen van de
rontgenoloog af te stemmen.
Een en dezelfde auto wordt ook in verschillende kleuren verkocht.
Ret kleurverschil is voor de fabrikant niet essenti~el, potenti~le

kopers zijn vaak weI gevoelig voor dergelijke marginale verschillen.
In verband met standaardisatie ten behoeve van fabrikage en
serviceverlening zal onderzocht moe ten worden binnen welke grenzen
de bij een systeem geleverde software tegemoet kan komen aan
individuele wensen.
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2. 3. TRENTIS IN DE TECHNIEK

Sinds de ontdekking van rontgenstraling door Wilhelm Konrad
Rontgen in 1895 is de techniek niet stil blijven staan.
Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst op
technisch gebied verwachten?

De volgende innovaties zullen een belangrijke invloed op
de toekomstige systemen hebben:

- miniatuur- en micro-elektronica
- generatoren
- elektromagnetische lagering in de rontgenbuis
- Integraal Image Intensifier (III)
- videoprocessing, beeldbewerking en reconstructie
- filing en retrieval systemen.
- bestuurbare, lichte, mechanische constructies.

miniatuur- en micro elektronica

Met de huidige stand van de integrated circuit technologie
is het mogelijk zeer grote elektronische schakelingen in
een chip onder te brengen. Voor chips met meer dan duizend
komponenten spreekt men van LSI-schakelingen (LSI= Large
Scale Integration). Zeer ingewikkelde functies kunnen
op deze manier in een minieme behuizing gerealiseerd w,orden
De ontwikkeling van LSI-circuits is een kostbare zaak.
Wanneer de chip eenmaal ontworpen is, zijn de produktie
kosten ten opzichte van de schakelingen met losse komponenter
zeer laag mits de aantallen maar groot genoeg zijn.
Bovendien is de betrouwbaarheid van LSI-schakelingen veel
groter dan van conventionele schakelingen. Een belangrijk
nadeel van de LSI-schakelingen is dat men geen wijzigingen
in het circuit kan aanbrengen zonder een nieuwe lay-out te
maken. Het toepassingsgebied van een bepaalde LSI-schakeling
dus beperkt •

.
De komst van de microprocessor heeft dit nadeel weten te
ondervangen. De micro-processor kan beschouwd worden als een
universele LSI-schakeling, omdat de te realiseren funkties
in software vastgelegd worden. We hebben hier dus te maken
met een programmeerbaar blokje elektronica, dat vanwege de
enorme aantallen zeer goedkoop gefabriceerd kan worden.
Door nieuwe instructie in het geheugen van de microprocessor
te plaatsen kunnen de functies eenvoudig gewijzigd worden.
Het programmeren kan gebeuren met behulp van standaard
programmeertalen zoals assembler, PLM. Pascal etc.
De programmeertalen maken een stormachtige ontwikkeling
door en we mogen verwachten dat we in de toekomst kunnen
beschikken over programmeertalen, die speciaal ontworpen
zijn voor bepaalde toepassingsgebieden en die een zeer
efficiente methode van programmeren bieden.
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Generatoren

De nieuwe generatiesrontgengeneratoren kenmerken zich dOd! een'\
relatief snelle rnA en kV-regeling. De conventionele
generatoren maken voor het instellen van de rnA en kV-waarden
gebruik van een motorgestuurde transformator.
De rnA- en kV-regeling is daardoor vrij traag. In de resonantie
generator kan men door beinvloeding van de resonantiefrequentie
en door faseaansnijding met behulp van thyristoren zeer snel
mA- en kV-waarden instellen. Het uitschakelen van de generator
gebeurt nu niet meer met behulp van een relais, maar met behulp
van het aanwezige thyristorcircuit.
Met een resonantiegenerator is het dus mogelijk om buisspanning
en buisstroom een vrij te kiezen verloop in de tijd te geven
binnen de grenzen van de belastbaarheid van buis en gloeidraad.

Elektromagnetische lagering in de rontgenbuis

Vanwege de hoge anodetemperaturen en het vacuUm is de roterende
anode voorzien van een zeer speciaal lager. Dit lager heeft de
nare eigenschap dat het sterk aan slijtage onderhevig is, zodat
de anode aIleen tijdens opname in rotatie wordt gehouden. Alvorens
men een opname kan maken, moet eerst de anode op toeren gebracht
worden. De noodzakelijke voorbereidingstijd van circa een
seconde vormt een beperkende factor als men een opname wil schieten
van snel verlopende verschijnselen. Slaagt men erin een elektro
magnetische lagering te ontwikkelen, zodat de anode continu in
rotatie kan blijven, dan betekent dit dat men "onmiddelijk" *)
rontgenstraling kan opwekken. De generator en de systeembesturing
zullen snel moeten kunnen reageren om de voordelen van de
continu roterende anode te kunnen uitbuiten.

x) De volgende tijdsbeperkende factor is de opwarmtijd van de
gloeidraad.
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Integrated Image Intensifier (1.1.1.)

Zoals de naam 1.1.1. reeds zegt, is dit een ontwikkeling waarbij
aIle componenten in het beeldversterker-televisiecircuit tot een
geintegreerd geheel zijn samengebouwd. AIle componenten van
het beeldversterker-televisiecircuit zijn daarbij aangesloten
op het zogenaamde Central Part. De ontwikkeling houdt rekening
met een toekomstige systeemorganisatie, zoals die in figuur 2.1
geschetst is.

Figuur 2.1.: Toekomstige systeemorganisatie als achtergrond
voor 1. 1. 1.

------------ -----

L--_..--_-I--E]

OC = Operator Control

s,/=..reMs

Als uitgangspunt is o.a. genomen dat de devices zo min mogelijk
systeemafhankelijke intelligentie bevatten. De devices voeren
slechts opdrachten uit en geven statusmeldingen. De systeemafhan
kelijke intelligentie zou voornamelijk op subsysteem-niveau onder
gebracht moe ten worden, terwijl de applicatie-afhankelijke
intelligentie op systeemniveau ondergebracht zou moeten worden.
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In het 1.1.1. - subsysteem maakt men o.a. gebruik van een 14 inch
beeldversterker en een microprocessor. Ret gebruik van een micro
processor in het Central Part maakt het mogelijk automatische
testprocedures te implementeren. Ret aantal devices dat aangesloten
kan worden, is eenvoudig uit te breiden.

Videoprocessing, beeldbewerking en reconstructie

Op dit gebied zijn door de ontwikkeling van de scanners grote
vorderingen gemaakt. Daar wordt met behulp van rekenalgorithmes de
dichtheidsverdeling van een dwarsdoorsnede van het lichaam bepaald.
De rekensnelheid heeft men drastisch kunnen inkorten door de algo
rithmes te optimaliseren en door speciale hardware te ontwikkelen
Bij het weergeven van de dichtheidsverdeling heeft men de mogelijkheid
invloed op het contrast uit te oefenen: men kan een band kiezen en
deze als het ware uitvergroten. Binnen deze band worden de contrast
verschillen, die de verschillende weefsels opleveren, vergroot weer
gegeven. Op deze manier wordt het opsporen van kwaadaardige gezwellen
vereenvoudigd.

Wellicht dat het in de toekomst mogelijk wordt om dergelijke beeld
bewerkings- en videoprocessingtechnieken ook in de meer conventio
nele rontgensystemen in combinatie met expofix en scopofix toe te
passen. Scopofix is een opnametechniek waarbij het doorlichtbeeld
in een videogeheugen opgeslagen wordt. De radioloog kan dan op zijn
gemak het stilstaande beeld bekijken, zonder dat de patient aan
rontgenstraling blootgesteld staat. Expofix is een opnametechniek
waarbij gelijktijdig met het maken van een rontgenfoto, het beeld
in het videogeheugen vastgelegd wordt. De radioloog kan dan via
de monitor onmiddellijk beoordelen of hij een geslaagde foto mag
verwachten.

In de toekomst denkt men ook aan pulserend doorlichten in plaats
van continuo Ret voordeel van gepulst doorlichten is dat de
stralingsbelasting voor de patient gereduceerd wordt, of dat bij
dezelfde stralenbelasting betere plaatjes gemaakt kunnen worden.
Tussen de opnamepulsen door zou men eventueel beeldbewerkings- en
videoprocessingtechnieken kunnen toepassen, mits deze snel genoeg
zijn.

Filing en retrieval systemen

Door de beeldversterker heeft men de beeldinformatie in elektrische
vorm verkregen. Gecombineerd met de zich snel ontwikkelende video
technieken en de ervaring opgedaan bij het automatiseren van data
banken, opent dit perspectieven voor nieuwe archiveringsmethoden van
rontgenplaatjes. Bij aanwezigheid van een geschikt detatransmissie
net verkrijgt men een archief dat eenvoudig toegankelijk wordt voor
daartoe bevoegde personen.
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Bestuurbare, lichte, mechanische constructies

In de nieuw te ontwerpen rontgenstatieven streeft men ernaar
om het volume en gewicht van de mechanische constructie
terug te brengen. Vooral bij chirurgische statieven is van
belang dat de chirurg zo min mogelijk hinder van het statief
ondervindt. Door toepassing van de moderne regeltechniek op
zowel het mechanische als het electrische vlak, hoopt men op
dit terrein nog belangrijke vorderingen te maken.
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1. DE PLAATS VM~ HET STATIEF IN RET TOTALE SYSTE~a.

3.1.. INLEIDING.

Dit hoofdstuk is het verslag over fase 3 van het afstudeerprojekt.
Het doel van fase 3 is om de verschillende systeemdelen met elkaar
op diverse aspecten te vergelijken. Hierdoor hopen we voldoende
itizicht te krijgen in de vraag wat de besturing van de afzonder
lijke delen inhoudt en of het zinvol is daarvoor computertechno
logie (in het bijzonder microprocessoren) te gebruiken.

Een zeer belangrijk criterium voor het al dan niet toepassen van
computertechnologie is de prijs-prestatie verhouding. In paragraaf
3.2. zal daarom de prijsopbouw van een aantal rontgensystemen ge
geven 'tiorden.

Hoe kunnen we computertechnologie voor systeembesturing inzetten?
Hiermee hroLgen de volgende vragen samen: Nat houdt de besturing
van de afzonderlijke delen van een rontgensysteem in? Zou het rooge
lijk zijn om een computer of micr~processor die in het ene gedeelte
van het systeem (bijv. de generator) voor besturing gebruikt wordt,
ook nog te gebruiken voor de andere delen van het systeem? Op dit
soort vragen zal nader ingegaan worden in paragraaf 3.3.

Paragraaf 3.4. zou als een voorbeeld van toepassing van de in de
twee voorgaande paragrafen verkregen inzichten gezien kunnen worden.
Aangezien ik werkzaam ben binnen de Elektro Mechanische Groep van
het Rontgen Elektronisch Laboratorium, heb ik de besturing van het
systeemdeel statief als uitgangspunt genomen. Zowel het prijs-presta
tie aspect alsook de manier waarop micro-processoren het beste inge
zet kunnen worden, is voor het statief nader uitgediept.

Een soortgelijke analyse zou ook voor het beeldvormende deelsysteem
en het generator deelsysteem gegeven kunnen worden. Daar is reeds
ervaring opgedaan met het toepassen van computertechnologie (o.a.
C.M.X.-generator (1), Central Part 1.1.1. (2) ). Ik zal herhaalde
lijk ingaan op deze delen van het rontgensysteem. De aard van het
probleem en de gekozen vraagstellingen eisen dit ook. Ik wil echter
allerminst pretenderen binnen de duur van de afstudeeropdracht van
de systeemdelen bron en beeldvormer een even diepgaande analyse
te kunnen geven als van het statief. Vandaar dat "De plaats van het
statief in het totale systeem" als titel voor dit hoofdstuk gekozen
is.

(1) C.M.X. ; Computercontrolled Modular X-ray
(2) 1.1.1. ; Integrated Image Intensifier
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~. PRIJSOPBO~d VAN RoNTGillfSYST~~~~.

Zoals reeds in de inleiding vermeld is, is de prijs-prestatie ver
houding in hoge mate beslissend voor hat al dan niet toepassen
van computertechnologie. In deze paragraQf stellen we ons de vraag
op welke posten binnen het tot ale systeem toepassing van computer
technologie en de daQrmee gepaard gaande systeemstructuur besparingm
op zou kunnen leveren.

In TABEL 3.1!is een prijsopbouw gegeven van de volgende systemen:

1. DIAGNOST 90 systeem
2. DIAGNOST 120 systeem
3. D.P.I. systeem met modulaire generator SM 100
4. D.P.I. systeem met Optimus generator OM 200
5. POLY-C systecm
6. BV-25
7. TCMOSCAN 300

Wanrom hebben we deze systemen gekozen? De vijf eerstgenoemde syste
men zijn representatieve voorbeelden van de klasse van rontgensyste
men waarop deze studie zich in de eerste plaats richt. Eigenlijk
zouden we het nog geen systemen mogen noemen; het zijn veeleer
combinaties van een generator, een beeldvormend systeem en een sta
tief. De twee laatsgenoemde apparaten zijn weI als een totaal systeem
ontHikLeld.

De systemen z1Jn samengesteld aan de hand van de Medical Systems
Catalogus. De genoemde bedragen zijn F.S.P. 1979 (F.S.P. = Factory
Selling Price) en vormen de basis voor de prijs bij levering aan
de nationale verkooporganisatie. De installatiekosten voor het
rontgensysteem verschillen van land tot land. Het leggen van de
installatiebekabeling wordt meestal uitbesteed aan installatie
bureaus. De post installatiekosten in TABEL 3.1. zijn de kosten
die in Nederland gemaakt moeten worden om een rontgensysteem in
een ziekenhuis te installeren.

Nader analyseren van TABEL 3.1. leert ons dat het samenstellen
van de afzonderlijke komponenten tot een werkend systeem in het
ziekenhuis nog een belangrijk percentage van de systeemprijs uit
maakt (zie ook TABEL 3.2.). De kosten die door de commerciele
afdeling en door de nationale verkooporganisatie gemaakt moeten
worden, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

Het samenstellen van de komponenten tot een systeem gebeurde enkele
jaren geleden nog in het ziekenhuis. Momenteel worden de komponenten
in de fabriek op de afdeling Systeembouw voorgeinstalleerd. Dit
heeft tot belangrijke besparingen geleid:

de installatietijd in het ziekenhuis is gehalveerd
de servicekosten vlak na het installeren zijn teruggebracht,
omdat''early failures" in de fabriek met passend gereedschap
door deskundigen verholpen kunnen worden

~ Tabellen met bedragen kunt D vinden in de bijlagen.
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In het ziekenhuis zelf kan vooraf de bekabeling aangebracht worden,
zodat het rontgensysteem aIleen aangesloten en gecontroleerd hoeft
te worden. In TABEL 3.2 zijn voor beide installatiefasen de kosten
vermeld.

De bedragen in TABEL 3.2 ondersteunen de volgende stelling: voor
komponentsgewijs ontwikkelde rontgensystemen bedragen de installa
tiekosten ca. 15 %. Deze kunnen tot ca 5 %teruggebracht vTorden
door de bekabeling als een integraal onderdeel van het ontwerp
proces mee te nemen.

Hie~~it mogen we niet zonder meer concluderen dat de koroponents
gewijs ontwikkelde rontgensystemen 10 %goedkoper te maken zijn
door op grote schaal te gaan multiplexen. Niet aIle installatie
bekabeling komt voor multiplexing in aanmerking. Men zal onderscheid
moeten maken tussen kabels die informatie overbrengen, en kabels
die elektrisch vermogen transporteren. AIleen de eerstgenoemde
categorie komt voor multiplexing in am1merking. Verder zal men zich
moeten realiseren dat vTeliswaar het aantal kabels gereduceerd
kan worden, maar dat dan kosten binnen het rontgensysteem zelf
gemaakt moeten wo~den om signalen te multiplexen en te demulti
plexen. Deze mogen bij vergelijking van beide methodes niet verwaar
loosd 'Horden.

Waarom zijn de installatiekosten voor de komponentsgewijs ont
wikkelde rontgensystemen procentueel veel hoger dan voor de sys
temen die in zijn totaliteit ontworpen zijn? Waarop zouden we
kunnen besparen? am een antwoord op deze vragen te vinden, m~cen

we gebruik van de resultaten van het onderzoek dat door de Technical
Support Group naar de installatiekosten van generatoren is uit
gevoerd (zie TABEL 3.3.). Op grond van deze resultaten werden de
gemiddelde installatiekosten per kabel voor een moduulgenerator
berekend: het leggen van een kabel van wandaansluitkast naar
wandaEffisluitkast kost voor een moduulgenerator gemiddeld f. 185,
(zie ook TABEL 3.4).

De Technical Support Group berekende eveneens de installatiekosten
per kabel gemiddeld over alle generatoren, die bij het onderzoek
betrok~en waren. Deze zijn hoger d~~ de hierboven genoemde f. 185,
omdat in de nieuwste generatoren veelvuldig gebruik gemaakt wordt
van afgeschermde kabels. Men heeft de volgende conclusie getrokken:

"Als vuistregel kan gesteld worden dat voor het leggen van kabel
1,5 uur en voor het leggen van afgeschermde kabel 2,4 uur nodig
is. De kosten zijn respectievelijk f. 185,- en f. 242,-. Hiervan
bedragen de loonkosten 40 %en de materiaalkosten 60 'fa."

De hierboven genoemde bedragen laten zien dat het ontwerpen van een
komponent niet ophoudt bij de w~~daansluitkast, waarop de komponent
aangesloten wordt. Het kan voordeliger zijn om door extra elektro
nicaschakelingen (multiplexers) een kabel uit te sparen. Afweging
van de besparing die dit op zou kunnen leveren, dient niet te ge
beuren tegen de achtergrond van een afzonderlijke kabel, maar te-

l gen de achtergrond van de bekabeling van een kompleet systeem. De
installatiekosten van een kompleet systeem in een ziekenhuis zijn
nader onderzocht. Er is daarbij onderscheid gemaakt in de kosten
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voor materiaal, voor het leggen van de installatiebekabeling en
voor het monteren van het systeem (zie TABEL 3.5).

Naar aanleiding van TABEL 3.5 kunnen we opmerken dat een bespa
ring van bijv. 50 %op materiaalkosten ongeveer een evenredige
besparing op voormontagekosten geeft. Minder kabels betekent
immers ook minder voormontage-uren. De bedragen die in TABEL 3.5
voor kabelkosten aangegeven zijn, zijn groter dan de kosten van
aIle low power besturingselektronica, die in het systeem aanwezig
is.

Bij de ontwikkeling van de scanner moest het bekabelingsprobleem
noodgedwongen als een integraal aspect in de tot ale systeemont
wikkeling meegenomen worden: uitvoering van de bekabeling met be
hulp van wandaansluitkasten zou tot een ontoelaatbaar lange instal
latietijd in het ziekenhuis leiden (ca 7 weken). De installatie
kosten voor deze uitvoering zouden 12 %van de totale systeem
prijs bedragen (volgens schattingen in 1976 door T.E.O. (= Techni
sche Efficiency en Organisatie); zie TABEL 3.2). De grote aantallen
kabels zouden bovendien aanleiding kunnen geven tot hardnekkige
storingsproblemen.

Samenvattend kunnen we concluderen dat het uit oogpunt van instal
latiekosten wenselijk is om systemen in zijn totaliteit te ont
wikkelen en de bedr3ning als een integraal aspect mee te nemen.
Toepassing van de moderne elektronica maakt een uitbreiding van
het aantal funkties in rontgensystemen mogelijk en geeft aanlei
ding tot roeer informatie-uit~risselingtussen de diverse kompo
nenten in het systeem. Ret cijfermateriaal in deze paragraaf
indiceert dat de prijs-prestatie verhouding van een rontgensysteem
gunstig te beinvloeden is door bedradingstechnieken te gebruiken
die aansluiten bij de moderne elektronica (multiplexing).
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3.3. INTELLIGENTIE-OPBOffi1 VAN RoNTG~~SYSTE~mN.

De kreet intelligentie-opbouw is ontleend a2~ de computerwereld,
waar "intelligent terminal" een ingeburgerd belgrip is. In de
computervJereld is er door de moderne micro-elektronica een sterke
trend naar decentralisatie ontstaan. Bij het ontwerp van de hard
vlare structuur van computersystemen probeert men de intelligent ie,
die voor de besturing van de randapparatuur nodig is, zoveel mogelijk
onder te brengen in de randapparatuur zelf. De Central Processing
Unit heeft dan meer tijd tel' beschikking voor de uitvoering van
het eigenlijke programma.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk gesteld is, willen we in
deze paragraaf naga&~ hoe we comrutertec~~ologie voar systeembe
sturing in kmmen zetten. Dit hangt naU..7 samen met de vra:JE hoe
we de besturingsintelligentie in een rontgensysteem het beste kun
nen verdelen. In hoofdstuk 1 constateerden "\'Je reeds dat de basis
eenheid system control in een rontgensysteem functioneel altijd
aauvlezie: is. In de hui<iige systemen is deze basiseenheid echt8r
niet duidelijk materieel aanwijsbaar, omdat deze gelocaliseerd is
in de diverse komponenten en daarin verweven is met de besturing
van de desbetreffende komponent.

In hoeverre is het "7enselijk de besturingsintelligentie vnn een
rontgensysteem te centraliscren? Voor dit probleem is het nodig
meer inzicht te krijgen in de besturing van de afzonderlijke
delen van het systeem. Als we dit inzicht eenmaal hebben, kunnen
'He ool~ een antHoord geven op de vraag of het mogelijk is om een
comlJUter of micro-processor, die in het ene gedeelte van het
systeem (bijv. generator) gebruikt t-J'ordt, ook nog te gebruiken
voor de overige delen V2n het systeem.

We zullen in deze paragraaf achtereenvolgens de besturing van het
statief, het beeldvormende gedeelte, en de bron de revue laten
passeren. Tenslotte zullen '\'Ie nog enkele opmerkingen maken over
centralisatie van de intelligentie en het gebruik van micro-proces
soren.

3.3.1. Ret statief.

In hoofdstuk 1 bvamen He tot de constatering, dat voor het op
afstand positioneren van bron, patient, receptor en hulpinstru
menten in principe een motor per vrijheidsgraa~ nodig is, indien
de bev7egingen mechanisch niet gekoppeld zijn.

Ret statief kan derhalve uit het oogpunt van elektrische besturing
beschouwd worden als een verzameling van motoren, waarvan de bewe
gi~gen.geregeld~ gecoordineerd en beveiligd dienen te worden
(z~e flguur 3.1).
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Ret elektrisch gedeelte van een statief.

regeling motor 1 mechanische lastbeveiliging

I--
coordinatie regeling

2 mechanische last I+ ~ beveiliO'in!'" motor
beveiliging

van
statief

~

regeling
motor mechanische lastbeveiliging n

In figuur 3.1. hebbsn we per vrijheidsgraad drie funkties onder
scheiden, nl:

1. regelen
2. coordineren
3. beveiligen

1. Onder het regelen verstaan wij het naar de gewenste eindwaarde
brengen van de motor, afhankelijk van setwaarde en actuele waarde(n).
Bij de motoren in het statief kan de setwaarde een positie of
een snelheid zijn. De actuele waarden zijn vaak zowel snelheid
als positie. De inputgegevens voor een motorregeling zijn in
figuur 3.2. geschetst. De motorregeling is in feite een terug
gekoppeld systeem, 'tvaarop de onhJerper naar hartelust de regel
theorie kan toepassen om uitgaande van het gewenste gedrag de
bijpassende schakeling te realiseren.

Figuur 3.2. De input/output van een motorregeling.
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2. Onder het coordineren verstaan we het in juiste volgorde of
gelijktijdig laten plaatsvinden van bewegingen. Dit laatste is
vooral van belang bij tomografie. Bij tomografie moeten zowel
buis als receptor gelijktijdig bewegen. Dit betekent dat we aan
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bepaalde motorregelingen de juiste setwaarden moeten opgeven.
De op te geven setwaarden kunrcen bij tomografie relatief snel
als functie van de tijd veranderen. Als inputparameters ter bere
kening van setwaarden kunnen dienen bedieningsgegevens en de
actuele waarden van andere aandrijfsystemen.

Figuur 3.3. De inImt/output voor coordinatie van de statief
motoren.
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3. Onder het beveiligen verstaan we het tijdig signaleren van
ongewenste situaties en het nemen van corrigerende en alarmerende
maatregelen. Hieronder valt o.a. het de-tecteren van overbelasting
van een motor of het tegen de eindstops lopen van bepaalde bewe-
gingen. Een bijzondere klasse vorrnen de botsbeveiligingen. Zo
kan de omlegbei'.'eging van een U-boag statief niet plaatsvinden,
als de draaiingsas zich te laag bij de grand bevindt (zie figuur
3.4). Het is don de taak van de beveiliging tijdig het bot sings
gevaar te signaleren. De coordinatieschakelingen kunnen dan het
botsingsgevaar vermijden door de U-boog tijdens het omleggen
eerst omhoog en dcl.n weer omlaag te be,olegen.

Figllur 3.4. Een situatie met botsingsgevaar

Als inputReg~vens voor de beveiligingsschakelingen zlJn dus oak
de bedieningsopdrachten nodig, die bij de gegeven actuele waarden
al dan niet uitgevoerd kunnen worden. (zie figuur 3.5).

Als we de huidige realisatie van bovengenoemde funkties nader
beschouwen, zouden we oak een onderscheid kunnen maken in drie
soorten intelligentie:

1. Voor het realiseren van motorregelingen wordt gebruik ge
maakt van analoge schakelingen (opamps e.d.).

2. Voor het coordineren worden veelvuldig digitale komponenten
zoals PROM's toegepast.

3. Voor het beveiligen worden oven1egend logische schakelingen
zoals M~D's en OR's toegepast.
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Figuur 3.5. : De input/output voor beveiliging van het statief.
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Scherpe grenze tussen de bovengenoemde soorten intelligentie
zijn nauwelijks te trekken. We willen proberen toch een iets
algemenere beschrijving van de drie soorten intelligentie te
geven, dan de manier waarop ze in hardware gerealiseerd zijn.
Dit kunnen we doen door de uitgangspunten bij het ontvrerp van de
hardware sch~~elingen op te sporen.

Alvorens vIe de uitgangspunten op een rijtje zetten geven loJ'e eerst
een toelichting op de plaats van de diverse signalen in het sys
teem (zie figuur 3.6). Onder een stuursignaal verstaan we cen
signaal dat aan een regeling t08[evoerd wordt. Ret signaal bevat
dus informatie over de setwaarde voor de regeling. De regeling kan
zOHel in analoge vorm m:b.v. opamps als in digitale vorm m.b.v
bijvoorbeeld micro-processoren uitcevoerd worden. In het laatste
geval is het nodig om te beschikken over samplel'1aardes van de snel-
heid en/of positie. De samples worden periodiek genom en (periode
tijd T). Dit is in figuur 3.6 symbolisch aangegeven door een scha
kelaar • Deze schakelaar sluit zich iedere peri ode zeer kortstondig.
De frequentie waarmee dit gebeurt noemen we de samplefrequentie.
Ret te bemonsteren signaal representeert in het geval van een
positioneerregeling een positie en in het geval van een snelheids
regeling een snelheid en is dus een continu siE,naal. Ret bemonster
de signaal noemen l'Je discreet, omdat het alleen op de tijd.stippen
nT (n E, N) informatie bevat.

Figuur 3.6. Toepassing van een micro-processor betekent dat
we signaalbemonstering toepassen.
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We behandelen nu achtereenvolgens de uitgangspunten bij het ant
werp van motorregelingen, coordinatieschakelingen en beveiligings
schakelingen.

Ret uitgangspunt voor het antwerp van motorregelingen is de regel
theorie. Ret verband tussen ingangs- en uitgangssignalen is te be
schrijven in de vorm van differentiaalvergelijkingen en overdracht
functies. De regelschakelingen op zich zijn dan oak vergelijkbaar
met analoge rekenmachines, waarmee met relatief eenvoudige midde
len hoge rekensnelheden bereikt kunnen worden. Een motorregeling
heeft tot taak een mechanische constructie aan tedrijven, waarbij
bewegingsfrequenties tot ca 10 Hz voor kunnen komen. Wil men
dergelijke bewegingen door middel van een discreet regelsysteem
besturen, dan zal het discrete regelsysteem een samplefrequentie
moeten hebben die in het ideale geval tweemaal de hoogste signaal
frequentie bedraagt (bemonsteringstheorema van Shannon). In de
praktijk kiest men voor de samplefrequentie 5 a 10 maal de hoogste
frequentie van het te bemonsteren signaal.

De uitgangspunten voor het antwerp van de coordinatieschakelingen
van het statief zijn veeleer applicatorisch Vim aard. Op grand van
het medische toepassingsgebied is voor een bepaalde mechanische
constructie van het statief gekozen. Om bijvoorbeeld tomografie
te realiseren moeten bepaalde motoren gelijktijdig gestuurd worden.
Ret wislcundig verband tussen de diverse posities wordt uitsluitend
bepaald door de ruimtelijke structuur van het mechanische deel
van het statief. Ret wiskundig verband vloeit dus niet voor uit
de oplossing van differentiaalvergelijkingen, maar uit geometrische
en stereometrische berekeningen. Voorts heeft men de mogelijkheid
am met behulp van de coordinatieschakelingen systematische on
nauwkeurigheden (bijv. het doorbuigen van de draagarm van de
rontgenbuis te corrigeren. De wiskundige relaties tussen de stuur
signalen worden dus in principe bepaald door de mechanische struc
tuur van het statief en de systematische foutencorrecties. Omdat het
weinig zin heeft am aan de motorregeling sneller stuursignalen
aan te bieden dan dat het mechanische systeem kan volgen, zou de
frequentie van de stu~;rsignalen lager kunnell zijn dan de s3lllple
frequentie van het posit ie- en/of snelheidssignaal. Roeveel lager?
Deze vraag is nag onvoldoende onderzocht. Het zou zeer wenselijk
zijn het antwoord op voorgenoemde vraag te ondersteunen met de
theorie van de discrete regelsystemen, indien men digitaal wil re
gelen en/of aansturen.

De uitgangspunten voor het antwerp van de beveiligingsschakelingen
zijn logische functies. Twee voorbeelden: er bestaat bot sings
gevaar indien we het statief willen omleggen en de draaiingsas
bevindt zich te laag bij de grand. Een motor mag niet verder lopen
indien de eindstops bereikt zijn of indien de motor oververhit is.
AI deze condities zouden weergegeven kunnen worden met logische
formules (formules van de gedaante F = k • (B + C) ). Deze functies
zijn eenvoudig met behulp van AND- en OR-poorten te realiseren.
Kijken we naar het tijdsaspect, dan kunnen we constateren dat
beveiligingsschakelingen niets hoeven te doen zolang het systeem
in het veilige gebied blijft opereren. Dreigt er een onveilige
situatie op te treden, dan moeten tijdig de juiste maatregelen
genomen kunnen worden.
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De verschillen tussen de drie soorten intelligentie die we onder
scheiden hebben, zijn samengevat in overzicht 4.1. In principe
kunnen aile drie soorten ook m.b.v een combinatie van hardware
en software gerealiseerd worden i.p.v. aileen metelektronica, zoals
dat nu gebeurt. Ret grote voordeel dat hiermee bereikt zou kunnen
worden, is dat men voor aile drie soorten intelligentie standaard
hardware kan toepassen.

Overzicht 4.1. De uitgangspunten voor het ontwerpen van de
statiefbesturing.

UITGANGSPUNT TIJDSASPECT

REGELIlJG .·Ii skundi ge formules repetercnd
regeltheorie

COORDINATIE vriskundige formules repeterend
geometrie v.h. statief

BEVEILIGDJG logische formules 'wakend/st andby

3.3.2. De beeldvormer.

We geven nu enkele beschouwingen over de besturing van het beeld
vormende gedeelte. Evenals bij het statief kun~en we de besturing
van de beeldvormer opvatten als een verzameling van actuators,
die op de juiste wijze gecoordineerd moeten worden om de gevraagde
funktie - het leveren van een Qiagnostisch plaatje - te realiseren.

Figuur 3.7. Ret besturingsgedeelte van de beeldversterkerketen.
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Bij de beeldvormer kunnen we onderscheid maken in registratie
apparaten die gebruik maken van een beeldversterker en apparaten
waarvan de film zelf rechtstreeks aan rontgenstraling blootgesteld
is. Bij de laatsgenoemde categorie zorgt de elektrische besturing
ervoor dat het rooster trilt, de loodschuiven in de juiste positie
staan en de film getransporteerd is. De intelligentie die voor de
besturing van het filmmechanisme nodig is, verschilt dus in wezen
niet van de intelligentie die nodig is voor de besturing van het
statief. Voor de achtergronden bij het ontwerpen van de besturing
van het filmhandlingsmechanisme kunnen ..Ie dus vervli jzen naar het
voorgaande. in het ondersta~nde gaan we alleen in op de achtergron
den die bij het ontwerpen van de besturing van het BV-TV-systeem
een rol spelen. Tot het BV-TV-systeem rekenen we ook de registratie
apparaten die in de beeldversterkerketen zijn opgenomen zoals de
cine-camera.

In di t kader komen VIe nogmaals terug op het 1Jeeld dat vIe in hoofd
stuk 1 geschetst hebben. We hebben daar onderscheid gemaakt tussen
twee informatiestromen in een rontgensysteem. De passieve infor
matiestroom bevat gegevens ten behoeve van het rontgenbeeld, de
actieve informatiestroom bevat de si6~alen die nodig zijn om de
beeldinformatie te bewerken. In overeenste~mingmet hoofdstuk 1
verstaan we onder bewerking ook datgene wat zich in de beeldver
sterker afspeelt. Uit de passieve informatiestroom k~~ de mediaus
uiteindelijk de diagnostische gegevens halen. We zouden deze in
formatiestroom als primair kunnen bestempelen. De actieve infor
matiestroom, die dan de bewerking van de 1Jeeldinformatie verzorgt,
is dan de secundaire informatiestroom (zie figuur 3.8).

FiE;;uur 3.8. : Primaire en secundaire informatiestroom.

1Jesturing

beeldvormer

D = primaire secundaire actuator/
sensor
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De actuators in figuur 3.8 komen overeen met die in figuur 3.7.
De ui tt'lerking van een bepaalde actuator 1rlOrdt gemeten met sensoren
die in een gesloten regellus opgenomen kunnen zijn. De actuator
sensor-benadering, die we bij het statief toegepast hebben, is
voor de TV-keten in het bovenstaande niet geheel uitgewerkt. Men
zou de Automatic Gain Control (A.G.C.) op lcunnen vatten als een
actuator. De A.G.C. regelt het signaal V8n TV-camera naar monitor
zodanig dat laatstgenoemde niet overstuurd wor~t, wanneer de beeld
versterker relatief veel ronteenstraling opvangt. Ret werken met
een hogere stralingsintensiteit vermindert quantumruisop het ingangs
scherm van de beeldversterker. De werking van de A.G.C. is dus ver
gelijkbaar met de ,lerking van een diafragma. Zonder verdere uit.-ler
king nemen we aan dat de TV-keten op te vatten is als een verzameling
van actuators en sensoren met de bijbehorende regeling en sturing.

We willen nog even ingaan op eventuele beeldbewerking in de TV-keten.
Ret gedeelte do.t de beeldbe1'lerking ui tvoert (bijv. een microproces
sor) is in onze beschouwing op te vatten als een actuator. Ook
deze actuator wordt aangestuurd vanuit het coordinatiegedeelte van
de beeldvormer (zie figuur 3.7). Vanuit het coordinatieniveau van
de beeldvormer gezien, maa.kt het in principe niets uit of er een
microprocessor ten behoeve van filmtransport of een microprocessor
ten behoeve van beeldbewerking aangestuurd moet worden

:Ha bovensta2,nde beschomTing kunnen t-Ie in het besturingsgedeelte
van de beeldvormer onderscheid mal::en tussen de volgende functies:

1. regelen
2. coordineren
3. beveiligen

1. Onder het regelen verstaan we het naar de gewenste eindwaarde
brengen van een actuator afhankelijk van setwaarde en actuele
waarde(n). Een voorbeeld van een regeling in de BV-TV-keten is de
schakeling die de snelheid van het filmtransport in de cine-camera
regelt. Een ander voorbeeld is de hoogspanningsregeling in de
beeldversterker, die verantwoordelijk is voor de vergrotingsfactor.
De regelingen in de beeldverdeler zijn vaak van het open loop
type: bijv. de bekrachtiging van een spoel.

2. Onder het coordineren verstaan we het in juiste volgorde en op
de juiste manier laten samenwerken van de actuators. In het BV-TV
systeem hangt de coordinatie nauw samen met de keuze van het re
gistrerende apparaat. Deze keuze is applicatorisch van aard. Af
hankelijk van deze keuze wordt de spiegel in de beeldverdeler in
de juiste stand gebracht, zodat de volgende registratie-apparaten
werkzaam zijn:

a) beeldversterker + TV-camera (tijdens doorlichten)
b) beeldversterker + cine-camera + TV-camera (tijdens opname)
c) beeldversterker + spotfilm-camera + TV-camera (tijdens opname)

Een juiste coordinatie in het BV-TV-systeem is vooral van belang
bij het overgaan van doorlichten naar opname. Dit komt bijvoorbeeld
voor wanneer de arts onder doorlichten een catheter ingebracht
heeft. Zodra er contrastmiddel ingespoten is, wil de arts het ver
loop van de contrastvloeistof op een fotogevoelige laag vastleggen.
Deze overgang heeft voor de besturing belangrijke consequenties:
de intensiteit van de rontgenstraling moet op ean veel hoger niveau
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gebracht worden, bij gebruik van de spotfilmcamera moeten we van
intensiteitsregeling overschakelen op dosisregeling, de spiegel
moet in de juiste positie gebracht 1'lorden, de diafragma's moeten
bediend worden en het filmtransport dient met de TV-camera gesynchro
niseerd 1'lorden.

3. Onder het beveiligen verstaan we het tijdig sig~aleren van ange
wenste situaties en het nemen van corrigerende en alarmerende maat
regelen. Aaangezien de beeldvormer t.o.v. de patient en de rest van
het systeem zich als een "passief" element gedraagt, zijn de voor
zieningen ten behoeve van beveiliging minder omvangrijk. Wel zeer
essentieel is dat de gegevens die het beeldvormende systeem levert
voor de generator, betroU1'lbaar moeten zi jn. Een ongeuenste situatie
treedt bijvoorbeeld op, wanneer er overgeschakeld wordt van door
lichten op opname en de spiegel in de beeldverdeler blijft hangen.
Voor de patient betekent dit, dat hij een nutteloze dosis straling
oploopt. Bovendien 1-Tordt het TV-systeem overstuurd.

Evenals bij het statief proberen we de uitgangspunten die bij het
ontwerp van de besturingsschakelingen een rol spelen, op papier
te zetten.

Het ui tga'Ylgspunt voor het ontHerp van de re,c;elingc::l1 is vTeer de re
geltheorie. De aspecten die bij het sturen van een motor van het
statief een rol spelen, gelden ook voor het sturen van een dia
fragma of een cameramotor. Wel is het zo dat bij het statief de mo
toren een continu interval van snelheden of posities aan kunnen
nemen, tervlijl in het BV-TV-systeem slechts zeer bepaalde diafragma
openingen of camerasnelheden gewenst worden. Het regelen van de
hoogspanning van de beeldversterker is in wezen hetzelfde als
het regelen van een snelheid of een positie: op grond van eon
setvraarde en een actuele vJaarde moet een stuursignaal gegenereerd
worden.

De uitgmlgspunten voor het ontwerp van de coordinatieschakelingen
van het BV-TV-systeem zijn: aanpassing van de hoeveelheid licht
naar de camera's aan de bijbehorende gevoeligheden en optimalisering
van beeldkwaliteit en stralingsdosis. Om een optimale beeldkwali
teit te garanderen, moet de hoeveelheid rontgenstraling, die op
de beeldversterker valt, binnen bepaalde grenzen liggen. Hetzelfde
geldt voor de hoeveelheid licht die op de TV-camera valt. Door
diafragmering voor de TV-camera kunnen we deze aan de beeldverster
ker aanpassen. Dcor een juiste coordinatie van de diafragma's ka'Yl
men de beeldh~laliteit beinvloeden. Een voorbeeld. Stel dat we een
opname met een spotfilmcamera willen maken en tevens de opname
met behulp van een TV-camera in een videogeheugen op willen slaan,
zodat we vrijwel onmiddelijk kunnen controleren wat op de rontgen
film is vastgelegd. We kunnen nu met een lage stralingsintensiteit
werken: dit betekent een lange belichtingstijd, veel bewegingson
scherpte maar weinig focusonscherpte. Bet kan daarom wenselijk
zijn om met een hogere stralingsintensiteit te werken. Dit betekent
echter dat we een groter focus moeten gebruiken, zodat de focus
onscherpte toeneemt. Om tach in het ideale werkgebied van de TV
camera te blijven zullen we moeten diafragmeren.
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Het BV-TV-systeem levert niet rechtstreeks govaar op voor de pa
tient. Het uitgangspunt bij de beveiliging van het BV~TV-systeem

is te voorkomen dat er schade in het systeem zelf ontstaat. Een
voorbeeld hiervan is een bekrachtigingsspoel in rIe bc':'"ldYcr(' eler.
Deze is ontworpen voor een korte duty cycle, zodat de afmetingen
beperkt kunnen blijven. De beveiliging van het BV-TV-systeem dient
oververhitting t.g.v. te frequent gebruik te vermijden. De bevei
ligingen die verhinderen dat er straling geleverd wordt, bevinden
zioh op het niveau van de basiseenheid system control. De uitgangs
punten voor het ontwerpen van de regel- en coordinatieschakelingen
van het BV-TV-systeem zijn samengevat in overzicht 4.2.

Overzicht 4.2. De uitgangsp~nten voor het ontwerpen van de BV
TV-besturing.

UITGAl'JGSPillIT TIJDSASPECT

REG:2;LING vJiskundige formules repeterend
regeltheorie

..
COORIlIlIATIE vliskuncUge formules per opname

beeldbJalitei t

BEVEILIGIlm logische formules ''1akend/standby

lv1et de term tlrepeterend tl in bovenstaand overzicht bedoelen we,
dat het regelen van een diafragma naGr eon gewenste eindstand
een herhaald proces V2Jl vergelijken V2,n setvmarde en actuele waarde
is en op grond daarvan de diafragmamotor sturen. Met de term "per
opname" vlillen vJe aangeven dat de meeste setwaarden voor de regelin
gen in een BV-TV-systeem tijdens een opname niet aan veranderingen
onderhevig zijn. Pas wanneer een andere camera wordt gekozen of
wanneer er met een andere stralingsintensiteit gewerkt wordt,
moeten alle instellingen gewijzigd worden.

3.3.3. De bron.

De bron kan gezien worden als een combinatie van actuators, die
aangestuurd, gecoordineerd en beveiligd dienen te worden. Dit
is geschetst in figuur 3.9- Evenals bij het statief treffen we de
beveiliging zowel binnen als buiten de regellus van de act~ators

aan. Wat houden de funkties regelen, coordineren en beveiligen voor
de bron precies in?

1. Onder het regelen verstaan we het naar de gewenste eindwaarde
brengen van een actuator, afhankelijk van setwaarde en actuele
waarde(n). Bij de koeling en de statorsturing kunnen deze setwaar
den erg eenvoudig zijn: bijv. 0 = anode in rust, 1 c anode in
rotatie. Bij de kV- en mA-regeling zijn meer setwaarden mogelijk.
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Ret elektrisch gedeelte van de eenerator.
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( I I .Istatorregeling statormotor
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Zo v2,rieren mA-set\Jaarden van enkele l'lA' s bij doorlichten tot roeer
dan 1 A bij opname. De kV-waarden v2,rieren tussen 40 en 150 kV.
Ret principe van d.e hoogspanningsregeliq; is in Hezen hetzelfde
als (tat van een motorregeling.

He gaan nu even in op de mA-regeling. De buisstroom is niet recht
streeks te beinvloeden. Deze is afhankelijk van de elektronenemissie
aan het kathode-oppervlak, die "leer sterk van de temperatuur afhangt.
De gloeistroom bepaalt de kathodetemperatuur, zodat de buisstroom
te beinvloeden is via de gloeistroom. Om de actuele buisstroom
naar de juiste eindwaarde te regelen, zijn in de regeling een
aa-ntal vertaalstappen nodig (zie figuur 3.10, 3.11, 3.12). Voor
de praktische realisatie van deze vertaalstappen klmnen functie
generatoren gebruikt worden. Deze leveren bijvoorbeeld bij een ge
wenste mA-lrmarde de benodigde gloeistroomwaarde (I",-waarde). Aan
gezien elke buis een eigen I /1 -karakteristiek he~ft, moet de
functiegenerator afgerege~. ~or~en. Bij de OPTIMUS M200 betekent dit,
dat er 12 potmeters per focus afgeregeld dienen te worden. De
nauwkeurigheid van de functiegenerator is hier groter als 6 %.
De I~/Vf-karakteristiek zou ook m.b.v. functiegeneratoren gereali
~Ge:Q kunnen ~orden, maar aangezien If.wel snel geregeld.kan worden,
lS In de OPTImUS gekozen voar een gloelstroomregelaar, dle ervoor
zorg~ dat de actuele gloeistroom gelijk wordt aan de gewenste.

2. Onder het coordineren verstaan we net in de juiste volgorde en
op de gewenste manier laten samenwerken ven de actuators. In de
generator betekent dit, dat de actuators zodanig moeten samenwerken,
dat de maximale belasting niet overschreden wordt. T.g.v. het elek
tronenbombardement wordt de anode verhit. Aanvankelijk wordt de hitte
opgenomen door de warmtecapaciteit van de anode. Door de anode in
rotatie te houden krijgt men een betere spreiding van de hitte
ontwikkeling. Naarmate de opn2~e langer duurt, moet het in de
rontgenbuis gedissipeerde vermogen via warmtegeleiding afgevoerd
worden. Als de anode eenmaal op temperatuur is, mag de rontgen-
buis niet zo zwaar meer belast worden. Dit komt tot uitdrukking
in de zogenaamde nomogrammen, waarin de maximale buisstroom I als

a
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Figuur 3.10. De r,egeling van de buisstroom.
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funtie van de opnametijd T is uitgezet met de piekwaarde van
de hoogspanning als parameter \zie figuur 3.13). Het nomogram
is aIleen van toepassing wanneer aan het begin van de opname de
anode nog koud is.

Figuur 3.13. : Ret nomogram van een rontgenbuis.

SOD
Ia(mAJ

f '50

'00
~

350
r--

300

250

200

150

100

50

0
0.01 2 5 0.1 5


.-- .

5 10

ROTALIX 0-90

.'.2mm

m freq. 60 { ~:

5

- T(see)

100

3. Onder het beveiligen verstaan we het tijdig signaleren van
ongewenste situaties en het nemen van corrigerende en alarmerende
maatregelen. Een voorbeeld van een zeer ongewenste situatie is
het geval dat t.g.v. een defect in de installatie de generator
geen signaal van de amplimaat binnenkrijgt. De generator zal dan
niet weten, W~1neer de film voldoende belicht is en zal straling
blijven leveren. Als beveiliging tegen deze situatie wordt daarom
een timer genomen die na ± 8 seconden automatisch de rontgenstra
ling uitschakelt. Deze timer is ook weer dubbel uitgevoerd, zodat
de patienttegen een buitensporig hoge stralingsdosis beschermd
wordt, indien de rontgenapparatuur defect mocht gaan.

Een ander voorbeeld van een ongewenste situatie is het oververhit
raken Van de rontgenbuis, wanneer snel na elkaar rontgenopnames
gemaakt worden. De buis krijgt dan in de tussentijd te weinig ge
legenheid om af te koelen. In de huidige generatoren zijn hierte
gen nog geen maatregelen genomen, zodat bij onoordeelkundig ge
bruik van de apparatuur de rontgenbuis geen lang leven beschoren
is. Bij te hoge belasting Vffil de rontgenbuis zal ook de b~aliteit

van de opnames sterk achteruitgaan ten gevolge van het groter
worden van de focusonscherpte.
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Ret beveiligen tegen oververhitting van de rontgenbuis komt erop
neer dat de warmte die in de anode opgeslagen is, de gelegenheid
moet hebben om lieg te stromen alvorens de buis weer tot zijn
plafond belast mag worden. In figuur 3.14 geeft de neergaande
lijn de afkoelingskarakteristiek van de buis weer (dit is dus
het temperatuurverloop wanneer geen vermogen in de buis gestopt
wordt). Ook is de temperatuurstijging als functie van de tijd
getekend bij verschillende toegevoerde vermogens. De stippellijn
geeft de maximale buistemperatuur (met de bijbehorende maximale
warmtecapaciteit). Wanneer men snel na elkaar opnames wil mclcen,
dient men ervoor te waken dat deze maximale temperatuur niet
overschreden wordt.

Figuur 3.1.4,. Temperatuurstijging van de rontgenbuis als functie
Vffi1 de tijd met als parameter het toegevoerde ver
mogen.
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In het bovenstaande hebben 'ire beschreven vlat de functies regelen,
coordineren en beveiligen inhouden. Waar gaat de ontwerper vanuit,
wanneer hij de sch~:elingen moet berekenen die deze funkties uit
voeren?

De uitgangspunten voor het ontwerp van de regeling van een actuator
in de generator zijn de regeltheorie en de fysische beperkingen
van rontgenbuizen. De fysische beperkingen kunnen zelfs voor
een type buis van exemplaar tot exemplaar verschillen en ze kunnen
na verloop van tijd veranderen. Gezien de traagheid van de gloei
draad is het regelprobleem hier dUidelijk verschillend van een
motorregelingsprobleem. De opname is in vele gevallen al afgelopen,
voordat men de kans heeft gehad om de buisstroom bij te regelen.
Ret regelen van de buisstroom is bij korte opnames in feite een
soort schattingsprobleem. Op grond van beperkte gegevens (bijv.
I /If-karakteristieken voorspelt men de in te stellen waarde van
d~ gloeistroom. Ret is zaak om deze voorspelling voor korte op
names zo nauwkeurig mogelijk te doen. Bij langere opnames is de
nauwkeurigheid van de voorspelling minder belangrijk, omdat de
gloeistroomregeling dan de kans krijgt om afwijkingen te corrigeren.

De uitgangspunten voor het ontwerp van de coordinatieschakelingen
van de generator zijn de fysische beperkingen van de rontgenbuis.
In het bovenstaande constateerden we reeds datde fysische beperk
ingen resulteerden in trage actuators (gloeidraad, roterende anode).
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Voor de coordinatieschakelingen resulteren de fysische beperkingen
in gedwongen relaties tussen de actuators. Deze dwingende relaties
komen met name tot uitdrukking in de buisnomogrammen.

Omdat ongevJenste situatieB niet onmiddeli jk gesignaleerd kunnen
worden (een rechtstreekse meting van de temperatuur van het focus
is niet aanv-lezig), speel t bij het ont'ilerpen van de beveiligines
schakelingen het voorspellinGsprobleem dan ook een grote rol. Het
beveiligen van een rontgenbuis kan meer omvatten dml het consta
teren dat de buis oververhit is geraakt. Op grond van de gemaillcte
opnamcs is het mogelijk gegevens af te leiden over de temperatuur
van de <:mode. Als de rontgenoloog nu een zodanige opname vIil maken,
dat de maximum belastbaarheid van de buis overschreden zou worden,
zou deze opname door het systeem verhinderd kunnen worden, zodat
de levensduur van de rontgenbuis verlengd wordt.

He proberen de uitga.."lgspul1ten bij hot ont'iTerp van generatorscha
kelingen weer samen te vatten in de vorm Vrul een overzicht:

Overzicht 4.3. De uitgangspunten voor hot ontwerpen van de genera
torbesturing.

UITGMJGSPUHT TIJDSASPECT

REGl~LnJG regeltheorie repeterend
I /If-karakteristieka

COORDINATIE buisnomogrammen repeterend

BEVEILIGHTG afkoelingsdiagrammen wak.end/standby

Vergelijken we de voorgaande overzichten, dan valt ons op dat
er zeer vele overeenkomsten bestaan tUBsen de besturing van sta
tief, beeldvormer en bron. De soorten intelligentie die we bij het
statief onderscheiden hebben vinden we ook terug bij het BV-TV
systeem en de generator. Opvallend is wel dat voor het coordineren,
regelen en beveiligen van hot statief vaak eenduidige wiskundige
relaties op te stellen zijn, te~1ijl men in de bron slechts de
beschikking heeft over grafieken en benaderingsformules, die sterk
buisafhankelijk zijn. Deze buisafhankelijke gegevens zou men via
software in kunnen brengen, zodat de hardware voor alle generator
besturingen gelijkkan blijven en or zo weinig mogelijk afregel
procedures nodig zijn.

3.3.4. Het systeem.

In het voorgaande hebben we getracht het begrip intelligentie van
de diverse delen wat meer inhoud te geven. We hebben geconstateerd
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dat de intelligentie van het statief, de beeldvormer en de bran
in een combinatie van hard'lorare en soft'loIare gerealiseerd kan worden.
Het is mogelijk am de besturing Vffil de systeemdelen te centraliseren
in een computer met een pakket soft\·rare. Oak is het mogelijk am
de besturing meer decentraal met behulp van micro-processoren
ui t te voeren. He ma.'l:en enkeL. opmerkingen met betrekking tot
beide mogelijkheden.

1. Ret grate voordeel van centralisatie is dat bij het geven von
een bepGalde besturingsopdracht aIle gegevens Vffil het systeem be
troY~~en kLmnen worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de stuuropdrachten
voor het diafrp~a alleen laten bepalen door de focus-film afstand.
Hebben we een systeem waarin gebruik gemaakt wordt van ecn serie
cassette met verschillende filmformaten, dan kunnen we oak het
filmformaat meenemen am de stand VDn de diafragmakleppen te bepalen.

2. Een belengrijk nadeel is dat door de centralisatie de complexi
tei t van het systeem gebuncLeld \oJOrdt. Hierdoor loopt men het risico
dat men een uitgebreid softwarepad:et krijgt. Als men later nag
kleine wijzigingen aan wil brengen, is vaak niet meer te overzien
welke gevolgen de wijziging veroorzaakt.

3. Centralisatie van de besturingsintelligentie biedt de mogelijk
heid tot software linking. Dit betekent dat de diverse komponenten
niet via kabels met elkaar communicel'en, maar via programma's.
Een vO'jr'loraarde hiervoor is vIel clat alle komponenten op een centrale
eenheid aangesloten moeten worden.
Bij toepassing van software linking in de bestaande systeemcon
figuratie (d.K.z. de kasten met elektronica vOQr de diverse kom
ponenten over de gehele rontgenkamer verspreid) zou leiden tot
mino.er signC'<alverbindingen, die echter Hel Iffilger zijn. Op deze
manier zal software linking t.a.v. de bekabelingskosten opleveren.
Besparingen kunnen wel mogelijk zijn, indien de signalen van kast
naar centrale eenheid gemultiplexed worden. Een andere manier am
de bekabelingskosten terug te brengen is een compacte systeembouw,
d.w~z. de apparatuur zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen. Hier
door zou een groat gedeelte van de kabels, die nu in de kabelgo
ten onder het vloeroppervlak liggen, binnen het systeem gehaald
kunnen worden. Hierdoor worden de kabels korter en ontstaat de
mogelijkheid am het bekabelen in de fabriek verregaand te automa
tiseren.

4. Het toepassen van een grate centrale computer is niet de enige
manier am te centraliseren. Een structuur waarbij we oak van
centralisatie zouden kunnen spreken, is die waarin een processor
die gebruikt wordt voor de besturing van eon bepaalde komponent,
oak nag gebruikt wordt voor de besturing van andere komponenten.
De volgende vraag dringt zich dan op: In hoeverre kan een mini
computer of een micro-processor die in het ene gedeelte van het
systeem gebruikt wordt, maar die slechts 10 %van de tijd voor de
verHerking van programma's nodig heeft, oak voor de besturing van
een ander deel gebruikt worden? Deze vraag is niet zander meer
te beantwoorden. De bezettingsgraad van een processor is niet het
enige criterium dat doorslaggevend is. Een processor is immers
een rekenorgaan dat handelingen alleen na elkaar in de tijd kan
uitvoeren. De snelheid waarmee deze handelingen uitgevoerd kunnen
worden, wordt bepaald door de cyclustijd van de processor. Deze



- 70 -

ligt voor de huidige micro-processoren in de orde van 1 ~s. Wanneer
beide systeemdelen gelijktijdig veel aandacht van de processor
opeisen, zou de rekencapaciteit van de processor toch overschreden
kunnen worden, ondanks de lage gemiddelde bezettingsgraad.
In een rontgensysteem ontstaat een drukke situatie op het moment
dat er een opname verlangd wordt: de anode moet op toeren gebracht
worden, de koeling dient geactiveerd te worden, het aantal rnA's en
kV's dient ingesteld te worden, de loodschuiven dienen in de goede
positie te staan, de seriecassette moet gepositioneerd worde~ etc.
Voor en na het begin van de opname zijn er relatief weinig coordi
natietaken uit te voeren. Ret is nog onduidelijk in hoeverre het
sequentieel uitvoeren van aIle coordinatietaken binnen de gewenste
tijdslimiten haalbaar is.

Op grond van bovenstaande opmerkingen ~al het duidelijk zijn, dat
we de inhoud van de besturingsintelligentie veel nauwkeuriger moe
ten kennen alvorens we een uitspraak kunnen o.oen over de mate waarin
centralisering gewenst is. In paragTaaf 3.4 gaen we daarom verder
in op de besturingsintelligentie van het statief.
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3.4. RET SYSTEEMDEEL STATIEF EN DE COMPUTERTECHNOLOGIE.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds gesteld is, zou deze
paragraaf als een toepassing van de in de twee voorga8nde paragra
fen verkregen inzichten beschouwd kunnen worden. Als voorbeeld is
het systeemdeel statief als uitgangspQnt genomen. Naar analogie
van paragraaf 3.2 zullen we eerst de prijsaspecten bij toepassing
van micro-processoren binnen het statief nader beschouwen. Vervol
gens zullen we kijken naar de performance-aspecten.

De cijfers in TABEL 3.6, 3.7 en 3.8 dienen ter orientatie. Aller
eerst zijn in TABEL 3.6 de gemiddelde prijzen voor een motor met
sturing gegeven. De gegeven getallen zijn MLK-bedragen basis '77
(MLK = Materia~l, Loon en Kosten). De bedragen zijn gebaseerd
op de DIAGNOST 90. De Kosten voor de voeding zijn buiten beschou
wing eelaten.
In TABEL 3.7 zijn de prijzen voor coordinatie en beveiliging
van een statief opgenomen. De gegeven fetallen zijn MLK-bedragen
en eveneens ontleend aan de DIAffiJOST 90.
TABEL 3.8 geeft de prijzen voor de 8-bits micro-processorkaarten,
die als ontwerpstandaard binnen N.S.D. aanbevolen worden. Deze
bestaan uit een central processing unit, geheugen, programmeerbare
timers/cotmters, een parallelle MPB 85 bus en een seriele V24 bus.
Om een dergelijke kaart te gebruiken, hebben we nog interface
schakelingen nodig (AID convertors, optocouplers e.d.). Een be
trouwbare schatting voor de Kosten van interfaceschillcelingen is
moeilijk te geven, daar deze sterk afhangt van de omgeving waarin
de micro-processor toegepast wordt.

Gaan we ervan uit dat alle motorregelingen van een statief door
een micro-processorruif uitgevoerd zouden kunnen worden, dan zijn
de benodigde materiaalkosten hoger dan wanneer elke motor afzonder
lijk via de bestaande stuurprint gestuurd wordt. Toepassing van
de micro-processor levert op het niveau van de motorregelingen dus
geen besparing op.

Hoe ligt de situatie bij toepassing van een micro-processorruif
op het coordinatieniveau van het statief? We moeten dan het totaal
bedrag uit TABEL 3.7, verhoogd met extra packagingkosten, verge
lijken met de Kosten voor de micro-processorruif. We constateren
dan dat toepassing van een micro-processor qua materiaalkosten
geen significante besparing in het systeem oplevert. Dit betekent
dat toepassing van de micro-processor voor coordinatie van het sta
tief op andere gronden dan besparing gerechtvaardigd moet worden.
Deze andere gronden kunnen Ga. zijn: hogere performance en eenvou
digere service.

Na deze prijsbeschouwingen richten we onze a~ndacht op de techni
sche aspecten bij toepassing van de micro-processor in het statief.
We kijken daarbij weer op het niveau van de motorregelingen en
op het niveau van de coordinatie. Is het technisch haalbaar een
groot aantal motoren met een micro-processor te sturen? Op grond
van vooronderzoekingen (zie lit 7 en 8) is gebleken dat in totaal
3 permanent magneet motoren door middel van een 8 bits micro
processor gestuurd kunnen worden. De ~egrenzende factoren waren
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achtereenvolgens de benodigde AD-conversietijd (ca 100JAs per
conversie) en de benodigde rekentijd (ca 1}As per instructie).

Er bestaan veel snellere AD-convertors dan die bij het vooronder
zoek gebruikt werden. Ook kan men voor zwaardere motoren de reken
tijd terugbrengen door rninder vaak stuursignalen uit te rekenen.
Dit heeft echter tot gevolg dat men geen universele motorsturing
krijgt. De gevolgen voor stabiliteit en geluidsproduktie bij het
kiezen van een lagere aanstuurfrequentie zijn nog niet in detail
onderzocht. Theoretisch gezien is het haalbaar om alle statief
motoren vanuit een centrale processor te besturen, temeer omdat
niet alle motoren gelijktijdig hoeven te bewegen. Of het praktisch
gezien voordelen biedt, is ook afhankelijk van de voor- en nadelen
van andere mogelijkheden.

Naast de mogelijkheid om de sturing van de motor te digitaliseren,
bestaat de mogelijkheid om de motorsturing in zijn geheel te inte
greren op een chip. Als de resultaten van deze mogelijkheid bekend
zijn, is vergelijking mogelij~. lJaar het zich laat aanzien zal
een geintegreerde motorsturing Qua prijs en regeltechnische eigen
schappen veel gunstiger zijn. Dit zal zeker vaoor de lichte motoren
gelden, oQdat hier de elektronische sturing t.o.v. de motor zelf
een be12~grijk percentage van de prijs van de totale keten uitmaakt.

In het bovenstaande zijn we nagegegaan of het technisch haalbaar
was om de micro-processor binnen een teruggekoppeld systeem te
gebruiken. Rest ons nog de vraag in hoeverre de micro-processor
behulpzaam k~l zijn bij het coordineren en beveiligen van de
bewegingen van een statief. Dit is een taak die boven de terug
gekoppelde regelingen (zie figuur 3.1) ligt. Gezien de relatief
lage herhalingsfrequentie (t.o.v. de instructietijd van de micro
processor), waarmee de setwaarden voor de motorregelingen berekend
hoeven te worden en gezien het feit dat de coordinatie van systeem
tot systeem verschilt, lijkt het voor de hand te ligeen om de hard
ware zo universeel mogelijk te houden en om de verschillen in soft
ware op te nemen. Aangezien voor de coordinatie reeds gebruik
gemaakt wordt Villl PROM's (Programmable Read Only Memories) waar
de coordinatiefuntie vast ingeprogrammeerd wordt, is het gebruik
van een micro-processor vanuit de hardware kant gezien een kleine
stap. Ret wijzigen en uitbreiden van de coordinerende taken heeft
bij het gebruik van een micro-processor geen gevolgen voor de
hardware schakeling. Wijzigingen en toevoegingen kunnen dus sneller
getest en aangebracht worden zander een nieuwe print lay-out te
hoeven mllicen. Met behulp van de micro-processor kunnen testproce
dures ingebouwd worden, zodat servicing vereenvoudigd kan worden.
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~. CONCLUSIES.

In de voorgaande paragrafen hebben we de technische inhoud van de
besturingstaken in de deelsytemen bron, beeldvormer en statief
nader geanalyseerd. Dit hebben we gedaan met het oog op het gene
reren van voorstellen voor systeemstructuren en het toepassen van
computertechnologie (fase 4 van de afstudeeropdracht). Voor het
statief heb ik dit meer in detail kunnen doen dan voor de bron
en beeldvormer. In de laatstgenoemde deelsystemen is reeds ervaring
opgedaan met het toepassen van computertechnologie. Ik wil trachten
de daar opgdane ervaringen - voor zover die mij bekend zijn - op
een rijtje te zetten.

Wat betreft het generatorgedeelte is in Hamburg ervaring opgedaan
met het toepassen van een mini-computer. De gevolgen voor de prijs
prestatie verhouding zijn mij echter niet bekend. We proberen enige
indicaties to krijgen door prijsschattingen te verzamelen over de
low pOHer elektronica die in rontgens3Tstemen aan~'rezig is. Dit is
uitgeHerkt voor een DIAGNOST 90 en een UPI systeem in TABEL 3.9.

De bedragen voor de 10H pOHer elektronica zijn ook op FSP-basis
(FSP = Factory Selling Price) gebracht om deze te kunnen vergelij
ken met de overige bedragen (zoals installatiekosten). De schat
tingen zijn als volgt tot stand gekomen. Er is gekeken naar printen
met elektronica van laag vermogen, waarvan de taken mogelijkeTI1ijs
door een micro-processor overgenomen zouden kunnen Horden. Het
M.L.K.-bedrag voor deze printen is verhoogd met 50 %packaging
kosten (connectoron, ruif, bedrading, kast, e.d.). Het zo verkregen
bedrag op IvILK-basis is vermenigvuldigd met een factor 1,6 om zo
doende een bedrag te krijgen, dat vergelijkbaar is met een FSP
bedrag. Om te OVeTIfegen of een bepaalde ruif met elektronica qua
prijs in a~~merking zou komen voor vervanging door een micro
processorruif, kunnen we de in TABEL 3.9 gevonden bedragen verge
lijken met de prijs voor een mogelijke micro-processorruif.

Voor de OPTIIWS I\1100 generator komen we zo voor de elektronica
op een bedrag van Hfl. 6.300,- • Toepassing van micro-processoren
lijkt een besparing op te kunnen leveren; t.o.v. de systeemprijs
is deze besparing minimaal te noemen. Toepassing van een 16-bits
micro-processor of een mini-computer in de generator zal kosten
verhogend werzen (C.M.X.-generator duurder?).

Met betrekking tot het beeldvormende gedeelte kunnen we gebruik
m~:en van de resultaten van het I.I.I.-projekt, dat ten doel
had een centrale besturing te onti"Tikkelen voor alle komponenten,
die gebruik maken van de beeldversterker. De centrale besturing
werd zOHel op de gebruikelijke manier met logische schakelingen,
alsook op de nieuwe manier met een micro-processor ontworpen.
De micro-processorrealisatie kost ± Hfl. 6.500,- en de "Hard
Hired-Logic"-realisatie ':1:.. Hfl. 5.500,- (prijzen op FSP-basis '79).
De micro-processorrealisatie is in dit geval ca. 20 %duurder.

De voordelen V2.l1. (e mici_'o-processorrealisatie zijn: grotere flexi
biliteit en een eenvoudigere afregeling. De gretere flexibiliteit
houdt in dat op eenvoudige wijze het aantal aan te sluiten hulp-
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apparaten uitgebreid krul worden: men hoeft slechts een nieuw
stuk software ten behoeve van de apparaatbesturing aan het be
staande paldcet toe te voegen. Het afregelen gebeurt bij de micro
processorvariant door het instellen Villl 9 onafh~nkelijke potmeters,
terwijl in de H.W.L.-variant 40 afhankelijke potmeters ingesteld
moeten worden. Ret illstellen van de potmeters gebeurt door de
service in het ziekenhuis op i'Jens van de rontgenoloog.

Een bel~lgrijk nadeel van de micro-processorbesturing in het
BV-TV-systeem bleek de hogere storingsgevoeligheid te zijn.
Een micro-processor is gebaseerd op TTL-sch2J<:elinfjen, d.ie veel
sneller zijn dan de C-MOS-schakelingen. Dit betekent dat zeer hoog
fre(}uente storingen (bijv. t.g.v. doorslag in de rontgenbuis) op
afdoende wijze uit het micro-processorgedeelte geweerd moeten
worden. Dit betekent dat er t.o.v. C-MOS-schakelingen extra voor
zieningen getroffen moeten worden.

In de inleidil1g V2.l1 di t hoofc:'stu.k stelden vie ons de vraag, of het
zinvol is om computertecp~ologie (i.h.b. micro-processoren) voor
de besturing V2.l1 een ror.tgens;y-steem in te zetten. In deze studie
heb·ben He 011S beperld tot 0.0 prijs-prestatie verhoucling vc.:.n het
rontgensysteem zelf als doorslaggevend beslissingscri teritun. Op
grend van cie gee-evens in dit hoofdstuk treld-::en vIe de volgende
conclusies:

1. Vervanging V2.l1 de low power elektror.ic~ in de huidige statieven
door een micro-processor zal geen significante besparing ople
veren.

2. Verv2..Ylging ve.l1 de 10"1 power elektronica in de huidige genera
toren door een micro-processor zal geen significante besparing
oplaveren.

3. Vervanging van de Imv pouer elektronica in het BV-TV-systeem
werkt kostenverhogend.

4. Door toepassing van computertechnologie en een compact ere
bouw kunnen de procentuele installatiekosten teruggebracht
worden.

5. Computertechnologie zal slechts voordeel opleveren, indien men
naar een hogere perfomance van het systeem streeft en daarbij
een integrale benadering toepast. Vervanging van de low power
elektronica in iedere komponent afzonderlijk laat de interfaces
ongemoeid en vraagt om extra aanpassingen. Hierdoor worden de
mogeli:kheden van de micro-processor niet optimaal benut.



- 75-

i. VOGRST'~LLEN SYSTEEMSTRUC1'UUR.

4.1. INLEIDIKG.

Dit hoofdstuk sluit aan bij fase 4 van de opdrachtformulering. Het
doel van fase 4 is het genereren van voorstellen voor mogelijke
systeem- en komponentstructuren. Deze voorstellen dienen rekening
te houden met de volgende facetten: de funktionele opbom, van
rontgensystemen, de toekomstige ontvTikkelingen op het gebied van
rontgendiagnostiek en de verde ling van de besturingsintelligentie
over de diverse delen van een rontgensysteem. Deze aspect en zijn
in de voorgaande hoofdstukken aan de orde geweest. Ik heb getracht
die aspecten aan de orde te stellen die voor rontgensystemen alge
meen geldig zijn.

Het genereren van zinvolle voorstellen is bij de huidige stand van
kennis niet mogelijk. Op vragen met betrekking tot aspecten als
centralisatie versus decentralisatie, processorcapaciteit en geheugen
omvang hebben we nog steeds geen voldoende nauwkeurig antwoord. In
dit hoofdstuk wil ik daarom trachten om via een intuitieve benade
ring tot een systeemstructuur te komen aan de hand waarvan het
mogelijk wordt om tot concrete probleemstellingen te komen met
betrekking tot bovengenoemde aspecten. Er is gekozen voor een
intuitieve benadering om de wirwar van facetten die bij het bepalen
van systeemstructuren te beperken en om de gedachten te kunnen
bepalen aan de hand van een meer concrete uihrerking. De lezer zij
erop gewezen dat bij deze meer concrete invulling keuzes gemaakt
zijn, waarvan de juistheid nog aangetoond moet worden.

am de intuitieve benadering in een systematisch kader te plaatsen
wordt in deze paragraaf het begrip systeemstructuurmodel geintro
duceerd. In paragraaf 4.2. wordt nader op de funktie van het sys
teemstructuurmodel ihgegaan. De daaropvolgende paragrJ,fen zijn
te beschouwen als een voorlopige invulling van het model. Tenslotte
wordt in paragraaf 4.6. in een voorbeeld het onvolledige model
toegepast op een Remote Control systeem.

In zowel het systeemstructuurmodel als in de uitwerking daarvan
komen vele elementen terug die in de voorgaande hoofdstukken reeds
besproken zijn. Enigzins gewijzigde inzichten maakten deze herhalingen
noodzakelijk.

Ter inleiding van het begrip systeemstructuurmodel stellen we ons
de vraag: Hoe komt de systeemstructuur van een te ontwerpen rontgen
systeem tot stand? Alvorens op deze vraag in te gaan is het nuttig
het begrip systeomstructuur nader te omschrijven. In de van Dale
vond ik de volgende omschrijving van systeemi stelsel; geleed en
geordend geheel; complex gerangschikt volgens een georden beginsel.
Voor structuur geeft de van Dale o.a. het volgende: wijze waarop
een samengesteld geheel als zodanig is opgebouwd. Uitgaande van
bovenstaande omschrijvingen kunnen we het begrip systeemstructuur
als voIgt definieren:
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Onder het begrip systeemstructuur vwrdt verstac'"n het geheel van
samenstellende delen van een geordend stelsel en de wijze waarop
die delen geordend zijn.

Ret geordend stelsel is in ons geval dus een rontgensysteem. Ret
begrip systeemstructclur geeft dus aan uit welke delen een rontgen
systeem opgebouwd is en hoe deze delen samengesteld worden om het
systeem te laten beantwoorden aan zijn funktie. De manier waarop
de delen van een rontgensysteem samengesteld worden is sterk af
hankelijk van het toepassingsgebied. Zo is de structuur V8~ een
systeem met een afstandbestuurd statief (bijv. Diagnost 90) ver
schillend van een systeem met een U-boog statief (bijv. U.P.I.).
Deze verschillen betreffen echter alleen de mechanische structuur,
de constructie, van het systeem. De manier waarop de delen funktio
neel met elkaar samenhangen, is voor beide systemen vrijwel identiek.
ook de wijze waarop de delen elketrisch met elkaar verbonden zijn,
is niet principieel verschillend.

In het bovenstaande hebben vTe eeconstateerd dat de delen van een
rontgensysteem op verschillende manieren met elkaar kunnen samen
hangen: funktioneel, mechanisch en elektrisch. In de toekomstige
rontgensystemen met computertechnologie wordt de wijze van samen
hangen ook beinvloed door de software. We zouden daarom een
onderscheid willen maken tussen een funktionele, een mechanische,
een elektrische en een software structuur. De twee laatstgenoemde
structuren zijn te vangen met het bep:rip infor:ratiestruduur.

Verschillende typen rontgensystemen hebben een verschillende struc
tuur. Ondanks deze verschillen in structuur zullen er ook vele
overeenkomsten bestaan tussen de verschillende typen rontgensys
temen. Dit geldt voor alle rontgensystemen, dus zowel voor de
huidige als de toekomstige. Deze overeenkomsten kunnen we beschrij
ven in de vorro van een model. Omdat het overeenkomsten in syste'2m-'
structuur betreffen, spreken we van een systeemstructuurmodel.

Ret begrip systeemstructuurmodel heeft in dit verbanieen tweeledige
betekenis. Enerzijds is ~et een abstraherende beschrijving van de
huidige en toekomstige rontgensystemen, anclerzijds "staat het
model ll voor de systeemstructuren van nag te c'ntwerpen rontgensys
temen. Evenals de schilder een model kan gebruiken, zo kan de ont
werper van rontgensystemen uitgaan van een systeemstructuurmodel.
Ret systeemstructuurmodel poogt een uniforme ontwerpfilosofie te
bieden voor alle rontgensystemen die in de komende 5 a 15 jaar
ontwikkeld zullen worden.

De bovenstaande tW\'Jeeledige betekenis is in overeenstemming met de
omschrijving die de van Dale geeft voor het woord model, wanneer
het in een wetenschappelijke context gebruikt wordt: "een model is
een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karak
ter. lI

Wat is het operationele karakter van het systeemstructuurmodel,
m.a.w. hoe stacd het model in relatie tot het doel dat het beoogt?
Wat is de inhoud van het model? Roe komt het model tot stand? Op
deze vragen zal in paragraaf 4.2. achtereenvolgens worden ingegaan.
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stige systemen meer eoordinatie op systeemniveau vereist zal z1Jn.
Alvorens rontgensystemen te gaan ontwerpen met een meer geeentra
liseerde opbouw lijkt het m.i. verstandig daarvoor een model te
hebben, dat met voldoende experimenten onderbouwd is.

4.2.2. Inhoud.

Uitgaande van de def,initie hebben we geeonstateerd dat versehillen
in systeemstruetuur veelal te herleiden zijn tot versehillen in
meehanisehe struetuur. In het systeemstruetuurmodel zou ik daarom
een onderseheid willen maken tussen de volgende komponenten:

1. funktionele struktuur
2. meeh2~iseh/fysisehe struetuur
3. informatiestruetuur

a. elektrisehe struetuur
b. software struetuur

Figuur 4.2: De komponenten van het systeemstruetuurmodel.

funktionele struetuur

meehanisehe/
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Figuur 4.3. probeert aan te geven in welke relatie de vier strue
turen met elkaar staan. De funktionele struetuur is voor alle
rontgendiagnostisehe systemen hetzelfde en te besehouwen als de
meest omvattende struktuur. De meehanisehe e.q. fysisehe, de elek
tisehe en de software struetuur zijn te besehouwen als de materiele
uitwerking van de funktionele struetuur op een zodanige wijze dat
aan de gebruikerseisen voldaan kan worden.

We geven alvast een korte besehrijving van de inhoud van iedere
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4.2. HET SYSTEEIVISTRUCTUURTWDEL.

4.2.1. Doel.

t'laarom een model? Het model biedt ons de mogelijkheid voor elk
toepassingsgebied de meest geschikte systeemstructuur te vinden.
De manier waarop de systeemstructuur van een te ontwerpen rontgen
systeem tot stand komt, is geschetst in figuur 4.1. Het applica
tiegebied stelt eisen ten aanzien van de mogelijkheden die het
rontgensysteem moet bieden. Met het model kunnen we een systeem
structuur ontwerpen die tegemoet kcmt aan de door de gebruiker
gestelde eisen. Het model kunnen we dus beschouwen als een stuk
gereedschap voorde ontwerper van systeemstructuren.

Figuur 4.1: Ret ontwerp van een systeemstructuur van een rontgensys
teem m.b.v. een model.

systeem
structuurmodel
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eisen
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In het systeemstructuurmodel trachten we de factoren die de relaties
tussen de delen van het systeem beinvloeden in kaart te brengen. Een
voorbeeld. De grootte van de diafragma-opening wordt zowel door de
focus-film-afstand {F.F.A.) als door het filmformaat bepaald. Dit
geldt natuurlijk ook in toekomstige rontgensystemen. In het algemeen
mogen we vcronderstellen dat de factoren die de relaties en infor
matieuitwisseling tussen de delen van een bestaand rontgensysteem
bepalen, onveranderd geldig blijven in- toekomstige rontgensystemen.

Het model kunnen we dus o.a. baseren op de bestaande rontgensystemen.
Omd:"t het model geschikt meet zijn om de structuur van toekomstige
rontgensystemen te ontwerpen, moet het meer bevatten dan boven
genoemde overeenkomsten. Het model moet tevens aangeven ap welke
manier de relaties tU8sen de delen optimaal met de nieuwste techno
logische ontwikkelingen tot stand gebracht kunnen worden.

Het idee van een systeemstructuurmadel is eigenlijk niets nieuws.
Ook de huidige rontgensystemen zijn ontworpen met een stru6tuur~

model, een systeemcancept. Dit model was dan weI niet zo expliciet
geformuleerd. Het concept voor de huidige rontgensystemen berust op
een zo groat mogelijke zelfstandigheid van de k,-,mponenten, zodat ze
in een zeer breed scala van systen;en toegepasit kunnen worden. In
de voorgaande hoofdstukken hebben we geconstateerd dat in de toekom-
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komponent. In de volgende para~afen zal uitvoeriger op iedere
komponent afzonderlijk teruggekomen worden.

De mechanische structuur heeft voornamelijk betrekking op het
statief. De funktie-vrijheidsgradentabel (zie hoofdstuk 1) is een
afstandelijke manier am het statief te beschrijven en tevens aan
te sluiten bij het applikatiegebied van het te ontwerpen rontgen
systeem. Deze tabel is duseen onderdeel van de komponent mechanische/
fysische structuur. Het fysisch aspect van deze komponent van het
systeemstructuurmodel vinden we bij de bran en de receptor. De wijze
waarop de kV-regeling invloed heeft op de intensiteit van de rontgen
straling en de wijze waarop de mA-regeling invloed heeft op het
spectrum zijn een onderdeel van de fysische structuur van de bran.
We kunnen dit vergelijken met mechanische koppeling in het statief,
die op een bepaalde manier de vrijheidsgraden van elkaar afhankelijk
maakt. 20 zijn oak vrijheidsgraden van de bran op een bepaalde
manier '~ysisch gekoppeld". In de beeldvormer ;o;ijn de vrijheidsgra
den eveneens fysisch aan elkaar gerelateerd. Hier speelt dit vaoral
bij het optimaliseren van de beeldkwaliteit een rol.

De elektrische structuur heeft betre~king op de w~Jze waarop de
delen van een rntgensysteem gersngschikt zijn in een besturings
netwerk. Het betreft hier dus de elektrische schakelingen en de
manier ltraarop deze via elektrische bedrading met elka::;r cornmuniceren.

De soft'i'lare structuur heeft betrekking op de 'i'lijze waarop de delen
van een rontgensysteem van elkaar afhangen ten gevolge van program
mering d.m.v. software. Onder soft'i'lare verstaan vlij alle informatie
die in de vorm van een binaire code in geheugenelementen binnen
het systeen opgeslagen wordt, alvorens met het systeem gewerkt
wordt.

De mechanische c.q. fysiche, de elektrische en de software struc
tuur beinvloeden elkaar. Dit is aangegeven in figuur 4.2. d.m.v.
pijlen. Kiezen we voor een mechanische structuur, waarbij vrijheids
graden mechanisch niet gekoppeld zijn, dan betekent dit dat we een
elketrische koppeling aan moeten brengen. Deze elektrische koppeling
kan gerealiseerd worden in de vorm van elektronicaschillcelingen. Dit
is een voorbeeld van de beinvloeding van mechanische structuur op
elektrische structuur.

Figuur 4.3. ~ De onderlinge beinvloeding van de mechanische c.q.
fysische, de elektrische en de software structuur.
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Ook de elektrische en de software structuur beinvloeden elkaar
wederzijds. Stel namelijk dat we de elektrische besturing van een
rontgensysteem ontwerpen m.b.v. een gedecentraliseerd multi-micro
processorsysteem, waarbij elke processor eigen geheugen ter beschik
king heeft (zie figuur 4.4.). De centrale processor verzorgt de
coordinatie tussen de andere processoren. De programma's van iedere
processor bevinden zich ook in het geheugen van de desbetreffende
processor. De structuur van de software ten behoeve van het opera
ting system is in dit geval verschillend van de structuur van de
software in het geval dat we een centrale computer gebruiken om
aIle actuators aan te sturen.

Figuur 4.4. : Twee mogelijke elektrische structuren.

multi-microprocessorsysteem centrale computer

In het voorgaande hebben we globaal de inhoud van het systeemstruc
tuurmodel beschreven. Nemen we de historische ontwikkeling van ront
gensystemen in ogenschouw, dn zouden we de komponenten van de sys
teemstructuur grofweg als voIgt in de tijd kunnen rangschikken:

1. funktionele structuur
2. mechanische c.q. fysische structuur
3. elektrische structuur
4. software structuur

Pas sinds enkele jaren wordt er in rontgensystemen gebruik gemaakt
van computers en besturing m.b.v. software. De komst van de scanner
heeft een grote invloed hierop gehad. Omdat het gebruik van compute~

technologie in rontgensystemen Vffil recente datum is en omdat het
gebied van micro-processoren en interfacing technieken nog in het
beginstadium van ontwikkeling is, zullen de inzichten met betrekking
tot deze ondert'lerpen ook aan wijziging onderhevig zijn. Voor het
systeemstructuurmodel betekent dit, dat de elektrische en de soft
ware structuur het meest aan verandering onderhevig zullen zijn. Het
model zoals dat in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, is dus nog
niet af.
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4.2.3. Vooronderzoek.

Als het model dat in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, nog niet
afgerond is en derhalve nog niet geschikt is om systeemstructuren
te ontwerpen, waarom dan toch al een systeemstructuurmodel? Het
onvolledige model kan dienst doen om richting te geven aan het
onderzoek dat nog verricht moet worden alvorens het model geschikt
is om systeemstructuren af te leiden waarin op intensieve wijze
gebruik gemaakt wordt van de computertechnologie. Op grand van de
uit onderzoek verkregen resul taten kan het model a2>ngevulc_ en bij
gesteld worden.

Het systeemstructuurmodel wardt aldus het gereedschap waarmee nieuwe
systeemstructuren ontworpen kunnen worden voar apparaten die tot
een bepaalde klasse van rontgensystemen behoren. Evenals een stuk
gereedschap bepaalde bewerkingen toelaat, zo laat het systeemstruc
tuurmodel bepaalde structuren toe en sluit het andere uit voor
een gegeven applicatie.

Met het anvolledige model kunnen we weliswaar nog geen systeem
structuren afleiden, die direct voor realisatie in aanmerking
komen, maar we kunnen weI een aantal kandidaten aanwijzen. Met
deze kandidaten kunnen vIe het ont'Herpproces "al droogzwemrnende"
doorlopen (zie figuur 4.5.). Het doorlopen Vffil het ontwerpproces
en het bijstellen van het model doen vIe net zo lang, totdat vIe
een model hebben waarmee we de systeemstructuren van een bepa~lde

klasse van rontgensystemen kunnen ontwerpen.

Figuur 4.5. Het systeemstructuurmodel geeft richting aan en
wordt bijgesteld door vooronderzoek.
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Voor welke klasse van rontgensystemen moet het model geschikt zijn?
Zoals we reeds constateerden heeft inzet van computertechnologie
aIleen kans van slagen bij een integrale aanp~c van systemen met
veel besturingsintelligentie. We veronderstellen nu dat het mogelijk
is voor deze klasse een systeemstructuurmodel, een uniforme ontwerp
filosofie te vinden. Tot de beoogde klasse behoren aIle rontgen-
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systemen die vergelijkb-',ar zlJn met:
- Remote Control systemen (DIAGNOST 42-120)
- Angio systemen (ANGlO DIAGNOST)
- Cardio systemen (CARDIO DIAGNOST, POLY DIAGNOST C)
- Uro systemen (URO DIAGNOST)
- Neuro systemen (NEURO DIAGNOST, CRMJIO DIAGNOST)
- Tomografie systemen (POLYTOME)

Ret 'tlroogz\Vemmen" zullen vie doen aan de hand van een representant
van bovengenoemde klasse. Als representant kiezen we een rontgen
systeem dat vergelijkbaar is met het DIAGNOST 90 systeem. Toepassing
van het systeemstructuurmodel zal een aantal vragen oproepen. De in
deze paragraaf beschreven methode lijkt m.i. geschikt om het uit
gebreide terrein dat door het begrip systeemstructuur bestreken
wordt, af te bakenen en gericht naar gegevens te zoeken.

In de drie volgende paragrafen zullen de komponenten van het
systeemstructuur model meer in detail besproken worden.
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4.3. FUNKTIONELE STRUCTUUR.

In deze paragraaf zullen \1'e de funktionele struktuur van een
rontgensysteem beschrijven. Dit zullen we doen door eerst een
opsomming van de noodzakelijke funkties in een rontgensysteem te
geven. Dit leidt tot een zeer abstrakte manier van beschrijven
van een rontgensysteem. am te komen tot een meer concrete beschrij
ving alloceren we de funkties - die in elk rontgensysteem aanwezig
zijn - in zogenaamde basiseenheden. Deze paragraaf kan jC op enkele
wijzigingen en aanvullingen na, beschouwd worden als een samenvatting
van hoofdstuk 1.

De funktie van een rontgensysteem in z~Jn totaliteit: Ret rontgen
systeem biedt de arts een hulpmiddel bij het stellen van een
medische diagnose. Ret systeem ma~ct daarvoor gebruik van de eigen
schappen van rontgenstraling.

De volgende funkties dienen door het systeem uitgevoerd te worden:

1. Stralingsopwekking.
Ret opwekken van een bundel rontgenstralen gekarakteriseerd door
spectrum, intensiteit en afmetingen als functie van de tijd.

2. Beeldvorming.
Ret vertalen van een rontgenabsorptiepatroon in een voor de ge
bruiker te interpreteren beeld als functie van de tijd.

3. Positionering.
Ret op de juiste plaats brengen en/of houden van de rontgenbundel,
de patient, het beeldvormende gedeelte en eventuele hulpinstrumenten
als functie van de tijd.

4. Administratie.
Ret als functie van de tijd leveren en/of verwerken van gegevens
die geen directe diagnostische informatie bezitten, maar die men
in het verband met het uitvoeren van rontgendiagnostische onder
zoeken wenselijk acht. Voorbeelden: het berekenen van de stralings
dosis, het vastleggen van patientgegevens op het rontgenplaatje.

5. Coordinatie.
Ret op de juiste manier laten samenwerken van bovengenoemde functies
in de tijd.

Voor elk van bovengenoemde funkties definieren we een basiseen
heid. Onder het begrip basiseenheid verstaan we al datgene wat
zorgt voor de uitvoering van bovengenoemde functies. Zo verstaan
we onden'de basiseenheid "bron" al datgene \1'at de stralingsop
wekking verzorgt, onder de basiseenheid "beeldvormer" al datgene
wat de beeldvorming verzorgt, etc. TABEL 4.1. geeft een opsomming
van de deelfuncties waardoor elke afzonderlijke basiseenheid
gedefinieerd wordt. Deze opsomming is gebaseerd op de inventari
satie van functies in hoofdstuk 1. Roofdstuk 1 geeft ook een nadere
omschrijving van aIle deelfunkties. T.o.v. hoofdstuk 1 bevat het
overzicht de volgende wijzigingen:
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De vijf basiseenheden von een rontgensysteem.

BAS ISEENHEID UIT TE VOEREi:J (DEEL)FUNKTIES

"

BRaN stralingsopwekking - spectrum
- intensiteit
- bundel

BEZLDVORMER beeldvorming - selectie
- omzetting
- bewerking

- visualisering

STATIEF' positionering - patient
- buis
- receptor
- hulpinstrumenten

ADIUNISTRATIE administratie - "inboeken"
- "uitboeken"

SYSTEm CONTROL coordinatie

1. Bij de bron treffen we als deolfunktie geen stralingstijdrege
ling meer aan. Het regelen van de stralingstijd rekenen we tot de
deelfunktie intensiteitsregeling. Immers het uitschakelen van de
rontgenstraling is'te beschouwen als het overgaan van rontgenstra
ling met intensiteit I op rontgenstraling met inte~siteit a op een
tijdstip t. De tijd treffen we ook bij de andere deelfunkties als
parameter aan. Zo moet bijvoorbeeld ook het positioneren van
de rontgenbuis bij tomografie ook met een bepaald verloop in de
tijd geschieden.

2. vIe hebben een niem'Je basiseenheid "administratie" ingevoerd.
In de toekomstige rontgensystemen mogen we een flinke uitbreiding
van de taakomvang voor deze basiseenheid ven-Jachten. ,'.Cot deze
basiseenheid rekenen we niet aIleen aIle voorzieninge~ die in het
systeem getroffen zijn voor het vastleggen van de stralingsdosis
en patientgegevens op het rontgenplaatje, ma~r ook aIle voorzieningen
voor filing en retrieval van de gegevens die bij rontgendiagnoses
nodig zijn en geproduceerd worden. Deze administratieve deelfunk
ties hebben \-Je samengevat ondr "inboeken" en '~uitboeken", omdat
de handelingen die de gebruiker daarvoor moet verrichten respec
tievelijk v66r en na de opname plaatsvinden.

De funktionele structuur komt tot uitdrukking in de wJ.Jze waarop
de basiseenheden samenhangen. Deze is getekend in figuur 4.7. De
verbindingslijnen kunnen geidentificeerd worden met kanalen waar
over de basiseenheden informatie met elkaar kunnen uitwisselen.
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Funktionele structuur.

SYSTE1Yl

CONTROL

1I JI I
BRaN BEELD- STATIEF ADMINI-

VORMER STRATIE

De funktionele structuur is de oasis voor de informatiestructuur,
waarop in paragraaf 4.4 nader ingegaan zal worden. De informatie
die over deze kanalen gaat en de informatie die oinnen iedere
basiseenheid afzonderlijk uitgewisseld wordt, hangt ten nauvTste
samen met mechanische en fysische oven,egingen. De volgende para
graaf poogt deze oven1egingen onder te orenEen in het systeem
structuurmodel.
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4.4. MECHANISC~!FYSISCflliSTRUCTUUR.

4.4.1. Algemeen.

In paragraaf 4.1. Z1Jn wij er vanuit gegaan dat de structuur van
een rontgensysteem opde eerste plaats bepaald wordt door het
medische applicatiegebied. We veronderstellen dat bij het ontwer
pen de gebruikerseisen nauwkeurig bekend zijn. In het vertaal
proces van applicatiegebied naar technische realisatie zouden we
de volgende stappen kunnen onderscheiden. Allereerst moet de
ontwerper de medische funkties die van het systeem verlangd worden,
omschrijven met tecp..nische begrippen. De zo verkregen "technische
functies" kunnen vervolgens door de ont1rlerIJer verder herleid
worden tot getoJenste "vrijheidsgraden". De vrijheidsgraden kunnen
tenslotte samengesteld of opgebouwd worden uit een aantal "actuator
functies".

Een l1aterdichte definitie, die ook praktisch bruikbaar is, heb ik
voor de begrippen "vrijheidsgraad" en "actuatorfunctie" nog niet
kunnen vinden. Onder een vrijheidsgraad verstaan vlij o.a. trans
latie langs x-as, rotatie om z-as, intensiteit van rontgenstraling,
spectrum van rontgenstraling, helderheid van een TV-beeld, contrast
van een TV-beeld. Een vrijheidsgraad. is dus "een soort elementaire
ruimte, waarlangs men de technische functies het liefst zou ont
binden." Ret is echter praktisch niet altijd mogelijk een vrijheids
graad rechtstreeks aan te drijven d.mv. een actuator. Om aan te
sluiten bij datgene waar we weI invloed op kunnen uitoefenen, voeren
we het begrip "actuatorfunctie" in.

Onder een "actuatorfunctie' verstaan wi j een grootheid waarvan de
waarde door een actuator beinvloed kan worden. Tot de verzameling
van actuators rekenen we o.a. een elektrische motor, de gloeidraad
van een rontgenbuis, een signaleringslampje, de afbuigspoel in
een televisiebuis. Bij de actie van een actuator kunnen meerdere
vrijheidsgraden in het spel zijn.

We geven twee voorbeelden om het verschil tussen bovenstaande
begrippen te verduidelijken. De positie van de buis in de z-richtirg
in een carthesisch assenstelsel is te beschouwen als een vrijheids
graad; de angulatiehoek (die motorisch aangedreven kan worden) is
te beschouwen als een actuatorfunctie. De intensiteit van de
rontgenstraling uitgedrukt in quanten per seconde kan beschouwd
worden als een vrijheidsgraad; de gloeistroom van de rontgenbuis
kan beschouwd worden als een actuatorfunctie.

We lichten het vertaalproces van applicatorische wensen naar
technische realisatie toe aan de hand van een statief voor tomo
grafie. Ret zichtbaar maken van een vlclcke laag weefsel uit het
lichaam kunnen we opvatten als een funktionele specificatie die
medisch van aard is. De ontwerper kan op verschillende manieren
aan deze specificatie tegemoetkomen. Een manier is plan-plan-tomo
grafie. Door de term plan-plan-tomografie is de medische specifi
catie vertaald in een funktionele spccificatie, die aansluiting
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vindt bij de techniek. Aan de hand Van een model kan de ontwerper
de technische functie plan-plan-tomografie verder opsplitsen in
een aantal vrijheidsgraden. Volgens ons systeemstructuurmodel
vinden we met de funktievrijheidsgradentabel de volgende vrijheids
graden: buisrotatie, buislangs, receptorlangs. Deze vrijheidsgra
den kunnen door de volgende combinaties van actuators gerealiseerd
,-Jorden:

angulatie en buishoog (zoals bij DIAGNOST 90)
- zuillangs (zoals bij de DIAGNOST 120)
- buisrotatie, buislangs en receptorlangs

Pas nadat de ontwerper de medische funkties vertaald heeft in
vrijheidsgraden, kan hij overwegen welke technische mogelijkheden 
en dus welke actuatorfuncties - hem ter beschikking staan om de
gewenste vrijheidsgraden te realiseren. De technische mogelijkhe
den zijn sterk afhankelijk van de stand van de techniek op een
bepaald moment. Naarmate de techniek voortschrijdt neemt het aantal
realisatiemogelijkheden toe. Een van de meest belangrijke keuze
criteria voor de ontwerper is de prijs-prestatie verhouding(en
eventueel de te verwachten ontwikkeling daarin). Met de keuze van
de actuatorfuncties legt de ontwerper de mechanische c.q. fysische
structuur van het systeem vast. Met betrekking tot de elektrische
en de software structuur staan hem dan nog verschillende realisatie
mogelijkheden open.

We geven een overzicht van de uitgangspunten. 3ij de keuze van de
mechanische c.q. fysiche structuur zijn achtereenvolgens van
belang:

1. het medische toepassingsgebied
2. technische aspecten lmogelijkheden; prijs-prestatie)
3. andere aspecten (organisatorische e.d.)

In het tot stand komen van de mechanische c.q. fysische structuur
kunnen we de volgende fasen onderscheiden:

1. het vertalen van medische funkties naar actuatorfunkties
2. het kiezen van geschikte technische realisatiemogelijkheden
3. het formuleren van de funktionele eisen waaraan de elektrische

en de software structuur moeten voldoen om de actuatorfunkties
op de gewenste manier te laten samenwerken

Het model van de mechanische c.q. fysische structuur probeert
daarvoor de volgende gereedschappen aan te reiken (zie ook fi
guur 4.7):

1. een vertaalinstrument of analysemethode
2. een reservoir van technische m~gelijkheden

3. een beschrijving van de interactie tussen de mechanische c.q.
fysische structuur en de informatiestructuur

In het volgende doen we voorstellen voor bovengenoemde gereedschap
pen voor achtereenvolgens de basiseenheden statief, bron en beeld
vormer.
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Figuur 4.7. Het tot stand komen van de mechanische c.q. fysische
structuur van een rontgensysteem.
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4.4.2. Mechan~~~e structuur van de basiseenheid statief.

1. Als analysemethode kunnen we de funktie-vrijheidsgradentabel
gebruiken (zie hoofdstuk 1). Met deze tabel kunnen we aIle techni
sche funkties van het statief vertalen naar een aantal vrijheids
graden. In de funktie-vrijheidsgradentabel kunnen we echter geen
relaties tussen de vrijheidsgraden aangeven. WeI is het mogelijk
om per vrijheidsgraad uiterste grenzen, nauwkeurigheid e.d. aan
te geven. De onderlinge relaties kan men duidelijk maken door
middel van tekeningen en/of door middel van formules. Als basis
voor deze formules zouden de in hoofdstuk 1 geschetste coordinaten
stelsels kunnen dienen.

2. Het reservoir van technische mogelijkheden wordt voor de basis
eenheid statief gegeven door aIle reeds gerealiseerde statieven en
aIle overige bestaande technieken om bewegingsvrijheidsgraden
te sturen. Bij deze laatste oategorie zou men bijvoorbeeld kunnen
denken aan robotachtige statieven, die pneumatisoh of hydraulisch
aangedreven worden.
Uit al deze mogelijkheden zal een keuze gedaan moeten worcien.
Bij deze keuze zal men dus niet aIleen moeten overt-regen hoe vrij
heidsgraden samengesteld worden tot actuatorfunctie~maar ook hoe
de actuatorfunkties uitgevoerd kunnen "lOrden. Het samenstellen
van vrijheidsgraden kan mechanisch, elektrisch of via software
gebeuren. am een verantwoorde keuze te kunnen maken, moeten we
van zoveel mogelijk realisatievormen de gevolgen met betrekking
tot de keuzecriteria kennen. Indien we deze gevolgen niet kennen,
zullen we moeten ovenregen of het de moeite waard is daar onder
zoek naar te doen.

3. De interactie tussen de mechanische structuur en de informatie
structuur binnen de basiseenheid statief zelf wordt bepaald door
de keuze die men uit de technische realisatiemogelijkheden doet.
Door deze keuze worden een aantal vrijheidsgraden mechanisch gekop-
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peld. Als gevolg daarvan houdt men een set samengestelde vrlJ
heidsgraden - de actuatorfunctie - over. De relaties tussen deze
actuatorfuncties bepalen de informatiestructuur van het statief.
Deze inforrnatiestructuur kan ui tgevlerkt worden in de vorm van
hardvrare of software.
Bij de interactie van de basiseenheid statief met de andere basis
eenheden speelt de grootheid focus-film afstand een belangrijke
rol. Met de focus-film afstand hangen ondermeer samen:

- de focussering van het rooster
de minimale focushoek V2~ de rontgenbundel aan het enodeopper
vlak

- de stand van de diafragmakleppen
- de intensiteit van de rontgenstraling op het filmoppervlak
- de focusonscherpte

AIle overige interactie ligt op het gebied van timing binnen
het tot ale systeem. Een juiste timing is vooral van belang bij
tomografie (i.h.a. bij opnametechnieken waarbij de bewegingen
van het statief automatisch gestuurd worden). Bij de timing van
tomografie zijn o.a. van belang:

- de tijd die nodig is om de buis en receptor op de gewenste
snelheid te brengen

- de scantijd; deze moet samenvallen met de peri ode dat de
buis rontgenstraling levert

4.4.3~ De fysische structuur v~~e basiseenheid bron.

1. Als analysemethode kunnen we hier gebruik maken V2~ pr~ctijk

gegevens. Deze bestaan in de vorm van tabellen, waarin voor elk
lichaamsdeel de aGnbevolen kV-waarde vermeld staat bij gebruik
van een bepaalde film en in de vorm van tabellen waarin maximale
opnametijden vermeld staan (dit met het oog op beweginsonscherpte).
Actua torfuncties bij de basiseenheid bron die we al dan niet kunnen
kiezen zijn bijvoorbeeld het filter en de focusgrootte. Ret filter
heeft evenals het aantal kV's invloed op het contrastverschil
van de rontgenopname. Het focus beinvloed de focusonscherpte. Bij
de basiseenheid bron hebben we niet zozeer te maken met het kiezen
van vrijheidsgraden - de meeste vrijheidsgraden zal men bij aIle
generatoren aantreffen - maar veel meer met de eisen t.a.v. de
uiterste grenzen en de stuurbaarheid van de actuators die deze
vrijheidsgraden moeten realiseren.

2. Het reservoir van technische mogelijkheden loapt van de eenpuls
generator met drieknopsbediening tot de snelle elektronische gene
rat oren gebaseerd op het convertorprincipe en van rontgenbuizen
met stilstaande anode tot rontgenbuizen met roterende anode.

3. De interactie tussen de fysische structuur en de informatie
structuur binnen de basiseenheid bron zelf wordt bepaald door de
karakteristieken van de rontgenbuis. Dit geldt voor de onderlinge
beinvloeding van de grootheden buisspanning, buisstroom en gloei
stroom. De informatiestructuur wordt verder nOg bepaald door
de uiterste grenzen die deze grootheden aan kunnen nemen. Deze
grenzen zijn het gevolg van de locale en integrale alsmede de
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momentane en continue belastbaarheid van de rontgenbuis. (In
paragraaf 3.3.3 is aan deze interactie reeds aendacht geschonken).
Bij de interactie met de overige basiseenheden zijn o.a. de vol
gende grootheden V2~ belang:

- de verzwakking door het rooster (en tafelblad e.d.)
de gevoeligheid van het registratiemiddel

- het beeldformaat
- de focus-film afstand
- de beeldsnelheid

AIle overige interactie heeft te maken met de timing birmen het
systeem. Bij deze timing spelen o.a. de volgende factoren een
belangrijke rol:

de tijd die nodig is om de anode op toeren te brengen
- de tijdconstantes van de kV- en de mA-regeling

4.4.4. De fysische structuur van de basiseenheid beeldvormer~

1. Bij de basiseenheid beeldvormer is de vertaling van mediscbe
termen naar technische termen erg direct. De gebruiker wil bij
voorbeeld met een seriecassette of met een cinecamera opnames maken.
Door deze keuze wordt de fysische structuur al voor een groot ge
deelte vastgelegd. De fysiche structuur wordt verder vastgelegd
door de eisen die men ten aanzien van de beeldkwaliteit stelt (bijv.
weI of geen high resolution TV-keten).

2. Ret reservoir van technische mogelijkhedenomvat in principe aIle
systemen die gebruik maken van luminiscentie, chemische reactie en/of
ionisatie als omzettingsproces voor rontgenstraling.

3. De interactie tussen de fysische structuur en de informatie
structuur binnen de basiseenheid be(;ldvormer zelf wordt bepaald
door de combinaties van actuatorfuncties die nodig zijn bij een
gekozen registratiemethode. Een voorbeeld: stel dat de gebruiker
van het rontgensysteem cine-opnames wil maken en het opnameproces
via de TV-keten viiI volgen. Dit is mogelijk indien we beschikken
over de volgende combinatie van actuatorfuncties: de vergroting van
de beeldversterker, de lichttoevoer naar de cinecamera, de licht
toevoer naar de TV-keten, de beeldsnelheid van de cinecamera, het
scannen van het ingangsscherm van de TV-camera, de versterking in
de TV-keten, het sc~~ijven op het monitor scherm. Deze actuator
functies moeten op de juiste wijze samenvrerken om een optimale
beeldb1aliteit te garanderen. Zo moet bijvoorbeeld het diafragma
voor de TV-camera kleiner worden, wanneer de beeldversterker van
6" op 9" overgeschakeld wordt, om te garc:mderen dat het ingangs
scherm in het gebied met de optimale lichtintensiteit blijft
werken. We zouden ook de versterking van de TV-keten kunnen ver
kleinen, maar dit leidt tot een kwalitatief minder goed beeld.
De interactie met de overige basiseenheden wordt o.a. bepaald door:

- de keuze van het registratieapparaat en het registratiemiddel
de keuze van het beeldformaat
de keuzes t.a.v. beeldbewerking (vergroting, real-time video
processing
de keuze van de beeldsnelheid

AIle overige interactie heeft te maken met de timing binnen het
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systeem. Bij deze timing spelen a.a. de valgende factaren een
belangrijke ral:

de tijd die nodig is om het rooster en de Ioodschuiven in de
juiste positie te brengen
de tijd die nodig is om aver te schakelen van de ene regis
tratiemode naar de andere
de synchronisatie van de generator met het beeldtransport

In deze paragraaf hebben we de interactie tussen de basiseenheden
onderling en de interactie tussen de mechanische c.q. fysische
structuur arol de arde gesteld. Het kader waarbinnen de interacties
plaats kunnen vinden worden gedicteerd door de mechanische c.q.
fysiche structuur met de bijbehorende mogeliukheden en beperkingen.
In de volgende paragraaf worden de principes besproken, waarmee
infor~atiestructurenontworpen kunnen worden die binnen het genoem
de kader kunnen opereren.
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~. INFOm~ATIESTRUCTUUR.

4.5.1. Algemeen.

In deze paragraaf gaan we in op de komponent informatiestructuur
van het systeemstructuurmodel. Achtereenvolgens wordt in deze
deelparagraaf behandeld:

afb~~ening van het begrip informatiestructuur
een regeltechnische benadering

- structurering in tijd en "plaats"
informatiestructuurmodel

In de twee volgende deelparagrafen 4.5.2 en 4.5.3 worden een aan
tal ove~,egingen met betre~king tot de elektrische en de software
structuur gegeven. Deze zijn te beschouwen als de materiele af
spiegeling van de informatiestructuur.

Afbakening van het begrip informatiestructuur. In paragraaf 4.3
hebben we de diagnostische funktie van het systeem vertaald in
vijf basisfunkties op grond waarvan we eveneens vijf basiseenhe
den ingevoerd hebben. De basisfunkties hebben we verder opgesplitst
in deelfunkties, die uitgevoerd "10rden d.oor actuators. Ret rontgen
systeem in zijn totaliteit is derhalve op te vattens als een ver
zameling van actuators met een stuurunit, die de actuators op de
voorgeschreven wijze laat samenwerken.

We kunnen nu twee problemen onderscheiden:
1. Ret regelprobleem: hoe laat ik de actie van een actuator

Zo goed mogelijk overeenstemmen met de aangeboden setwaarde.
2. Ret sturingsprobleem: hoe moet ik setwaarden aan de actuators

aanbieden om het systeem zodanig een reeks van toestanden
te laten doorlopen, dat daardoor de gevraagde diagnostische
funkties gerealiseerd worden.

Gezien het bovenstaande onderscheid kunnen we het systeem opvatten
als een verzameling actuators met bijbehorende regelingen en stuur
units (zie figuur 4.8).

Figuur 4.8. Ret rontgensysteem als een verzameling van actuators,
regelingen en stuurunits.
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De verzameling van stuurunits is te beschouwen als een informatie
verwerkend systeem dat op basis van de toestand van het systeem
en de bedieningssignalen de aan te brengen setwaarden berekent.
Elke toestand van het systeem is het gevolg van de begintoestand
den de acties die door de actuators uitgevoerd zijn. De toestand
van het systeem wordt gemeten met behulp van sensoren.

Onder informatiestructuur verstaan wij aIle informatieve~~erkings

processen en de gegevensuitwisseling daartussen om aan de actuators
zodanige signalen aan de bieden, dat zij de gewenste acties uit
voeren.

In principe valt daar dus ook de informatieverwerking binnen de
gesloten regelkringen onder. Mede op grond van gegevens in hoofd
stuk 3 is het m.i. verstandig het regelprobleem g2scheiden te
houden van het sturingsprobleem. Daarom zal ik in het vervolg
het begrip informatiestructu~r in beperkte zin gebruiken. Tot de
informatiestructuur reken ik dan alles wat zich boven de gesloten
regelkringen bevindt.

Een regeltt;clmische b8!-"c'.derinp; van het regel- en stuurprobleem.
We maken gebruik van de toestandsruimte analyse methode (zie
lit 5, bIz 264). Zowel het totale systeem als een willekeurige
regelketen met actuator kunnen we in meest algemene zin beschouwen
als een niet-lineair regelsysteem (figuur 4.9).

Figuur 4.2. : Een (niet-lineair) regelsysteem.

(niet- u (niet-.. lin. ) - .. lin. )
~

, , r

regelaar proces

1t

r c

Zowel het regel- als het stuurprobleem kunnen we nu mathematisch
als voIgt formuleren:

open loop: Betekenis van de symbol en:

. f (x,u)x =
c = C x

u = iI (.£,E)

closed loop ~ = iI (CE,E) :

x = f (x,u)
-c --

c = C x

u = .!i (~'E.)

x = toestandsvector

u stuurvector

r referentievector

c = outputvector

C outputmatrix

f overdrachtsvector open loop

f overdrachtsvector closed loop-c
iI = overdrachtsvector regelaar
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Via deze algemene mathematische formulering kan zowel het regel
als het stuurprobleem toegankelijk gemaakt worden voor theore
tische beschouwingen en oplossingsmethoden (in zoverre die bestaan).
Deze regeltechnische benadering van het sturingsprobleem kan zin
vol zijn als we bijvoorbeeld een seriecassette tijdoptimaal van de
ene positie naar de andere willen sturen. De theoretische oplossing
van dit tijdoptimaliseringsprobleem schrijft een informatieveTI~er

kingsalgorithme voor dat in de informatiestructuur ingepast moet
worden.

Structurering in tijd ~n "plaats". De samenhang van de informa
tieveTI~erkingsprocessenwordt bepaald door hun verloop in de tijd
(duur en volgorde) en door hun informatieuitwisseling. De infor
matiestructuur omvat dus z0\1el een tijdsstructuur als een commu
nicatiestructuur.

De tijdsstructuur is medeafhankelijk van het soort onderzoek dat
door de rontgenoloog verricht wordt. Figuur 4.10 geeft in grote
lijnen weer hoe de informatieveTI1erkingsprocessen binnen de ver
schillende basiseenheden in de tijd op elkaar aansluiten. De Ius
geeft aan dat de cyclus positioneren en/of doorlichten, opn~~e
meermalen doorlopen krni worden.

Figu.nr 4.10.

AGTIE:

BASIS
EENHEID:

Globaal tijdschema van een rontgensysteem

...

dOO!lichten/
...

opn!einboeken positioneren uitboeken
I

• I

administratie statief en/of bron +
~dministra-

bron ~ beeldvormer beeldvormer tie

of bron +
beeldvormer + statief

De timing is zo nauw verbonden met het onderzoek en de gekozen
technische uitvoering (motorgestuurde kV-regeling in oudere ge
neratoren of elektronische kV-regeling in convert orgeneratoren ,
stilstaande anode of roterende anode), dat het onmogelijk is om
een gedetailleerd universeel timingsdiagram op te stellen. Dit
maakt het wenselijk, zo niet noodzakelijk, om de timing van nieuw
te ontwikkelen systemen vast te leggen in software, indien men
in het systeem een grote keuzevrijheid in configuratiemogelijk
heden open wil houden. Omdat de tijdsvolgorde van de informatie
ve~~erkende processen in een bepaalde basiseenheid afhangt van de
volgorde en snelheid van de informatievervrerkende processen in
andere basiseenheden (dus ook van de vraag welk apparaat is aan
gesloten indien we te maken hebben met systemen opgebouwd uit
universele komponenten) , is het noodzakelijk een groot gedeelte
van de timing in de basiseenheid system control te leggen.
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Informatiestructuurmodel. De communicatiestructuur kan in wezen
gebaseerd zijn op twee principes:

1. Multimaster ~rincipe. De basiseenheden bron, statief, beeldvor
mer en administratie zijn autonoom in het nemen van beslissingen.
De coordinerende taak van system control komt dan tot stand door
het overbrengen van toestandsinformatie van de ene basiseenheid
naar de andere en door het overbrengen van de geintegreerde bedie
ningssignalen (bijvoorbeeld A.P.R.-keuzes, A.P.R.= Automatic Pro
grammed Radiology). Doordat iedere basiseenheid op elke moment
over aIle informatie betreffende de toestand van de andere basis
eenheden beschikt, wordt het hem moglijk zelfstandig de juiste
beslissingen te nemen, De coordinerende taak van systen control
komt daardoor impliciet tot stand.

2. Singlemaster principe. De beslissingen van de basiseenheden
bron, statief, beeldvormer en administratie worden gecontroleerd
door opdrachten die zij van de basiseenheid system control ont
vangen. System control vertelt hen dus niet wat er in de andere
basiseenheden aan de hand is, maar wat iedere basiseenheid moet
uitvoeren. De opdrachten van system control zijn natu~rlijk geba
seerd op de toestand van de andere basiseenheden. Bij dit principe
ontstaat een zuiver hierarchische structuur, waarin de taak van
system control expliciet tot stand komt. Een voordeel van een
zuiver hierarchische structuur is dat deze conceptueel gemakkelijker
te overzien is. In het voorbeeld van paragraaf 4.6 is daarom vosr
het singlemaster principe gekozen. Uit onderzoek zal moeten blij
ken of zuiver hierarchische structurering oak strikt aangehouden
kan worden in zowel software als hardware.

In figuur 4.11 is een model voor de communicatiestructuur in een
rontgensysteem geschetst dat beide communicatieprincipes toelaat.
In het model hebben we drie vl~~en onderscheiden:

1. Het BESTURINGS OUTPUT vlak. Hierin kan men aangeven hoe be
sturingsinformatie van boven naar beneden gespeeld wordt.

2. Het S~JSOR INPUT vlak. Hierin kan men aangeven hoe toestands
informatie van beneden naar boven getransporteerd wordt.

3. Het BEVEILIGINGS OUTPUT vlak. Hierin kan men aangeven hoe de
opdrachten voor de beveiligingsactuators naar beneden gespeeld
worden. Beveiligingsactuators zijn o.a. remmen, alarmlampjes etc.

Informatie-uitwisseling is aIleen via de communicatielijnen in
de bovengenoemde vlakken mogelijk. Verder vindt informatie-uitwis
seling plaats tussen units of prooessen die in de vlakken dezelfde
coordinaten hebben.
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Figuur 4.11. Informatiestructuurmodel voor een rontgensysteem.
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4.5.2. Elektrische structuur.

De elektrische structuur dient de gekozen informatiestructuur en
communicatieprincipes mogelijk te maken. Verder moet de elektrische
structuur a2~sluiten bij de materiele systeemconfi6~ratie.

Ret aansluiten bij de materiele systecmconfiguratie houdt in feite
alleen in dat de uitlopers van de elektrische structuur, de actuators
en sensors, vastliggen. Alle overige elektrische schakelingen
kunnen in principe op elke wil1ekeurige plaats in het systeem
aangebracht worden zonder dat daardoor de structuur wezehlijk
beinvloed \'lOrdt. Aspecten die de plaats van de elktrische schake
lingen beinvloeden zijn o.a. storingsgevoeligheid, ,bekabelingskos
ten, gewicht en ruimte van de schakeling, servicability.

Om de gekozen informatiestructuur en communicatieprincipes mogelijk
te maken, hebben we nog talloze manieren tot onze beschikking. Als
vertrekpunt voor ons model zullen we het aantal keuzemogelijkheden
moeten verkleinen. VIe vJillen di t doen aan de hand van het volgende
onderscheid dat men in elektrische netwerken kan aanbrengen:

1. vermogenshandling

2. signaalve~verking 2.1. analoog
2.2. digitaal 2.2.1. in hardware

2.2.2. in software

Als vertrekpunt voor ons model kiezen we de grenzen zoals die in
figuur 4.12 aangegeven zijn. \1e veronderstel1en dat de digi.tale
signaalve~verkingvol1edig uitgevoerd wordt door Gen voldoende
groot aantal processoren. Dat betekent dat a1le intel1igentie,
die ervoor zorbr!; dat de regelketens de juiste setwaarden aangebo
den krijgen, gebundeld wordt in software, en dus eenvoudig aan de
systeemconfiguratie aan te passen is.

Figuur 4.12. Vermogenssturing, analoge signaalverwerking en
digitale signaalverwerking.

power
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Het zal de lezer duidelijk Z1Jn dat het vastleggen van bovengenoem
de grenzen belangrijke consequenties heeft voor de bekabeling
binnen het systeem. Neemt men het besparen op de bekabelingskosten
als een belangrijk uitgangspunt, dan zal men zowel de informatie
als de powerinterfaces moeten standaardiseren. De powerinterface
kan men standaardiseren door een keuze te maken uit de meest ge
bruikte spanningsniveaus en vermogens voor powercircuits in rontgen
systemen (binnen N.S.D. geaccepteerde standaard). Voor de infor
matie-interface is men m.i. aangewezen op seriele of parallelle
BUS-standaards (llalgemeertl geaccepteerde standaard, bijv. LSI-11,
Multibus, IEG, RS-232, V24). Door praktische uitwerking van de
informatiestructuur zal moeten blijken of deze zodanig te kiezen
is, dat voor de communicatie over langere afstanden binnen het
rontgensysteem volstaan kan worden met minder storingsgevoelige
laagfrequente seriele interfaces (zoals de seriele V24-BUS). In
dat geval zou een [root gedeelte van de huidige systeembekabeling
kunnen vervallen.

4.5.3. Software structuur.

Voor de programmeur bestaat het rontgensysteem uit een groot
aantal sensor- en actuatorvariabelen, w~artussen hij de juiste
informatieverwerking aan moet brengen. De informatieverwerking
gebeurt door informatieve~~erkingsprocessen(zie fi@~ur 4.13).

We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten software:

1. software die de informatieve~,erkingbinnen een proces
beschrijft

2. software die ervoor zorg~ dat de informatieverwerkingspro
cessen op een correcte manier door het processorsysteem
veI1"ferkt vwrden

Figuur 4.13. De besturing van een rontgensysteem gezien als
een verzameling van informatieverwerkingsprocessen.

( )p = informatie- asasasasasasa a = actuator
venJerkings- 00---0 s = sensor
proces c == communicatie

( 600000000cooc )

r I
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De eerstgenoemde categorie software is onafhankelijk van de pro
cessorconfiguratie. Door een hogere programmeertaal te gebruiken
wordt deze categorie ook onafhankelijk van het type micro-processor,
dat toegepast wordt. Aangezien er real-time processen voorkomen,
zijn we a2~gewezen op real-time programmeertalen: Real Time FOR
TRM~, RTL/2, PEARL, Concurrent PASCAL, MODULA, ADA. Met de toepas
sing van deze programmeertalen is nog weinig ervaring opgebouwd,
zodat van een beargumenteerde keuze nog geen sprake kan zijn. Pro
grammeertalen die toegepast kunnen worden in kleine systemen,
zoals Concurrent PASCAL en MODULA, lijken m.i. het eerst in aanmer
king te komen om op hun toepasbaarheid op de real-time bewerking
van de informatie in een rontgensysteem getoetst te worden.

De tweede categorie software is wel afhankelijk van de processor
configuratie. Deze categorie is bepalend voor de overhead die bij
het runnen van de processen nodig is. Een efficiente machine code
lijkt mij voor deze categorie van het gTootste belang. In het
geval dat men geheugenruimte en overhead wil minimaliseren, zou
het progr2IDmeren in assembler voordeel op ktmnen leveren, omdat
het gebruik van een hogere programmeertaal en een st~ndaard com
piler kunnen resulteren in een minder efficiente machinecode.
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4.6. VOORBK~LD TOEPASSIIm SYSTEEIJlSTRUCTUUIDlODEL.

In deze paragraaf wordt m.b.v. het systeemstructuurmodel een
rontgensysteem ontworpen dat ongeveer aan dezelfde applicatorische
specificaties voldoet als een DIAGNOST 90 angio systeem. De ge
presenteerde systeemstructuur moet gezien worden als een intuitieve
keuze uit de mogelijkheden die het systeemstructuurmodel nog
openlaat. Naar aanleiding VEill dit specifieke voorbeeld zullen
in paragraaf 4.7. een aantal suggesties voor verder onderzoek
gedaan \'lOrd.en.

4.6.1. Mechanische structuur.statief.

actuatorfuncties:
1. omleg
2. tafellangs
3. tafeldwars
4. buisrotatie
5. buishoog
6. buislangs
7. cassettelangs

8. cassettedwars
9. roostertrilling

10. loodschuif-1-langs
11. loodschuif-2-langs
12. beeldversterkerlangs
13. beeldversterkerdwars
14. beeldversterkerhoog

Figuur 4.15. Mogelijke uitvoering van het statief.
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4.6.2. Fysische structuur bron.

actuatorfuncties:
1. anoderotatie
2. koeling
3. focuskeuze
4. buisspanning
5. gloeistroom

6. filter
7. diafragma iris
8. diafragma a-klep
9. diafragma b-klep

4.6.3. Fysissche structuur beeldvormer.

actuatorfuncties:
1. vergroting EV
2. stand spiegel
3. diafragma cine
4. di afragma TV
5. diafragma 100 rom
6. filmtransport cine

7. filmtransport 100 mm
8. scanning ingangsscherm TV-camera
9. versterking TV-keten

10. projectie op monitor
11. opslag in videogeheugen

Opmerking: bij bi-plane zullen een aantal actuatorfuncties dubbel
uitgevoerd zijn. Er is dan meer coordinatie op systeemniveau vereist.

4.6.4. Informatiestructuur.

a) algemeen (singlemaster principe):

van system control
1. setHaarden:

2. timing:

van system control
1. set1-laarden:

2. timing:

van system control
1. setvIaarden:

2. timing:

naar bron: opdracht stralingsopwekking
MODE (drieknops, falling load)
INT~fJSITEIT (rnA)
SPECTRUM (kV, filter)
Bm~DEL (a,b iris)
START/STOP ~ACTUATOR)PROCESSflf

naar beeldvormer: opdracht beeldvorming
MODE (puck, scope, BV-cine, BV-TV, ..• )
EEWERKING (vergroting BV, diafragma's, ••. )
VISUALISERING (beeldformaat, beeldsnelheid)
START/STOP ~CTUATOR)PROCESS~f

naar statief: opdracht positionering
MODE (manual, tomo ( , ), scanning ( , ) )
PATIENT (omleg, tafellangs, tafeldwars)
EUIS (buishoog, buislangs, buisrotatie)
RECEPTOR 1 (cassettelangs, cassettedwars)
RECEPTOR 2 (BV-Iangs, BV-hoog, BV-dwars)
START/STOP (ACTUATOR)PROCESSEN
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b) elektrische structuur:

Figuur 4.15~ Mogelijke elektrische structuur.

geintegreerde bediening

actuele waarden / setwaarden

c) software structuur:

voorbeelden van processen:

1. Angulatieproces. Dit proces zorgt ervoor dat rontgenbuis en film
casset·~e bij ecn gegeven positie van de patient de juiste bewe
gingen maken.

2. Tomografieproces. Dit proces zorgt ervoor dat de rontgenbuis en
filmcassette bij een gegeven positie van de patient en een
gegeven snedehoogte de juiste bewegingen maken.

3. Falling load proces. Dit proces zorgt ervoor dat bij een gegeven
belastbaarheid van de rontgenbuis en een gegeven kV-waarde de
optimale mA-waarde berekend wordt.

4. Gloeistroomproces. Dit proces zorgt ervoor dat bij een gegeven
focuskeuze en mA-waarde de juiste gloeistroomwaarde (zowel
startwaarde als continue waarde) berekend wordt. Eventueel
kunnen op grond van vroegere opnames verouderingsverschijnselen,
zoals het verdampen van de gloeidraad gecompenseerd worden.

5. Expofix proces. Dit proces zorgt ervoor dat het resultaat van
een opname met een fotogevoelige laag ook op het televisie-
scherm verschijnt. .
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Opmerkingen:

1. De gekozen mechanische structuur maakt het mogelijk om bij
het anguleren de buis zodanig te roteren, dat er zo weinig
mogelijk straling langs het filmoppervlak valt.

2. De rotatievrijheidsgraad van de rontgenbuis maakt het eveneens
mogelijk om de nadelige invloed van scattering op de beeld
kvlaliteit te verminderen door opnames met een spleetdiafragma
te maken. De rontgenfilm blijft daarbij op zijn plaats terwijl
de rontgenbuis een roterende beweging uitvoert en de smalle
spleet tussen de loodschuiven met de bundel meebeweegt. l.p.v.
de rotatievrijheidsgraad te gebruiken kunnen we natuurlijk ook
gebruik maken van de vrijheidsgraad buislangs.

3. De structuur die in het voorga~lde beschreven is, maakt het
mogelijk om proefschoten uit te voeren. Hierdoor wordt een zeer
eenvoudige bediening mogelijk, orndat het systeem uit deze
proefschoten zelf de instelwaarden kan bepalen. Tevens zouden
instelwaardes voor grootbeeldopnames ontleend kunnen worden
aBn gegevens verkregen uit de doorlichtfase van het onderzoek.
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~. AANBEVELING~I.

In de voorgaande paragraaf hebben we in grote lijnen een hierarchi
ache structuur uitgewerkt voor een r·ntgensysteem dat vergelijk
baar is met een DIAGNOST 90 systeem. Elke basiseenheid beschikt
daarbij over een eigen processinguni , waarvan we de processing-
en geheugencapaciteit nog willekeuri groat veronderstellen.

Aan het concept ligt de volgende hyp these ten grondslag:

Het is mogelijk alle besturingsintel igentie van een rontgensys
teem onder te brengen in software. H t onderbrengen in software
heeft als voordeel dat de besturings ntelligentie eenvoudig uit
wisselbaar en uitbreidbaar is en voo ts dat de nog noodzakelijke
hardware verregaand gestandaardiseer kan worden. Ret realiseren
van de besturingsintelligentie kan v el eenvoudiger door software
programmering gebeuren dan door hardlare-ontwerp, omdat bij het
programmeren gebruik gemaakt kan wor en van hogere programmeer
talen.

Verder onderzoek in het kader van sy teemstructuur zal uit moeten
wijzen of deze hypothese inderdaad g rechtvaardigd is. M.i. is
daarvoor onderzoek met betrekking to de volgende vragen gewenst:

1. Hoeveel processing capaciteit is odig om de in software onder
gebrachte besturingsintelligentie van een rontgensysteem de
gewenste t~(en te laten uitvoeren

2. Hoe groot is de benodigde geheuge capaciteit?

3. Welke hogere prograw~eertaal is het meest geschikt?

4. Kunnen de actuators de setwaarden zo nauwkeurig volgen, dat
alle actuators als slaves kunnen opereren. In dat geval is
een conceptueel aantrekkelijke, zuiver hierarchische en
tijddeterministische structuur mogelijk.

Met betrekking tot de twee eerstgenoemde vragen is nog op te mer
ken dat ik op grond van de mij bekende gegevens geen realistische
schattingen heb kunnen maken van benodigde processing- en geheugen
capaciteit:

Studies met als doel een motorregeling door middel van een micro
processor te realiseren, zijn er bij voorbaat vanuit gegaan
dat elke 10 ms een stuu~"aarde berekend moet worden. Vele
mechanische bewegingen hebben een frequentie in de orde van 1 Hz,
zodat een praktische herhalingsfrequentie van 100 ms voldoende
zou kunnen zijn.
Een optimale keuze van de herhalingsfrequentie speelt ook een
rol bij het koppelen van actuators volgens het master-slave
principe. Een voorbeeld hiervan is de sturing van de buishoogte
als functie van de angulatiehoek in de DIAGNOST 90. Door middel
van PROM's wordt om de ca. 10 ms een nieuwe setwaarde voor de
buishoogte gegenereerd. Liggen de fluctuaties in de angulatie-
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snelheid in de orde van 10 Hz? Zo niet, z~Jn er andere factoren
die van belang zijn voor de herhalingsfrequentie?
Gegevens met betrekking tot geheugencap~citeit konden aIleen
gebaseerd worden op toepassing van computertechnologie met als
uitgangspunt de vervanging V2.n een gegeven blok elektronica.
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TABEL 3.1. Prijsopbou~v van een aantal rontgensystemen. BIJLAGE 1.

D 90 D 1;20 UPI UPI POLY-C BV-25 T 300

generator 55.000 55.000 55.000 108.000 108.000 4.130 103.300
RoNTG.EN- buis + omhu.lling 10.230 11.800 11.800 12.320 11.520 3.440 14.940
OPVIEKKnw hoogspanningskabels 1.120 1.120 1.120 ------ 1.070 ----- 1.370

generatorunits 21.550 211.520 21.500 5.780 3.730 ----- ------

puck + control unit ------ ------ 48.420 48.420 ----- ----- ------
BEELD- BV-TV 32.000 32:.000 33.850 33.850 33.850 18.700 ------
VORlHNG' 100 of 70 mm camera 30.120 18.110 ------ ------ ------ ------ ------

cine + controluni t ------ ------ ------ 26.910 26.910 ----- ------

scopofix 3.150 3.150 ___4 ___ ---..,.--- ------ 2.230 ------

STATIEF stand 96.000 165.700 71.040 40.040 79.100 15.200 261.000

tafel ------ ------ ------ 31.000 31.000 ------ 29.360

operators console 1.570 -------- ------ ------- ------ 2.640 51.100

DIVERSEN monitorophanging/trolley 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.810 ------

computersysteem ------ ------ ------ ------ ------ ------ 382.000

systeemIcabel ------ ------ -----_. ------ ------ ------ 7.200

diskrecorder ------ ------ ------ ------ ------ 9.500 ------
accessoires 480 460 15.630 26.030 26.030 2.920 12.760

systeembouw (Pitt) 17 .120 18.220 18.960 26.060 28.600 2.660 1,5.000

installatie (ziekenhuis) 29.500 30.600 27.750 31.000 30.000 ----- 30.000

SYSTEEMPRIJS, 300.990 360.820 308.220 392.560 382.960 65.230 908.030
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TABEL 3.3. De installatiekosten (leggen van de installatiebekabeling,

monteren en afregelen) uitgedrukt in procenten van de

NO-prijs voor gcneratoren (bedragen in Hfl, 1979).

GENERATOR NO .. ~ installatiekosten %-PI!:LJs

SM 40 63.440 10.087 16

SM 70 68.900 10.087 14,6

Sr.1 40 c 53.300 6.075 11,4

SIvI 80 70.070 11.491 16,4

SM 100 71.890 11.491 16

M1\i 80 73.450 12.614 H

MIll 100 83,330 12.753 15

111M 150 84.630 12.753 15

QI.l 200 mono-plane 140.400 28.778 20

OM 200 bi-plane 247.000 47.553 19

TABEL 3.4. Gemiddelde installatiekosten voor 10-aderige kabel

in een moduulgenerator (bedragen in Hfl., 1979).

OMSCHRIJVING Hfl. a1
7°

loonkosten (1,5 x 50,-) 75, 41

kabelkosten (15 m MP) 72- 39

decade stekers (2x) 24 13

wandaansluitkast 13 6

diversen 1 1

TOTAAL PER KABEL 185 100



TABEL 3.2. Installatiekosten van cen aantal rontgensystemen.

Eedragen in Hfl., geldend voor Nederland, gegcvens 1979.

BIJLAGE 2.

SYSTEEM PRIJS (FSP) VOORINSTALLATIE % INSTALLATIE % TOTAAL %
(fabriek) (ziekcnhuis)

DIAGNOST 90 300.990 17 .120 6 29.500 10 46.620 15

DIAGNOST 120 360.830 18.220 5 30.600 8 48.820 14

UPI 308.220 18.960 6 27.750 9 46.710 15

UPI (met cine) 392.560 26.060 7 31.000 8 57.060 15

POLY-C 382.960 28.600 7 30.000 8 58.600 15

EV-25 65.230 2.260 4 ------ 0 2.660 4

TOMOSCAN 300 908.030 15.000 2 30.000 3 45.000 5

TOMOSCAN 300 :It 788.500 21.300 2 71.000 9 92.300 12

----------
:It Vermeld zijn schattingen in 1976 door T.E.O. indien TOMOSCAN 300 volledig met wandaansluit

kasten uitgevoerd zou zijn.
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TAnEL 3.5. Opbouw van de installatiekosten in het ziekenhuis

voor een aantal rontgensysteem (bedragen in Hfl.,

geldend voor Nederland, gegevens 1979)

SYSTEEr.1 MATERIAAL VOOm~ONTAGE MONTAGE + TCTAl\.L

AFREGELElif

D 90 10.160 5.100 14.250 29.510
D 120 11.089 5.250 14.250 30.589
UPI (sril 100) 9.452 3.750 14.550 27.752
UPI (OM 100) 8.804 6.510 1j.750 31.064

TABEL 3.6~ De gemiddelde kosten voor de 9 motoren en bestu

ringen in het DIAGNOST 90 statief (MLK '79).

mJDERDEEL PRIJS %
min gem max

motor 90 250 650 28

rem 60 110 125 12

vertraginskast 31 1~40 200 16
potmeter 60 7
tacho 70. 8

thyristorprint 150 t6
stuurprint 70 8

packaging 40 5

TOTAAL 890 100
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De kosten voor coordinatie en beveiliging van het

DIAGNOST 90 statief (MLK '79).

PRINT PRIJS (Hfl. )

angulation 163

source image distance 205

layer height / tilting 158

scanning movement 122

tabletop movements 146

tomodesk centrol 123

protection movements 116

TOTAAL 1023

TABEL 3.8. De prijzen van micro-processorkaarten bij N.S.D.

(MLK, sept. '79).

CPU-KAART GEHEUGEN TOTAAL

CPU 1 262 6k EPROM: 125 387
CPU 2 240 8k EPROM: 167 407
CPU: 2 240 12k EPROI't. 557 797



Prijzen voor low power elektronica in D 90 en UPI

(F.S.P. = 1,6 x M.T-.T(. '19).
--~--

BIJLAGE 6.

10\-1 10\-1
D 90 _power UPI power

generator 55.000 108.000 6.300
RoNTGEI~- buis + omhul1 ing 10.230 12.320
OPWEYJCDlG hooGspanningskabels 1.120 ------

generatorunits 21. 550 5.180

puck + control unit --~---- 48.420
BEELD- BV-TV 32.000 2.900 33.850 2.900
VoRlHIW 100 of 70 mm camera 30.120 ------

cine .- controluJ1i t ------ 26.910

scopofix 3.150 ------

STATlEr dand 96.000 900 ( 1) 40.0Ll,0 1.800

tafel
1.650 (2)

31.000------ 2.250 ( 3)

operators console 1.570 ------- - --

TIIVERSEN monitorophan(,in~/trolley 3.150 3.150

computersysteem ------ ------

systeemkabel ------ ------
di sle-recorder ------ ------

accessoires 480 26.030

systeembouw (Pitt) 11.120 26.060
.-

instal1atie (ziekenhuis) 29.500 31.000

SYSTEEMPRIJS 300.990 392.560
_._---"----

( 1) di afragma

(2) = scopo

(3) statief



MEDICAL SYSTEMS DIVISION

SUB DIVISION )(RAY DIAGNOSIICS

1 I XDB042-2853

I

BIJLAGE 7a

AS/ER

I
I 79-01-30

-

Afstudeeropdracht voor dhr. W.P.M. Dekker

Opdracht: Ret vaststellen van de optimale struktuur van rontgen
diagnostische systemen, waarin op intensieve wijze gebruik
gemaakt wordt van computer-technologie voor de besturing
en koordinatie van deelfunkties.

Toelichting:
In rontgen-diagnostische systemen wordt een veelheid aan technologie
en toegepast. De organisatie-struktuur is hierop verregaand aangepast
a.g.v. de indeling in technologie-gerichte disciplines.
Deze indeling is tevens de oorzaak van de niet altijd even logieche
interfaces tussen de samenstellende delen van een systeem en de min 0

meer historisch bepaalde struktuur van de huidige systemen.

De introduktie van de computer-technologie biedt waarschijnlijk nieuw
mogelijkheden m.b.t. centraliseren of decentraliseren van besturings
fUnkties en maakt een onderzoek naar optimale inzet noodzakelijk.

Middelen:
Aangezien de opdracht zeer veelomvattend is, zal de afstudeerder ge
bruik maken van de resultaten van reeds uitgevoerde deelonderzoeken.
V.w.b. de beoordeling van de onderzochte strukturen en het vaststelle:
van beoordelings kriteria zal mede gebruik worden gemaakt van aanwezi
ge faciliteiten in de organisatie.

De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Prof.Ir.
Kylstra. Als begeleiders zullen fungeren:
Ir. C.A.M. van de Brekel (THE)
Ir. A.D. Sondern (N.V. Philips, Med. Syst. ~iv.)

R.E.L. - M.S.D.

fil:
// ( /7" ""-J

( " 'JI' ,( /f _. '-. .' / /

--,I/L( L-
___ /2 ~L A.D. Sondern

met bijlage

:.

t--,--------..-------- l~
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VOORSTEL
m.b.t. aanpak afstudeerwerk Hr. den Dekker.

1. Inventarisatie van funkties en interfaces in komponenten en systeme:
Gedacht moet worden aan inventarisatie van funktionele aspekten.van
de systeemdelen en systemen.
Dit betreft zowel de interne komponentfunkties alsmede de interfa
ces. Ook hier zal sterk funktiegericht moeten worden gedacht, aange·
zien de bestaande interfaces niet altijd even logisch en volledig
zijn.
Inventarisatie zal plaatsvinden d.m.v. gesprekken met deskundigen
voor diverse produkten na voorafgaande bestudering van ter beechik
king staande literatuur. Volgorde van gesprekken: eerst in techno
sektor, dan C.A., Stoppelenburg, Arink.

2. De bovenomschreven inventarisatie kompleteren met trends; dit ter
bepaling van de verwachte funktionele uitbreiding(en) van de kom
ponenten/systemen als gevolg van de mogelijkheden die (zijn) ont
staan door de nieuwe elektronische technologie.

In deze fase lijken gesprekken met afd. chefs zinvol; van hen wordt
toch in eerste instantie het richtinggeven aan nieuwe mogelijkheden
verwacht.
Aan kommerciele zijde wordt gedacht aan groepsprodukt managers.

3. Bepalen representativiteit van statieven-deel voor gehele systeem.
Dit kan geschieden aan de hand van bijv. het aantal funkties; wegin
van de zwaarte (omvang, moeilijkheidsgraad) van de funkties onder
ling.
Ook kunnen we als vertrekpunt kiezen de benodigde geheugenkapacitei
Is de geheugenkapaciteit maatgevend of is het de snelheid waarmee
de diverse operaties moeten worden uitgevoerd?
Moet er gerekend wordEn ter bepaling van de rontgenparameters die
optimale beeldkwalitei~ garanderen?

4. Genereren van voorstellen voor mogelijke systeemstrukturen/interne
komponenten-struktuur.
Uitersten zijn: (beide uiteraard met toe te voegen nieuwe fUnkties)
a. de bestaande systeem-etruktuur.
b. aIle intelligentie gebundeld in ~~n komputer.

Een zeer praktisch uitgangspunt zal naar verwachting blijken te zijr.
de op de T.H. bestaande ideeen over multi-microprocessor systemen.
Belangrijke aspekten bij de e\aluatie van deze voorstelen: zie
XDB042-2743, blz. 4.
Andere aspekten hierbij:
- Afweging van LSI-schakelingen van bepaalde funkties (bijv. motor

sturingen) tpgen realisatie van dezelfde fUnktie(s) via de micro
processor (be~eer hardware versus beheer software).

Bij de analyse van deze voorstellen zal weer een groter deel van dE
organisatie wordan betrokken, bijv. Service, Fabrieksorganisatie,
Afdeling !echnische ~fficiency en Qrganisatie.

.. ;'D I ,-:.\'. ?'-; :'.:~r,:':l.:- :'~AMPENFA BRIEl :E_N_E_IN_D_H_O_V_tN_-_ilJ_ED_::?_.. ~_A_;\_jC_· ~
'----!...._-------------..~------- ~
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5. Definities:
Systeem: een operationeel rontgensysteem.
Komponent: deel van een rontgensysteem bijv. rontgenbuis, statief,

diafragma, kassettewisselaar; een komponent. (of appa
raat) wordt praktische zonder uitzondering als zelfstan
dige, funktionele eenheid gefabriceerd.

Sub - systeem: samenstel van een aantal komponenten (statief., kasset
tewisselaar, diafragma).

Funktie:' deel van een komponent bijv. tafelblad, buisdrager, motor
sturing, aandrijfunit, position transducer system.

6. Planning:

~p::...r__i_l-l.-_m-,-e_i__l-J=-·u---.-n_i_--!--=j::...u_l_~_· ---1.,_a_u..:::g::...._.l...s_e....,:p=-t__.-L_o_k_t_.-L-_n_o_v_'--L_d_e_c_.-r-l
79....04-01 " 801001.01

I I
fase 1. I I

I j - -.., I,
fase 2J

I- - -11-----+1 _. ~

fase 3,.
t- ~----I

fase 4. I
~ . -,_-=...::.~---:-_--------.

I

Afslu~ ting
, rapport age
, t

R.E.L. - M.S.D.

f ----"·-·------------------------I~
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