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Hontgenbeel&codering. 

De uitvinding heeft betrekking op een stelsel voor het vormen van 
een videarepresentatie van een röntgenschaduwbeeld van een lichaam, met een 
röntgenbron, een röntgensch erm en een videoketen met aftastorganen en weer-
geeforganen. 

Een dergelijk stelsel is bekend en kan worden gebruikt om rontgen-
schaduwbeelden voor directe bestudering toegankelijk te maken. Aan de be-
kende stelsels kleeft echter het bezwaar, dat het verkregen televisiebeeld 
aanzienlijk kan zijn verstoord onder invloed van in het bestraalde lichaam 
opgewekte strooistraling, waardoor de informatie, die het televisiebeeld 
verschaft, wordt gereduceerd, en het contrast althans plaatselijk afneemt. 

De uitvinding beoogt het bezwaar van de plaatselijke contrastafna-
me te ondervangen. Eiertoe wordt volgens de uitvinding een stelsel van de 
boven beschreven soort gekenmerkt door een tussen de röntgenbron en het 
lichaam geplaatste plaat, welke een over zijn oppervlak variërende doorlaat-
baarheid voor röntgenstraling heeft voor het ruimtelijk coderen van de 
röntgenstraling, en door van de vidoketen deel uitmakende organen voor het 
op zodanige wijze decoderen van het door de aftastorganen verschafte sig-
naal, dat in het door de weergeeforganen verschafte beeld de invloed van 
door het- lichaam veroorzaakte strooistraling in hoofdzaak is geëlimineerd. 

Yolgens een nadere uitwerking van de uitvinding wordt een stelsel 
van de boven beschreven soort daardoor gekenmerkt, dat de plaat bestaat uit 
evenwijdige strookvormige gedeelten, waarbij de stroken om en om telkens 
een hoge en een lage doorlaatcoëfficiënt hebben; en dat het röntgenschera 
door de aftastorganen in een richting,bij voorkeur loodrecht, op de stroken 
van de plaat kan worden afgetast. 

Terder wordt volgens de uitvinding een dergelijk stelsel geken-
merkt, doordat de organen- voor het decoderen van het door de aftastorganen 
verschafte signaal een net een door de plaat bepaalde periodiciteit be-
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stuurde integreer- en houdschakeling omvatten voor het periodiek middelen 
van het signaal; eerste klampmiddelen voor het met doüellde periodiciteit 
klampen van het signaal op de referentiepotentiaal; een houdschakeling, 
welke met dezelfde periodiciteit werkzaam kan zijn; tweede klampmiddelen 
voor het met dezelfde periodiciteit klampen van het door de aftastorganen 
verschafte signaal met het uitgangssignaal van de houdschakeling; en be-
stuurde versterkingsorganen voor het met dezelfde periodiciteit afwisse-
lend met een eerste en een tweede versterkingsfactor versterken van het door 
de tweede klampmiddelen verschafte signaal ter compensatie van de door de 
stroken veroorzaakte verzwakkingen. 

Volgens een nog verdere uitwerking van de uitvindingsgedachte wordt 
een dergelijk stelsel gekenmerkt, doordat voor de periodieke besturing van 
de integreer- en houdschakeling de eerste klampmiddelen, de houdschakeling, 
de tweede klampmiddelen en de versterkingsorganen een uit het door de af-
tastorganen verschafte signaal afgeleid referentieschakelsignaal kan worden 
gebruikt, waartoe het stelsel verder wordt gekenmerkt dpor een keten voor 
het vormen van het referentieschakelsignaal uit het door de;aftastorganen 
verschafte signaal, omvattende een eerste versterker, die is tegengekoppeld 
met een vertragingslijn net een vertragingstijd, die gelijk is aan een hal-
ve periode van de door de stroken bepaalde periodiciteit; een met de uit-
gang van de eerste versterker gekoppelde tweede versterker, die is meege-
koppeld met een vertragingslijn met een vertragingstijd van één lijntijd 
van de aftastorganen; en een met de uitgang van de tweede versterker gekop-
pelde trekkerschakeling voor het vormen van een uiteindelijk blokvormig re-
ferentieschakelsignaal. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met ver-
wijzing naar de bijgevoegde tekeningen van een uitvoeringsvoorbeeld. 

Fig. 1 toont schematisch een stelsel volgens de uitvinding; 
fig. 2 toont enkele signaalvormen, die in het stelsel volgens de 

uitvinding kunnen voorkomen; 
fig. 3 toont schematisch een inrichting voor het decoderen van het 

door de aftastorganen verschafte signaal; en 
fig. 4 toont schematisch een inrichting voor het vormen van een re- . 
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ferentieschakelsignaal ten. gebruike voor de. besturing- van de inrichting van 

fig. 3. 

Fig. 1 toont een röntgenbron 1, welke röntgenstralen 2 kan uitzen-

den, die kunnen -worden opgevangen op het scherm 3 van een röntgenbeeldver-

sterker 4. Tussen de "bron 1 en het scherm 3 kan een te doorstralen lichaam 

5, bijvoorbeeld een patiënt, worden geplaatst. Tussen het lichaam 5 en het 

scherm 3 kan zich een colliderend loodlamellenrooster 6 bevinden, zoals 

volgens de bekende techniek vaak wordt toegepast voor het reduceren van het 

effect van strooistraling. In de figuur is de in het lichaam 5 opgewekte 

strooistraling schematisch aangegeven bij 7. De werking van het collimerend 

loodlanellenrooster 6 berust op het feit, dat de strooistraling 7 in hoofd-

zaak onder een scherpere hoek op het scherm zal invallen, dan de primaire 

straling 2. De loodlamellen verlopen met de lange smalle zijde evenwijdig 

aan het scherm 3 an kunnen daardoor met de brede zijde de strooistraling 

gedeeltelijk opvangen, terwijl de primaire straling tusaen de loodlamellen 

door het scherm 3 kan bereiken. Teneinde het -percentagê  .ven de door de 
* t 

loodlamellen onderschepte strooistraling te vergroten, zouden de lamellen 

moeten worden verbreed. Dan moet echter om constructieve redenen de dikte 

V/1-ll <iti l/iliitiilwil OOif ÏCli'iiöii Vei 'gj'üütj ï/ctai'tioar tió lafnol j -ati nr, 1- 1,1 aai' -L,r] I ïii 

straling sullen onderscheppen. 

Teneinde dit probleem te ondervangen is verder tussen de röntgenbron 

1 en het lichaam 5 een. plaat 8 opgesteld. De plaat 8 dient om de primaire 

röntgenstraling 2 ruimtelijk te coderen. Daartoe heeft de plaat 8 een ruim-

telijk variërende transmissiefactor. De plaat 8 kan bijvoorbeeld op regel-

matige afstand van elkaar gelegen strookvornige gebieden bevatten met een 

lagere transmissiefsctor dan de overige gebieden. De plaat kan echter ook 

een rooster zijn van evenwijdige, met een tussenafstand geplaatste stroken. 

De stroken verschaffen volgens een voorksursuitvoerinffBVorm voor ronton-

straling een transmissie; van 5 

Door de aanwezigheid van de plaat 8 wordt, zoals reeds opgemerkt, 

de primaire röntgenstraling ruimtelijk gecodeerd, doch de secundaire strooi-

straling niet. Daardoor is het in principe mogelijk in een op de beeldver-

sterker 4 volgende videoketen 9 te discrimineren tussen het door de primaire 
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straling veroorzaakte signaal en de strooistralingsbijdrage. Tevens kan 

hierbij de visueel storende rasterstructuur veroorzaakt door de plaat 8 uit 

uit het beeld worden geëlimineerd. 

Ter verduidelijking is in fig. 2 een voorbeeld van één lijn van een 

door aftasting van het scherm 3 verkregen videosignaal getekend. De aftas-

ting vindt plaats loodrecht op de stroken van het rooster 8. Fig. 2a toont 

het verloop van de transmissie van een mogelijk lichaam. Dit is de vorm, 

die het videosignaal zou moeten hebben. Pig. 2b toont een mogelijk amplitu-

deverloop van de strooistraling. Indien de primaire straling ruimtelijk ge-

codeerd is door de plaat 8 (modulatiediepte bijvoorbeeld 50f°) ontstaat een 

totaal videosignaal volgens fig. 2c. 

Het in fig. 2d weergegeven signaal kan worden verkregen door de 

schuin verlopende gedeelten van het signaal van fig. 2c fasesynchroon met 

de ruimtelijke codering te middelen. Het op deze wijze verkregen signaal 

kan synchroon worden geklampt en tevens aan een houdoperatie worden onder-

worpen, waardoor het signaal van fig. 2e wordt verkregen. Door het signaal 

van fig. 2c te klanpen op het signaal van fig. 2e ontstaat liet signaal van 

fig. 2f. Dit signaal is al ontdaan van de strooistralenbijdrage, terwijl 

het signaal wel nog de ruimtelijke codering bevat. Als nu het signaal van 

fig. 2f synchroon met de periodieke verzwakking van de plaat wordt versterkt 

ontstaat het gewenste signaal, dat vrij is van strooistraling, en dat is 

weergegeven in fig. 2g. Slechts op die plaatsen, waar het strooistralenni-

veau verandert, blijft een kleine rimpel over. Deze rimpel' zal echter in 

het algemeen minimaal blijven, omdat de strooistraling normaliter slechts 

zeer geleidelijk van waarde verandert. 

Enkele voordelen van het beschreven decodeerprincipe zijn, dat een 

hoge mate van ondedrukking van de lijnstructuur van de plaat 8 wordt verkre-

gen, zodat een relatief lage codeerfrequentie kan worden toegepast, zodat een 

betrouwbaar fasesynchroon referentiesignaal op nog te beschrijven wijze 

k\-.r. vorder, afgeleid. 

'•> s'v; tc/; ;/,r.'.'t.xU:t£ ynov Y'<mx-h /«/, Aje', 

•--'"'>'•> -v'"' v./;'.-',.-•en/va uit net door de n.£ta?; torenen varoohai't& aignaal. 

Het ingangssignaal volgens fig. 2c wordt allereerst toegevoerd aan een in-
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tegreer- en houdschakeling 30, welke wordt bestuurd door een aan een klem 

31 toegevoerd fasesynchroon referentiesignaal, zodat alle hoogfrequente com-

ponenten in de gedeelten van het signaal, die overeenkomen met de stroken, 

resp. de tussen de stroken gelegen gebieden, van de plaat 8, worden verwij-

derd. Hierdoor ontstaat het signaal van fig. 2d. Mt signaal wordt vervol-

gens door een weer door het fasesynchrone referentiesignaal bestuurde klamp-

inrichting 32 geklampt, waarbij de lage horizontale gedeelten van het sig-

naal van fig. 2d telkens op het nulniveau worden gelegd. De klampinriehting 

32 is verbonden met een houdschakeling 33, die wordt bestuurd door het 

fasesynchrone referentiesignaal, waardoor de openingen in het geklampte 

signaal worden opgevuld en aan de uitgang van de houdschakeling 33 het sig-

naal van fig. 2e wordt verkregen. 

Set thans verkregen signaal wordt dan toegevoerd aan een tweede 

synchrone klampinrichting 34, die weer door het fasesynchrone referentie-

signaal .wordt bestuurd. De klampinrichting 34 kan het via een leiding 55 

binnenkomende videosignaal (fig.-2c) synchroon klampen op het signaal van 

fig. 2e, waardoor een van strooistraling ontdaan, doch-Wel door ,de plaat 

gecodeerd signaal ontstaat (fig. 2f). Het signaal van fig... 2f kan nu worden 

toegevoerd aan een versterker 36, waarvan de versterking wordt bestuurd door 

het fasesynchrone referentiesignaal, waardoor de door de plaat verschafte 

codering wordt opgeheven. Deze besturing van de versterking kan bijvoorbeeld 

plaatsvinden met behulp van een schakelorgaan 37? dat telkens in een zodanige 

stand wordt gebracht, dat door de bijbehorende versterking de door de plaat ' 

8 veroorzaakte periodieke verzwakking wordt opgeheven. 

Fig. 4 toont een inrichting voor het vormen van het fasesynchrone 

referentiesignaal. Dit signaal kan met voordeel worden afgeleid uit het vi-

deosignaal zelf. Dit is dus het in fig. 2c weergegeven signaal. Dit video-

signaal wordt toegevoerd aan een ingangskiern 40 van een met een vertragings-

lijn 41 tegengekoppelde eerste versterker 42. De vertragingslijn 41 h'.̂ ft 

een vortragingatijd, die gelijk ia aan eon halvo periode var; do //ofaniikVs 

6. Hierdoor wordt in horizontale richting een middeling- Yerzpzg'tï,. 

üïfora&iie of-rui.-j erm bruikbaar oi/jaaai ter beseft! hebooa. 

Het is eventueel ook mogelijk de versterker 42 mee te koppelen met 
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een vertragingsliju die een vertraging van een geheel aantal gehele periodes 

verschaft. 

Om ook in verticale richting een middeling te verkrijgen is een met 

de uitgang van de eerste versterker 42 verbonden tweede versterker 43 voor-

zien. De versterker 43 is meegekoppeld middels een vertragingslijn 44. De 

vertragingslijn 44 heeft een vertragingstijd, die gelijk is aan een lijntijd. 

Tenslotte wordt het uitgangssignaal van de tweede versterker toege-

voerd aan een trekkerschakeling 45 voor het vormen van een blokvormig scha-

kelsignaal 46, dat aan de klem 31 van fig. 3 wordt toegevoerd. 

De betrouwbaarheid van het verkregen referentiesignaal 46 is onder 

meer afhankelijk van de ruimtelijke codeerfrequentie van de plaat 8» Naar-

mnta de codoorfmiuontlo l.'igor i:' rwat »Jo bolrouwbuarhoid van ĥ t ï»öf»r«m« 

tieaignn.il ton, doch do amplitude van de rimpel in höt oignufil van fig. 

neemt dan toe. 

In de praktijk zal tot een compromis worden besloten, waarbij de 

frequentie bijvoorbeeld ligt tussen 100 kHz en 3 MHz, uitgaand van gebrui-

kelijke video-aftastnormen. 
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1. Stelsel voor het vormen van een videorepresentatie van een rönt-
genschaduwbeeld van een lichaam, met een röntgenbron, een röntgenscherm en 
een videoketen met aftastorganen en weergeeforganen, gekenmerkt door een 
tussen de röntgenbron en het lichaam geplaatste plaat, welke een over zijn 

5 oppervlak variërende doorlaatbaarheid voor röntgenstraling heeft voor het 
ruimtelijk coderen van de röntgenstraling, en door van de videoketen deel 
uitmakende organen voor het op zodanige wijze decoderen van het door de af-
tastorganen verschafte signaal, dat in het door de weergeef organen ver-
schafte beeld de invloed van door het lichaam veroorzaakte strooistraling 

10 in hoofdzaak is geëlimineerd. 
2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de plaat bestaat 
uit evenwijdige strookvormige gedeelten, waarbij de stroken om en om telkens 

' een hoge en een lage doorlaatcoëfficiënt hebben; en dat het röntgenscherm 
door de aftastorganen in een richting in hoofdzaak loodrecht op de stroken 

15 van de plaat kan worden afgetast. ; 

3* Stelsel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de organen 
voor het decoderen van het door de aftastorganen verschafte signaal een met 
een door de plaat bepaalde periodiciteit bestuurde integreer- en houdschake-
ling omvatten voor het periodiek middelen van het signaal; eerste klampmid-

20 delen voor het met dezelfde periodiciteit klampen van het signaal op de refe-
rentiepotentiaal; een houdschakeling welke met dezelfde periodiciteit werk-
zaam kan zijn; tweede klampmiddelen voor het met dezelfde periodiciteit 
klampen van het door de aftastorganen verschafte signaal met het uitgangs-
signaal van de houdschakeling; en bestuurde versterkingsorganen voor het met 

25 deselfde periodiciteit afwisselend met een eerste en een tweede versterkings-
faotor versterken van het door de tweede klampmiddelen verschafte sigr.ar. 1 

."V-I.'!-':f vAe/iKl '//ftOiui J's I, />oü JfO/rf»;r>, >U>\ 'U, o!»/,> 

rooster, bestaande uit op regelmatige afstand van elkaar geplaatste stroken, 
50 die voor röntgenstraling een transmissie hebben, omvat. 

5- Stelsel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat voor de perio-
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dieke 'besturing van de integreer- en houdschakeling, de eerste klampmiddelen, 

de houdschakeling, de tweede klampmiddelen en de versterkingsorganen een uit 

het door de aftastorganen verschafte signaal afgeleid referentieschakelsig-

naal kan worden gebruikt. 

6. Stelsel volgens conclusie gekenmerkt door een keten voor het 

vormen van het. referentieschakelsignaal uit het door de aftastorganen ver-

schafte signaal, omvattende een eerste versterker, die is tegengekoppeld 

Met t>on v«>rtr«rt Infolijn mat een vertragingstijö, die gelijk is aan een geheel 

)I,'U11,,'|J li',.'1:1 1 run lutivr' purii.Hjo \n\\\ lip ili'iir- ['lo o|.!'nko|! hfjp.'if! j lïp jKSl'iii.i|1 i >>i I pl i'j 

een nol d<? uitf̂ uij; van do evrnto vornbyrluu* gekoppelde twoede vijr.')l'»i;knf, >11» 

is meegekoppeld eet een vertragingslijn met een vertragingstijd van één 

lijntijd van de aftastorganen; en een met de uitgang van de tweede verster-

ker gekoppelde trekkerschakeling voor het vormen van een uiteindelijk blok-

vormig referentieschakelsignaal. 

7. Stelsel volgens conclusie 6, met het kenmerk? dat de vertragings-

lijn van de eerste versterker een vertragingstijd heeft, die gelijk is aan 

een aantal gehele periodes van de door de stroken bepaalde.periodiciteit, 

waarbij de versterker door de vertragingslijn is meegekoppeld. 
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