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Stich.tiag' St» Antonius-Ziefcenhuis 
v w o 

Zhcraxto tografie „ 

Be uitvinding heeft-betrekking op een werkwijze voor hst raken van 

röntgenfoto's van de thorax van een patiënt» 

Het is algemeen bekend röntgenfoto1 s te maken van de menselijke 

borstkas, teneinde bijvoorbeeld longafvijkingen op te sporen., Daarbij crtr:"-.'. 

5 echter problemen, indien het noodzakelijk is een aantal vergelijkbare rïnt/̂ r-

foto's van de 'thoras van éln patient te •verkrijgen» Dese problecea speler; 

des te grotere rol, naarmate de patient self niet wil of kan meewerken.. ::or_lr 

het geval is bij kinderen, dementen cf in coma verkerende personen» 

Yopr het verkrijgen van. vergelijkbars röntgenfoto's van de thorar 

:C een patient moet aan de volgende voortvaarden sijn-voldaan: 

te» de positie van de thoras ten. opzichte van de film moet steeds tezélfi.?. 

• zijn; 

2eo de afstand focus-film most constant zijn; 

Zro de patient moet in dezelfde.ademhalingsfase verkeren; 

15 4'<?o hst hart van de patient moet in dezelfde contractiefase verkeren» 

Aan de eerste twee vooreaarden is in het algemeen op betrekkelijk 

eenvoudige wijze te voldoen® Be. uitvinding beoogt nu een ̂ erisrijze waarbij eek 

•sen ds andere twee voorwaarden vordt voldaan. Sea werkwijze van de bovsr-bsschr-*-

ven so or* vo-rdt daartoe daardoor gekenmerkt, dat van de patient sen elsktro-

27 csriicgrafisch signaal wordt afgeleid, alsmede een pneunografisch signaal er. 

dat bij gelijktijdig optreden van een eerste bepaalde toestand van het elsktrc-

or-rdiografisch signaal es een feeede bepaalde toestand van het pneumogrsfisch 

signaal ees. röntgenapparaat wordt geactiveerd voor het maken van de thora::f-

"eigens een nadere uitwerking van de grondgedachte van. de v-itvir.ding 

"or*it een inrichting voor het uitvoeren van de t-rerksijze gekenmerkt door een 

- elektroden, die op het lichaam van de patiejit kannen, worden, aaa-

tracht en die zijn verbonden met een inrichting, velke een elektrocardiogrr-

-isch signal kan vormen, dat kan worden toegevoerd aan een eerste coaparator-

•.-"elke de pieken van het elelctrocardiografisoh signaal kan oasetten in 

ruli'C-r.; =n door sea tseede aantal elektrodes, die op het lichaam van eer. pa— 



tient kunnen worden aangebracht en die zijn verbonden met een inrichting, 

welke een met het ademhalingsproces van de patient evenredig pneumografisch 

signaal kan verschaffen, dat kan worden toegevoerd aan een met de uitgang van 

deze inrichting verbonden tweede co&paratortrap, welke de toppen van het pneu-

mografisch signaal kan omzetten in pulsen; en door een coïncidentietrap set 

twee 'uitgangen, die respc zijn verbonden met de uitgangen van de eerste en de 

tweede comparatortrap en die bij gelijktijdig aan de ingangen Optredende pul-

sen een uitgangssignaal kan afgeven, dat kan worden toegevoerd aan een be-

sturingsinrichting voor het besturen van een röntgenapparaat» 

In het. volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met ver-

wijzing naar de bijgevoegde tekeningen van een uitvoeringsvoorbeeld. 

?ig0 1 toont een ECG en een ademhalingskromme: 

fig, 2 toont schematisch een inrichting voor het vormen van een 

pneumografisch signaal; 

fig, 3 toont schematisch een totale inrichting.voor het besturen van 

een röntgenapparaat voor het maken van thoraxfoto1sj 

fig» 4 toont een elektrisch schema van een praktische uitvoeringsvorm 

van een inrichting volgens de uitvinding: 

fig. 5 toont een elektrisch schema van een inrichting ter verkrijging 

van de voor de inrichting van figo 4 benodigde voedingsspanningen. 

Fig. 1 toont schematisch een elektrocardiogram ECG en een ademhalings-

of respiratiekromme R, Het ECG wordt op bekende wijze verkregen met behulp van 

een aantal op de patient aangebx-achte elektroden» Het ECG omvat een aantal 

pieken, R-pieken genoemd, die elk deel uitmaken van een zogenaamd QRS-eomplex0 

Elke R-piek komt overeen met een bepaalde contractiefase van het hart en kan 

dus worden gebruikt om de werking van een röntgenapparaat te besturen» Aan 

de vierde voorwaarde kan op deze wijze worden voldaan»' 

De respiratiekromme R wordt geregistreerd met behulp van elektroden, . 

die bij voorkeur midden in de oksels ter hoogte van de 7e of 8e tussenribse 

ruimte op de thorax worden geplaatst. 

Ter verkrijging van een pneumstografisch signaal wordt aan de elek-

troden voor het opnemen van de respiratiekromme een constante hoogfrequente 

stroom met bijvoorbeeld een frequentie van 100kHz toegevoerd met behulp van 

per. oscillator 1 (figo 2)„ Het van de oscillator 1 afkomstige signaal wordt 
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gemoduleerd in een. mo&ulatieirap 2 door de tussen elektroden 3» heersen-Vi 

visselsnds impedantie» Set gemoduleerde signaal wordt versterkt set behulp 

van een versterker 5 en gedetecteerd in een detectietrap 5e Het sa es cs';cc-

tie resulterende pneuEsxogrsfisehe sjggaal is in fig» 1 weergegeven dooi' d: 

- 5 kresns 2. röntgenfoto wordt bij voorkeur gemaakt op een Eet een top vrr. 

de kronsns R corresponderend tijdstip» Deze toppen geven namelijk sera riari-

n-ale inademing aan» waarbij een. goed beeld van beide lengen wordt v̂ rkrsg;:'.? 

Fig* 5 toont schematisch een inrichting volgens de tdtviading voer hc-t 

besturen van een röntgenapparaat ter verkrijging van thcranfoto's. 

IC ïn het blok 12 wordt op bekende wijss eea van de patient ? afkczetit 

signaal or.geset in een slektrocardiografisch signaal» Uitgaand van 

wordt met behulp van een ccacaratortrap 11 een. nulsreess sevomi, n 

pulsen overeenkomen set de B-pieken van het cardiogram,, 

Ia het blók 15 worden cv de eerder beschreven. wijss van de patisr.t 

15 afkomstige signalen oagezet in een pneunjcsgrafisch signaal o Se -toppen 

dit signaal worden met behulp van eea comparatortrap 10 oagezet in pulsen* 

Indien, nu een röntgenfoto wordt gemaakt op het aonent» dat sen 

van ds cosparaiortrap 10 samenvalt met een puls van de cosparatortr? p " *• is 

aas. de derde zowel als de vierde voorgaarde voldaan» Sen en andsr is asr.r-5-

20 geven met de pijlen in fig» 1« Teneinde het samenvallen "van tïree pulsen ts 

kunnen detecteren sijn de uitgangen van de comparatortrappen 10 <?s. *' 

dea ast een coxncidentietrap 14» Deze coxncidentietrap 14 kan op e-?n?9u*.:* 

wijss worden verschaft door een S!T-poort met twee ingangeno Sen uiigsrgspuls 

m a de 5IT~poort geeft aan, dat aan beide ingangen een puls wordt tosgevosre.» 

25 Zjzq uitgangspuls kan worden gebruikt cm via een hesturingsinrichting '5 sen 

rür.tgenapparaat 16 te besturen» 

Fig» 4 toont een elektrisch schema van een praktische uitvoerings-

var. de inrichting' volgens de uitvindingo 23st E is een aantal op he": iich=tï~ 

"nr. de pa~ient aan te brengen elektroden aangeduid, waarvan er tv.-ee zijn vgr-

:: ai-3.1 net esa reeds in fig» 3 aangeduide SCG-versterker 12» Dese versterker 

vier opsrationele versterkers en verschaft tevens in de laatste tra^ -

s--r. filter:-:erking met een doorlaatband tussen 10 en 20 Es binnen 3 dB» 32 

frccnKwie van sen ̂ RS-coaples bedraagt -16 Ha er. de filterxsrking dient 

"tori::-te voorkomen» 



. Teneinde een optimale aanpassing voor verschillende, patienten te 
yeT 

kunnen verkrijgen, is de versterking van de ECG-verster?regelbaar met be-

hulp van een veerstandsbank 42» 

De uitgang van de ECG-versterker 1 2 is verbonden met de reeds in fig» 

5 3 aangeduide comparatortrap 11, welke is opgebouwd rond een geïntegreerd cir-

cuit TSC1414, en die een puls kan afgeven als het ECG-signaal boven een bepaal-

de ingestelde vaarde komt» De uitgang van de comparatortrap .11 is verbonden 

met de reeds in fig» 3 aangeduide coïncidentieschakeling 14o 

Fig» 4 toont verder een reeds in fig» 2 aangeduide oscillator 1, . 

10 welke een signaal met een frequentie van 100 kHz kan afgeven» Het uitgangs-

signaal van de oscillator wordt gemoduleerd door de wisselende impedantie tussen 

de elektroden 3 en 4 in de modulatietrap 2» Het gemoduleerde signaal wordt 

toegevoerd aan een versterker 5> waarvan met behulp van een weerstandsbank t-3 

en een schakelaar 44 de versterking kan worden geregeld» De schakelaar 44 dient 

15 voor grofregeling en de weerstandsbank 45 voor fijnregeling» Een en ander 

dient, overeenkomstig de weerstandsbank 42 voor aanpassing aan verschillende 

patienten en hun wijze van ademhalen» Tevens kan hiermee de gevoeligheid van 

de inrichting worden geregeld» De breedte van de uiteindelijk aan de coïnci-

dentietrap 14 toe te voeren puls is afhankelijk van de ligging van de bij de 

20 comparatortrap 10 ingestelde drempelwaarde» De puls is smaller naarmate de 

drempelwaarde hoger is. Bij een smalle puls kunnen de röntgenopnamen nauwkeu-

riger v/orden gereproduceerd dan bij een brede puls» De kans op coïncidentie 

net een ECC—puls is dan echter kleiner» Een optimale ligging van de drempel 

is te verkrijgen door de versterking van het pneumografische signaal te 

25 regelen» 

Bij ds afgebeelde inrichting is hiertoe tevens een met een signaal-

volf-sr 46, waarvan de ingang is verbonden met de uitgang van de detector 6S 

verbonden indicatieschakeling 47 aanwezig» Deze schakeling omvat een met de 

uit-ang van een geïntegreerd circuit van het type ƒuA741 verbonden ̂ A-meter 

43, waarvan de schaal is verdeeld in drie, bijvoorbeeld rood, groen en zwart 

rekleurde sectoren» De rode sector komt dan overeen met een te geringe in-

ademing, de zwarte met een te grote inademing en de groene met een correcte 

inademing. Voor een goede werking van de inrichting is het gewenst, dat de 

••ïijzer in de groene schaalsector staat. Een dergelijke versterkingsregeling 

c m s * » * e \ 4 •»,,*>*. « »». •» * 





CONCLUSIES 

1. Werkwijze voor het maken van röntgenfoto's van de thorax van een 

patient met het kenmerk, dat van de patient een elektroeardiografisch sig-

naal wordt afgeleid, alsmede een pneumografisch signaal en dat hij gelijk-

tijdig optreden van een eerste bepaalde toestand van het elektrocardiografisch. 

signaal en een tweede bepaalde toestand van het pneumografisch signaal een 

röntgenapparaat wordt geactiveerd voor het maken van de thoraxfoto» 

2o Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze van conclusie 1 

gekenmerkt door een eerste aantal elektroden, die op het lichaam van de pa-

tient kunnen worden aangebracht en die zijn verbonden met een inrichting, 

welke een elektrocardiografisch signaal kan vormen, dat kan worden toegevoerd 

aan een eerste comparatortrap, welke de pieken van het elektrocardiografisch 

signaal kan omzetten in pulsen; en door een tweede aantal elektroden, ep. 

het lichaam van een patient kunnen worden aangebracht en die zijn. verbonden 

met een inrichting, welke een met het ademhalingsproces van de patient even-

redig 'pneumografisch signaal kan verschaffen, dat kan worden toegevoerd aan 

een met de uitgang van deze inrichting verbonden tweede "comparatortrap-, 

welke de toppen van het pneumografisch signaal kan omzetten in pulsen;, en 

door een coïncidentietrap net twee uitgangen, die resp0 zijn verbonden met 

de uitgangen van de eerste en de tweede comparatortrap en die bij gelijktij-

dig aan de ingangen optredende pulsen een uitgangssignaal kan afgeven, dat 

kan worden toegevoerd aan een besturingsinrichting voor het besturen van een. 

röntgenapparaato 

3° Inrichting volgens conclusie 2 met het kenmerk, dat de inrichting 

voor het vormen van een pneumografisch signaal een hoogfrequente oscillator 

cmvat, waarvan het uitgangssignaal kan worden gemoduleerd door een tussen 

op de pntiont aangebrachte elektroden heersende., met het ademhalingsproces 

-..-ir-r.olor.ac inpsdantie, en oen versterker voor het versterken van het. gemodu-

leerde signaal, alsmede een detector voor het .detecteren van het versterkte, 

gemoduleerde signaal» 

4o Inrichting volgens conclusie 3 met het kenmerk,, dat middelen aanwe-

zig zijn om de versterking van het pneumografisch signaal en. het elektrocar-

-diogrifisch signaal te regelen voor aanpassing aan de patient, waarbij de 
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middelen voor het regelen vaa het.. pneuaografisch. signaal tevens dienen or. 

as nauwkeurigheid van de coïncidentie in te stellen» 

5 o Inrichting volgens conclusie 3 of 4 gekenmerkt door een Esetiastr-.:-

ment, dat kan. aangeven of de versterking van het pnetuiogrsfisch signal 

juist is aangepast asn hot ademhalingsproaes van de patient., 

6» * Inrichting volgens eonolusi^2. 3 of 4 gsüceraerkt door drie el'-: ??n 

licht-emitterende diode oavatter.de ketens, die . zijn verbonden met de 

uitgangen van resp»- de eerste comparatorirap, de tweede comparatortrap s" 

de coïacideatietrap voor controle van de juiste werking van de inrichting'., 
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