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OHIO-NUCLEAR, INC., te Solon, Ohio, Ver. St. v. Amerika 

Kernstethoscoop. 

f 
De uitvinding heeft in het algemeen betrekking op het gebied van de kern-

geneeskunde, en meer in het bijzonder op diagnostische werkwijzen voor het ana-
lyseren van de bloedstroming door het hart voor het waarnemen van radioaktivi-
teit van radioisotopes die in de bloedstroom zijn gespoten. 

Naast de gebruikelijke werktuigen van &e;.hartdiagnose, te weten het elec-
trocardiogram (ECG) en de gebruikelijke stethoscoop voor hoorbare hartgeluiden, 
worden betrekkelijk nieuwe werkwijzen, zoals angiogrammen, supersone car&iogra-
fie en de meting van radioaktiviteit in het bloed, onderzocht en toegepast voor 
het vergroten van de hoeveelheid kwantitatieve gegevens voor het verschaffen 
van een betrouwbaarder basiB voor diagnose. Bij het vaststellen van de werkzaam-
heid van het hart is het wenselijk de volumetrische sterkte te bepalen van de 
bloedstroming door het hart. Het verschil bij voorbeeld in volume van de linker 
hartkamer tijdens verschillende fasen van de hartkringloop is een aanwijzing 
voor de mate van bloedstroming. 

Volumetrische metingen kunnen worden benadërd door het gebruiken van 
röntgen- of supersone afbeeldingswerkwijzen. Een andere soort röntgenwerkwijze 
is beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.824.599» welke werkwijze de 
concentratie aangeeft van een voor röntgenstralen ondoordringbare spoorvoimer 
in het hart gedurende een tijdvak van een aantal hartkringlopen voor het op-
wgkkea van kwantitatieve gegevens met betrekking tot de mate van bloedstroming. 
Dezelfde soort werkwijze is eerder toegepast door het̂ in de bloedstroom', die 
het hart binnengaat, spuiten van een radioisotoop, en het gebruiken van scin-
telatie detector of Geiger teller voor het bepalen van de veranderingen in de 
concentratie van de radioaktieve spoorvormer in het uitstromingskanaal van. het 
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hart tijdens een aantal hartkringlopen. De verzamelde gegevens worden uitgezet 

en gebruikt voor het bepalen van de mate van bloedstroming door het hart. Zie 

bij voorbeeld de Amerikaanse octrooischriften 3.221.7:51 en 3.528.407. 

Bekende stelsels, waarbij gebruik wordt gemaakt van het waarnemen van 

5 radioisotoopconcentratie voor het analyseren van de mate van bloedstroming, zijn 

ontoereikend gebleken voor het snel verschaffen van gegevens in een gemakkelijk 

verklaarbaar formaat. 

Het algemene doel van de uitvinding is het opwekken van een gemakkelijk 

verklaarbare aangeving van straling (of gamma straling), uitgezonden van de hart-

10 bloed pool op nauwkeurige momenten tijdens de hartkringloop, waarbij de gegevens 
i 

voor elk moment gedurende vele hartslagen worden verzameld en aangegeven in één 

samengesteld beeld, dat de totale werking toont op momenten binnen de hartkring-

loop. Een gerichte sonde op een gekozen plaats in het hart neemt de concentratie 

waar van een radioaktieve isotoop in het bloed door het verschaffen van uit-

15 gangsimpulsies, die worden geteld en opgeslagen tijdens een kort, zich herhalend, 

tijdvak, in een geheugen met vele kanalen. Een eerste kanaal van het geheugen 

wordt geopend door het waarnemen van het' QRS complex in het ECG van de patiënt. 

Daarna worden, de kanalen van het geheugen opeenvolgend zodanig aangesproken, 

dat elke opeenvolgende stralingtelling gedurende herhalende tijdvakken zal wor-

20 den opgeslagen in een bijbehorend geheugenkanaal. Bij de opvolgende hartslag, 

wordt de werking herhaald en een nieuwe telling toegevoegd aan de telling, die 

zich reeds voor een bepaald kanaal in opslag bevindt. 

Gelijktijdig worden de geheugehkanalen zichtbaar gemaakt naar een TJT aange-

ving, waarbij elk geheugenkanaal is gecorreleerd met een "horizontale" lijnaf-

25 tastspanning. Bij het begin van elke lijn wordt het video.ingangssignaal ge-

schakeld van een laag peil naar een hoog peil, waar het blijft gedurende een 

tijdvak, dat overeenkomt met het verzamelde totaal in de geheugenkanalen, waar-

door dus op het TV scherm een lijn wordt geschreven, waarvan de lengte is be-

paald door de verzamelde radioaktieve tellingen. 

50 Omdat opvolgend© lijtien. van de aangeving overeenkomen wet verschillende 

momonton vnn do hartkringloop, knn do nrtn hoi opixymn vnn «<in boalfl vwmiw/ii/u 

gedurende een periode van ongeveer 1 minuut, hetgeen de verandering zal weerge-

ven in concentratie van de radioaktievè isotoop bij het gekozen gedeelte van de 

hartbloed pool tijdens de hartkringloop van de patiënt. Hetzelfde instrument is 
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ontworpen om werkzaam te zijn volgens een "dynamische" wijze in plaats van te 
zijn gesynchroniseerd met het ECG, waarbij een niet herhalende (één gang) toets 
wordt uitgevoerd door het verzamelen van een radioaktieve telling tijdens een 
langer tijdvak (bij voorbeeld 100 milliseconden) bij elk kanaal voordat de geheu-
geningang wordt geschakeld naar het volgende kanaal 0 

ê uitvinding zal thans nader worden beschreven onder verwijzing naar de 
bijgaande tekening, waarin: 

figuur 1 een vooraanzicht is van een instrument, voorzien van een regelpa-
neel en een aangeefscherm met een beeldweergeving van een gebruikelijk beeld, 
verschaft overeenkomstig de uitvinding, en 

figuur 2 een blokdiagrain is van de electronische schakelingen, behorende 
bij het instrument volgens figuur 1« 

Het in de figuren 1 en 2 weergegeven instrument is ontworpen om een direkte 
zichtbaar-making mogelijk te maken van de tijd-aktiviteitskromme van een radio-
aktieve isotoop, die ia het bloed in het hart van de patiënt wordt gedragen. 
Het instrument heeft twee wijzen van werken, aangeduid als de "synchrone" en 
"dynamische" wijzen. Het blokdiagram volgens figuur 2 verduidelijkt alle wer-
kingselementen van het electronische stelsel voor de werking in beide manieren. 

De uitdrukking: synchrone wijze wordt gebruikt, omdat de opslag van infor-
matie is gesynchroniseerd met de B-golf van het ECG van de patiënt (middenpiek 
van het QRS complex). Be opslagtussenpoos voor elk geheugenkanaal, zoals hierna 
uiteengezet, is voldoende kort gemaakt om een gewenst aantal tussenpozen gedu-
rende elke hartkringloop te kunnen toetsen. Het synchronisatie aspekt wordt be-
wezen door het feit, dat de teller, die de kanaalbestemming of aanspreking voor 
inkomende gegevens vermeerdert, bij elke R-golf wordt teruggesteld voor het 
"hercirculeren" van de geheugenkanalen. De synchrone wijze van werken kan on-
eindig doorgaan totdat deze wordt uitgeschakeld, hoewel de wijze van werken 
feitelijk is beëindigd (en waardeloos voor het aangeven) wanneer alle kanalen 
volledig zijn volgeschreven, zodat het geheugen niet langer nieuwe gegevens re-
gistreert. 

Integenstelling daarmee maakt de dynamische wijze j-van werken slechts één 
enkele gang door alle geheugenkanalen, waarbij elk kanaal gedurende een langer 
tijdvak "open" is dan bij de synchrone wijke van werken. Nadat de radioaktivi-
teit tijdens het laatste tijdvak (laatste kanaal) is geteld, wor$t de dynamische 
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wijze van werken automatisch beëindigd. 
De volgende gedetailleerde beschrijving begint met een behandeling van het 

stelsel in de synchrone wijze van werken, waarbij bepaalde regelaspekten worden 
gelaten om aan het einde te worden uiteengezet, zoals de wijze waarop de dyna-
mische en synchrone wijze van werken worden gekozen en op gang gebracht. 

In figuur 2 wordt het ECG signaal van de patiënt versterkt en gezeefd voor 
het keren van ademhaling, myogram en ander geluid in de ECG isolatieversterker 
10, waarbij het QRS complex wordt onderscheiden door een gebruikelijke Q&S de-
tector 12 met een aanwijslamp 12a op het voorste paneel (figuur l) voor het ver-
schaffen van een terugstelsignaal voor het geheugenkanaalschakelstelsel, dat 
hierna zal worden beschreven. Een gerichte sonde 14, gedreven door een instelba-
re gelijkstroombron met een hoge spanning 16 (gewoonlijk 300 - 1000 Volt gelijk-
stroom), bestaat uit een Ual kristal (gewoonlijk 3,8 cm in diameter), een foto-
vermenigvuldigerbuis, en een afgeschermde, verre brandpuntsrichter met twee 
irissen, hetgeen een "ijshaak" of pengat gezichtsveld levert. Een gamma straal 
van het brandpunt van de sonde 14, met de hand in de hartbloedpool geplaatst, 
veroorzaakt een electrische stroomimpulsie vanaf de sonde 14, die via een kem-
impulsieversterker 18 wordt geleid naar een analysator 20 met één enkel kanaal. 
De analysator 20 geeft een digitaal uitgangsimpulsie, hetgeen de ontvangst be-
tekent van e en geldige gammastraal zoals bewezen door de uitgang van de verster-
ker, welke uitgang zich tussen bepaalde spanningsgrenzen bevindt. Opgemerkt moet 
worden, dat de uitdrukking, "enkelvoudig kanaal" alleen betrekking heeft op het 
feit, dat één soort straling wordt waargenomen, en niets te maken heeft met de 
uitdrukking "geheugen met vele kanalen", zoals gebruikt om het aantal geheugen-
kanalen aan te duiden, dat overeenkomt met aangrenzende tijdvakken in de hart-
kringloop. 

Een in meetgebied regelbare graadmeter keten 22 zet de impulsiegraad vein 
de analysator 20 om in een spanning, die de telgraadmeter 24 aandrijft om aan 
te geven of de krachtbron 16 met de knop 16a (figuur l) moet worden ingesteld, 
waardoor de voorspanning van de fotovermenigvuldiger wordt geregeld teneinde 
aangepast te worden aan de bepaalde isotoop, die wordtgebruikt. De voorste 
paneelschakelaar 22a (figuur l) verandert het bereik van de telling graadmeter 
22 met een faktor 100, 1000 of 10.000. 

ê digitaal impulsieuitgang van de analysator 20 wordt gelijktijdig gevoerd 

7 6 1 1 8 4 4 



naar de teller 26, die één "kerngebeurtenis" telt bij het ontvangen van een lm» 

pulsie van de uitgang van <b analysator 20. Teneinde het aantal gebeurtenissen 

in aangrenzende tijdvakken te tellen binnen de tijdspan van één enkele hartkring-

loop, wordt de kerngebeurtenissenteller teruggesteld op nul (vrijgemaakt) bij 

het begin vaneik tijdvak door middel van een instelbare per kanaal tijdbasis 

generator 28. Bij de voorkeursuitvoeringsvorm, zijn drie keuzemogelijkheden be-

schikbaar voor het aantal kanalen van het geheugen, te weten 192, 96 of 48, zo-

als hierna beschreven, De tijdbasis generator 28 stuurt in samenwerking met een 

frequentieverdeler 29 (die, indien nodig, vermenigvuldigers bevat) nominaal ean 

telwerkimpulsie uit elke 5,12 milliseconden, 10,24 milliseconden of 20,48 milli-

seconden als een funktie van het gekozen aantal kanalen om het bestrijken te 

verschaffen van de gehele hartkringloop bij de benaderde hartslag van 60 slagen 

per minuut. De nominale instelling kan over een 4:1 bereik worden veranderd, 

gecentreerd op de nominale instelling via de maximum/minimum gang regelknop 28a 

aan het voorste paneel teneinde aan te passen aan de hartslag van de patiënt, 

dat wil zeggen te verzekeren, dat alle 192 kanalen bij voorbeeld worden gebruikt. 

De uitgang van de kerngebeurtenissenteller 26 wordt geleid naar een cumu-

latieve geheugeneenheid 30 met vele kanalen, voorzien van een ingangsdigitaal-

opteller 32 en eeri aanspreekbaar lees/schrijfgeheugen 34 met een niet vernietig-

bare aflezing, voorzien van 192 kanalen met 12 bits opslag per kanaal. De geko-

zen soort geheugen moet er een zijn, waarmee gegevens gelijktijdig kunnen wor-

den ingeschreven en afgelezen, bij voorbeeld een kernopslagmatrix. De kernge-

beurtenissenteller 26 verschaft een van de ingangen (A) aan de optelier 32. Ds 

andere ingang (B) is verschaft door de gegevensuitgang van het geheugen 34. De 

uitgang van de optelier 32 vormt de gegevensingang naar het geheugen 34. 

Bet geheugen wordt aangesproken door middel van een ingangskanaalteller 36, 

die wordt teruggesteld (dat -val zeggen opnieuw in werking gesteld) door de uit-

gang van de QRS detektor 12 via een schakelaar 38 voor de wijze van werken en 

geklokt (vooruit of achteruit) door de tijdbasisgenerator 28. Tijdens elk tel-

tijdvak (bij voorbeeld 5»12 milliseconden) zal het geheugen 34 nieuw verzamelde 

gegevens opslaan in een bijbehorend kanaal. Tijdens he£j volgende tijdvak spreekt 

de ingangskanaalteller 36 het geheugen 34 weer aan op een bijbehorend geheugen-

kanaal. Het geheugen 34 wordt dus op een cumulatieve wijze bediend door het sa-

menvoegen van de telling voor een bepaald tijdvak met de telling., die reeds "is 
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opgeslagen in het betreffende kanaal van het geheugen voor alle voorgaande bij-

behorende tijdvakken vanaf het begin van de synchrone wijze van werken. 

Voor de opslag (ingangs-) werking, wordt de aanspreking voor de geheugen-

gegevensuitgang, die om de digitaalopteller 32 heen wordt gevoerd, geregeld door 

5 de ingangskanaalteller 36 op dezelfde wijze als de ingangsaanspreking wordt ge-

regeld. 

Tijdens de werking, kan het geheugen worden aangesproken door de ingangs-

kanaalteller 36 gedurende een zeer korte tijd een maal in elk tijdvak. Aan het 

einde van een gegeven tijdvak bij voorbeeld, wordt de geheugen aanspreekrege-

10 ling geschakeld vanuit het videogedeelte (zoals hierna uiteengezet) naar de in-

gangskanaalteller 36, zodat het betreffende geheugenkanaal gedurende een korte 

tijd wordt opengehouden, tijdens welke korte tijd de opteller 32 wordt geklokt 

vlak voor de terugstelimpulsie van de tijdbasisgenerator 28, waardoor de optel-

ler in staat is het voorgaande getal in het geheugenkanaal bij het uitgangsre-

15 gister te sommeren met de telling voor de electrische stroom tussenpoos, en ds 

gesommeerde telling terug te leiden in hetzelfde geheugenkanaal. Ha het voltooien 

van de bediening voor het bijwerken, wordt de regeling van de geheugenaanspre-

king teruggeschakeld naar het videóaangeefstelsel. 

Het videogedeelte van het instrument dient voor het aangeven van de bijge-

20 werkte inhoud vwi allo ̂ Aouftonknnnlott "tôol.LJkoPti.jd« £«h«u£Hnknrifc!tin Vfoc-

den zichtbaar weergegeven door de aangeving in de vom van naburige evenwijdige 

lijnen, waarbij het cijfer in elk kanaal wordt weergegeven door de lengte van 

een staaf, getrokken op de lijn, zoals de constructie van een staaf grafiek. 

Omdat de kanalen naburige tijdvakken weergeven, kan de aangeving worden weerge-

25 geven door een X-I-aangeving, waarbij de X-as de tijd aangeeft, en de ï-as de 

radioaktiviteit. volle lengte van de X-as komt overeen met een enkele hart-

kringloop, waarbij de aangegeven gegevens de verandering weergeven in radioak-

tiviteit binnen de hartkringloop. Wanneer het beeüd wordt opgebouwd tijdens een 

aantal hartkringlopen, hebben de aangegeven gegevens de neiging de verandering 

30 weer te geven in radioaktiviteit binnen een gebruikelijke of gemiddelde hart-

kringloop. * 

Het hart van het videogedeelte van het instrument is een gebruikelijke 

kathodestraalbuis-aangeving 40 (CRT) schematisch weergegeven in figuur 2 en in 

voorschermaanzicht in figuur 1. Een video-aangeving tijdbasisgenerator 42- ver-
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schaft op juiste wijze geklokte synchrone impulsies aan de TV tijdbases 44, zo-
dat horizontale en vertikale afbuigingsregelsignalen worden opgewekt voor het 
verschaffen van een gebruikelijk rasteraftastpatroon van de electronenbundel op 
de aangeving 40. Het rasterpatroon is orthogonaal gericht ten opzichte van een 
gebruikelijke TV rasteraftasting. Dat wil zeggen dat de lijnen vertikaal lopen. 
Dit is tot stand gebracht door het over 90° draaien van de TV monitor. Het aan-
tal lijnen in het rasterpatroon kan ruwweg worden bepaald volgens een 1:1 be-
trekking met het grootste aantal gewenste geheugenkanalen. Er is echter geen 
reden om niet het standaard samengestelde TV synchrone signaal te gebruiken, in 
welk geval 525 lijnen kunnen tforden verschaft. Indien dit aantal lijnen veel 
groter is dan het aantal gebruikte kanalen, moet één kanaal worden weergegeven 
door verschillende naburige lijnen teneinde een geschikte beeldaftaeting te hand-
haven. 

Naast het regelen van het opwekken van het rasterpatroon op de aangeving 40, 
regelt de video tijdbasisgenerator 42 ook de afleeswerking van het geheugen 34 
met de vele kanalen op alle momenten behalve die aan het einde van een van de 
teltijdvakken wanneer het geheugen wordt bijgewekt met nieuwe cumulatieve gege-
vens. De vermenigvuldiging van de aanspreekregeling wordt' tot stand gebracht 
door middel van een snelle electronische schakelaar 46, die wordt bediend door 
de tijdbasisgenerator 28. Op slechts één moment tijdens elk teltijdvak wordt 
de aanspreking geregeld door de ingangskanaalteller 36. Gedurende dit onder-
tijdvak, te weten de "bijwerkperioöe", wordt het betreffende geheugenkanaal niet 
vernietigend ondervraagd samen met de telling van de kerngebeurtenissenteller 
26, waarbij de twee gegevens worden opgeteld en teruggevoerd in het betreffende 
geheugenkanaal. Buiten de bijwerkperiode, is de digitaal optelier 32, dat wil 
zeggen de gegevensingang voor het geheugen 34, buiten werking gesteld. Volgende 
op de bijwerkperiode, wordt de regeling van de aanspreking van de geheugenuit-
gang teruggevoerd door middel van de schakelaar 46 naar de video tijdbasisgene-
rator 42, De bijwerkperiode is ontworpen om zo kortstondig te zijn, dat dit 
niet het aangeven van de opgeslagen informatie belemmert. 

De video tijdbasisgenerator 42 doet de uitgangskanaal-aanspreking van het 
geheugen 34 toenemen of afnemen met dezelfde mate als de lijn synchroon signalen, 
zodat de inhoud van elk kanaal zal verschijnen bij de uitgang gelijktijdig met 
elke synchrone impulsie, die een lijn-tijdbasis-afwijksignaal aanzet. Het "uit-
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gangsregister van het geheugen 34 is gekoppeld met één ingang van een vergelij-
ker 48. De andere ingang is gekoppeld met de video tijdbasisgenerator 42. De 
uitgang van de vergelijker 48 verschaft het gegevens video signaal, dat een 
staaf doet trekken op de bijbehorende lijn van de aangeving met een lengte, die 
evenredig is aan het getal, opgeslagen in het betreffende geheugenkanaal. 

De vergelijker 48 kan worden toegepast met een digitale of analoge schake-
ling (niet weergegeven). De digitale toepassing vereist een snel telwerk, dat 
gewoonlijk beschikbaar is in de vorm van de tijdbasis, waaruit de video tijdba-
sis synchroon signalen worden opgewekt. Het snelle telwerk bedient een teller, 
die wordt aangezet of geopend dooreen lijn synchroon impulsie. Een standaard i 
digitaal vergelijkerketen ontvangt parallel de uitgangen van het geheugenka-
naal en de voortdurend toenemende uitgang van de teller, bediend door het snel-
le telwerk. Vanneer de telling hetzelfde getal bereikt als in het ingangsregis-
ter voor het geheugen 34, schakelt de digitaalvergelijker van één binair peil 
naar het andere binaire peil. 

Precies dezelfde vergelijkende werking kan worden uitgevoerd volgens een 
analoge versie door toepassing van een oploopgenerator, aangezet door een lijn 
synchroon impulsie. ̂ e uitgang van de oploopgenerator zal een ingang vormen 
voor een differentiaalversterker of een andere vergelijkingsketen, waarbij de 
andere ingang de uitgang zal zijn van een digitaal-op-analoog omvormer, gekop-
peld met het geheugen uitgangsregister. Zowel de digitale als de analoge toe-
passing van de vergelijker 48 worden beschouwd als zuiver gebruikelijk voor de 
vermelde werking. 

De digitaal uitgang van de vergelijker 48 is dus gesynchroniseerd met de 
lijnen van de aangeving 40. Het gegevenspeil van de video uitgang (dat wil zeg-
gen volledig wit) is IN vanaf het begin van de lijn tot aan het moment, waar 
de vergelijker 48 overeenstemming vindt tussen de inhoud van het geheugerikanaal 
en de referentie-oploop of telling. 

Het hoogste bruikbare getal, dat aanwezig kan zijn in een gegeven kanaal, 
wordt in alle twaalf bits het getal geacht, aangeduid door een "1", hetgeen 
in decimale getalvorm gelijk is aan 4,095. De steilheid van de analoge oploop 
of de gang van de digitaal referentietelling, gebruikt door de vergelijker 48, 
moet zodanig zijn ingesteld, dat een volledige telling (4,095) niet de volledige 
"breedte" van het scherm overschrijdt. Omdat echter slechts een gedeelte van 
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het geheugen vermogen bij een bepaalde proef kan worden gebruikt,kan het nodig 
zijn de telling op te schalen. Dit wordt tot stand gebracht door de tellingen 
per lijnregeling 50 in figuur 2, die wordt bediend door de geca^reerde "tel-
lingen volledig schaal" knop 50a aan het voorste paneel in figuur 1. Sen manier 
waarop dit opschalen van de gegevens tot stand kan worden gebracht is het nemen 
van het binaire getal in het uitgangsregister van het geheugen 34 en het ver-
schuiven daarvan over één of meer "belangrijker cijfers" (zoals het verplaatsen 
van het decimaal punt), voordat het getal in de vergelijker 48 wordt gevoerd. 
Deze soort werking wordt gesuggereerd door de machten van twee calibreringen 
op de telling volledig schaal knop 50a in figuur 1. 

/ 

Ben voorkeurskenmerk van dit instrument is een zelf opgewekt rooster, dat 
kwantitatieve metingen mogelijk maakt van de verandering in te meten radio ak-
tiviteit zonder rekening te hóuden met niet rechtlijnige vervorming. Voor dit 
doel wordt een gradeer generator 52 bediend door dezelfde video tijdbasisgene-
rator 42, die de TV tijdbases bedient. Dg grade'er-generator bestaat eenvoudig 
uit een geklokte logische schakeling, die op onderlinge afstanden witte stippen 
schrijft langs elke lijntijdbasis voor het opwekkeii van vertikale lijnen en een 
volle lijn "wit" elke nde lijn voor het maken van de horizontale lijnen van het 
roosterpatroon. De video uitgang van de gradeer generator 52 wordt samen met 
de uitgang van de vergelijker 48 geleid naar een uitsluitend OH poort 54, die 
gewoonlijk doorlaat ongeacht welke van de video uitgangen "wit" is. Wanneer 
echter de twee video uitgangen wit zijn, is de uitsluitend OR poort onwerkzaam. 
De uitwerking van deze logische bediening is het doen verschijnen van de lijnen 
van het rooster als zwarte lijnen, op de plaatsen waar zij door het getrokken 
gedeelte zou kunnen gaan van de radioaktieve kromme, zodat zij te allen tijde 
zichtbaar zullen zijn als witte lijnen tegen een zwarte achtergrond of als 
zwarte lijnen tegen een witte achtergrond. 

Bij een gebruikelijke werking komt het aantal kanalen op een 1:1 basis 
overeen met het aarttal lijnen, beschikbaar voor wxjî ovinff in do wtrigovtô » 
Indien echter gewenst kan het aantal kanalen naar keuze worden verkleind. Bij 
de voorkeursuitvoeringsvorm kan een kanaal cijfer kiezgr 56, bediend door de 
drie standen schakelaar 56a aan het voorste paneel volgens figuur 1, worden 
gebruikt voor het delen van het aantal kanalen door 2 of 4, hetgeen resulteert 
in 96 of 48 kanalen. Hoewel geen van de radio aktiviteit zal worden "gemist" 
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of niet geteld wanneer het aantal kanalen wordt gehalveerd, wordt de scheiding 
van het instrument verkleind. Indien 96 kanalen worden gekozen bij voorbeeld 
in plaats van de volle 192, sluit de kanaal aantal kiezer 56 eenvoudig 50$ af 
van de geheugenkanalen. Een manier waarop dit tot stand kan worden gebracht 

5 bestaat uit het gebruiken van een vooraf instelbare afteller voor de ingangs-
kanaalteller 36, waarbij het voorinstelaantal in het geval van alle kanalen 
192 zal zijn (in decimale vorm), waarbij in het geval- van de helft van de ka-
nalen het aantal zal zijn vooringesteld op slechts 96. In beide gevallen komt 
wanneer de kanaaltelling afloopt tot nul, de teller 36 tot stilstand, totdat 

10 deze door de volgende R-golf wordt gecommandeerd weer te beginnen met aftellen 
vanaf het vooringestelde getal. Tegelijkertijd kan de kanaal aantal kiezer 56 
worden gebruikt om via de frequentie verdeler 29 het tijdvak te verdubbelen of 
te verviervoudigen, geklokt door de tijdbasisgenerator 28. Tegelijkertijd moet 
de kanaal aantal kiezer 56 ook de vergelijker 48 corrigeren, die de video sta-

15 ven verschaft. Elk geheugenkanaal wordt derhalve ondervraagd voor twee lijnen 
of vier lijnen, zodat twee of vier gelijke in lengte aansluitende evenwijdige 
staven worden geschreven. 

Een andere manier om de video aangeving over het volledige scherm te doen 
uitkomen hoewel het aantal kanalen is gedeelte door 2 of 4, bestaat uit het 

20 in tandem verbinden van de geheugen kanalen of in groepen van vier afhankelijk 
van de instelling van de kanaal aantal kiezer 56. ̂oor de eerste aanspreking, 
bij voorbeeld 96, zullen dezelfde gegevens in twee naburige kanalen worden ge-
voerd, welke kanalen gewoonlijk bij voorbeeld overeen zullen komen met de kana-
len 192 en 191. Op deze wijze kan de video aangeving de kanalen met dezelfde 

25 gang aflezen alsof het volledige kanaalvermogen van het geheugen werd gebruikt-
De overige werkingen, verschaft aan het voorste paneel van het instrument, 

zijn "synchroon", "dynamisch" en "uitwissen". De uitwisregeling 58 (figuur 2) 
is op een gebruikelijke wijze werkzaam voor het vrijmaken van het gehele geheu-
gen op commando door het terugstellen van alle 2,304 bits op nul. 

30 ê synchroon/dynamisch regeleenheid 60, bediend door middel van de syn-
chroon en dynamisch drukknoppen 60a en 60b op het voorste paneel, hebben ver-
schillende werkingen. Indien de synchrone wijze van werken gewenst is, doet het 
indrukken van de synchroon knop (bij voörbeeld een bistabiele electromechanische 
schakelaar) de opslagwerking beginnen bij de volgende R-golf van d e patiënt. De 
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regeling 60 voor de wijze van werking kan dus worden toegepast door middel van 
een flip-flop met poorten, waarbij de gegevensingang wordt weergegeven door de 
stand van de synchroon schakelaar, en de uitgang van de (JRS detector 12 de tijd-
basis impulsie is, die de uitgang van de flip-flop instelt teneinde het het ge-
heugen mogelijk te maken gegevens te ontvangen. Wanneer dus de synchroon scha-
kelaar is ingesteld, zal de synchrone wijze van werken oneindig doorgaan totdat 
het geheugenvermogen is uitgeput of totdat de synchroon schakelaar wordt terug-
gesteld, waarna de synchrone wijze van werken bij de volgende R-golf zal beëin-
digen. De aangeving zal echter verder worden opgebouwd, indien toegelaten, tot-
dat het gehele scherm wit is. ^ 

Indien de dynamische (enkelvoudige gang) wijze van werken gewenst is» is 
de R-golf van de patiënt van geen belang. Het schakelen van de dynamische schake-
laar 60b doet dus de schakelaar 38 de verbinding openen tussen de QRS detector 
12 en de terugstel (voorinstelopening) ingang van de kanaalteller 36. In plaats 
van in werking te worden gesteld door de R-golf van de patiënt, wordt de kanaal 
teller 36 weer ingesteld door bediening van de dynamische schakelaar. Bovendien 
opent het kiezen van de dynamische wijze van werken ogenblikkelijk het geheugen 
34, waarbij via de frequentie verdeler 29 (of soortgelijke schakeling) het tel-
tijdvak wordt Veranderd, bestuurd door de kanaal tijdbasis generator 28 tot een 
langer tijdvak in de orde van 100 milliseconden in plaats van 5.12 milliseconden. 
Honderd twee en negentig 100 milliseconden tijdvakken resulteren in een 19,2 
seconde onderzoek, dat automatisch wordt beeindigd dankzij het feit, dat de ka-
naalteller 36 niet is teruggesteld na het tellen van 192 kanalen. 

Bij gebruik wordt het draagbare instrument bij het bed gebracht, waarbij de 
patiënt gewoonlijk is voorbereid door het spuiten van albumine, die een radio-
aktieve isotoop bevat, bij voorbeeld maximaal 30 millicuries technetium-99m, 
direkt in de bloedstroom, die het hart binnengaat, en de verbindingen voor de 
ECG eenheid zijn gemaakt. Ongeveer 10 minuten na het inspuiten van de spoorvor-
mer, houdt de arts de sonde 14 (figuur 2) boven het precordium van de patiënt, 
waarbij hij onder waarnemen van de tellermeter het brandpunt bepaalt in de hart-
bloedpool, bij voorbeeld de linker hartkamer. Wanneer de sonde is geplaatst, 
wordt de synchroon knop bediend, en het beeld gedurende een minuut waargenomen 
totdat een verklaarbare kromme is verkregen. 

Indien tijdens het opbouwen van het beeld de arts van oordeel is, dat. een 
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verandering van het aantal kanalen op zijn plaats is, wordt het instrument uit 
de synchrone wijze van werken gehaald, het geheugen uitgewist, instellingen aan-
gebracht en de synchrone wijze van werken weer ingeschakeld. De synchrone wijze 
van werken kan worden onderbroken en weer ingeschakeld, indien gewenst, zonder 
uitwissen. 

Het zal duidelijk zijn dat veranderingen en verbeteringen kunnen worden 
aangebracht zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. 

C o n c l u s i e s . 
1. Stelsel voor het aangeven van de verandering in radioaktlviteit in de 

hartkringloop van een patiënt vanaf een spoorvomer in het bloed, gekenmerkt 
door detector middelen voor het verschaffen van een uitgang, die een aanwijzing 
is voor de hoeveelheid straling, uitgezonden van een gekozen plaats in de hart-
bloedpool, door tijdstuurmiddelen voor het bepalen van opeenvolgende toetsings-
tijdvakken, door kerngebeurtenissen integratormiddelen, die reageren op de tijd-
stuurmiddelen en de detectomiddelen uitgang voor het verschaffen van een uit-
gang, die een aanwijzing is voor de hoeveelheid straling, waargenomen tijdens 
elk opeenvolgend toetsingstijdvak, door aanspreekbare N kanaal, cumulatieve ge-
heugenmiddelen voor het verzamelen van een digitaal representatie van de totale 
hoeveelheid straling, aangeduid door de integratormiddelen voor elk nde toet-
singstijdvak in een bijbehorend N geheugen kanaal, door hartslag reagerende mid-
delen voor het opwekken van een synchroniserende digitaal impulsie bij de hart-
slag van de patiënt, door geheugenkanaal aanspreekmiddelen die reageren op de 
tijdstuurmiddelen en de hartslag reagerende middelen voor het stapsgewijs doen 
toenemen van de ingangskanaal aanspreking voor de geheugenxaiddelen met elk toet-
singstijdvak in een herhalende volgorde van N voorafgestelde kanaal aansprekingen, 
waarbij elke opvolgende volgorde op gang wordt gebracht door de synchroniseren-
de digitaal impulsie, en door middelen voor het aangeven van gelijktijdig dein-
houd van alle N kanalen van de geheugenmiddelen in het formaat van N naburig op 
onderlinge afstand liggende zichtbare aanwijstekens, die elk een hoogte hebben 
boven een gemeenschappelijke as overoenkoinRtig hot cufliulntlavi» toWiI, wmnwi-
ven in de bijbehorende geheugenkanalen. 

» 
2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de zichtbare aanwijs-

tekens N naburig evenwijdige lijnen omvatten, welke lijnen elk een lengte heb-
ben overeenkomende met het cumulatieve totaal, weergegeven in de betreffende 
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geheugenkanalen. 
3» Stelsel volgens conclusie 1, piet het kenmerk, dat de detector middelen 

omvormmiddelen bevatten voor het verschaffen van uitgangs-impulnies» die een 
aanwijzing vormen voor de straling, uitgezonden van een gekozen plaats in de 
hartbloedpool, en analysatormiddelen, reagerende op de uitgangsimpulaies van 
de omvormmiddelen voor het verschaffen van een digitaalimpulsie uitgang, die 
een aanwijzing vormt voor een bepaalde soort straling, waarbij de integrator 
middelen een kerngebeurtenissen-tellermiddel bevatten voor het tellen van het 
aantal digitaalimpulsies tijdens elk opvolgende toetsingstijdvak. 

4. Stelsel volgens conclusie 1, met, het kenmerk, dat de geheugenmiddelen 
een N kanaal aanspreekbaar lees/schrijf digitaalgeheugen omvatten en twee in-
gangsoptelmiddelen, voorzien van één ingang gekoppeld met de geheugenaflezing 
en de andere ingang gekoppeld met de kerngebeurtenissenintegratormiddelen voor 
het verschaffen van de sommering van de twee ingangen als de gegevensingang 
naar het geheugen voor het verschaffen van een cumulatief totaal in het geheugen 
van de uitgang van de kerngebeurtenissenintegratormiddelen. 

5. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk., dat de aangeefmiddelen 
een video aangeving bevatten, varder middelen voor het opwekken van een rooster 
aftasting in de aangeving, welke middelen een opeenvolging omvatten van althans 
N naburige tijdsbases, en vergelijkermiddelen, gesynchroniseerd met de rooster-
aftasting voor het opwekken van een digitaal gegevensvideo signaal, dat onge-
veer begint bij het begin van elke tijdsbasis en eindigt tijdens de tijdsbasis 
na een tijdvak, overeenkomende met het cumulatieve totaal in het bijbehorende 
geheugenkanaal van de geheugenmiddelen voor het verschaffen van een samengesteld 
gegevensbeeld op de video aangeving. 

6. Stelsel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de vergelijkermiddelen 
middelen bevatten voor het ondervragen van de kanalen van de geheugenmiddelen 
met de snelheid van de roosteraftasting. 

7. Stelsel volgens conclusie 5, met, het kenmerk, dat de aangeefmiddelen 
verder middelen bevatten voor het opwekken van een digitaal gradeer video sig-
naal voor het vornahnffm van om rooiitorpntroori vnri1 j/if-.n op ófj iintii/trvifif-u an 
uitsluitend OR middelen voor het poorten van de gegevens en de gradeer video 
signalen naar de aangeving, zodat samenvallen van de twee signalen resulteert 
in geen video signaal, zodat het roosterpatroon niet door het gegevensbeeld 
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wordt afgeschermd. 
8. Stelsel volgens conclusie 1, gekenmerkt door middelen voor het instellen 

van het toetsingstijdvak over een voorafgesteld bereik teneinde N opeenvolgende 
toetsingstijdvakken toe te bedelen aan de hartkringloop van de patiënt. 

5 9. S t e l s e l volgens conclusie 1, gekenmerkt door middelen voor het naar keu-
ze verdelen van het aantal geheugenkanalen in de geheugenmiddelen, en het over-
eenkomstig verlengen van het toetsingstijdvak voor het verminderen van de schei-
ding van de aangeving. 

10. Stelsel volgens conclusie 1, gekenmerkt door middelen voor het loskoppe-
10 len van de geheugenkanaalaanspreekmiddelen van de synchroniserende impulsie, 

en voor het op commando een maal door de N kanalen bedienen van de geheugenmidde-
len. 

11. Stelsel voor het aangeven van de verandering in radioaktiviteit in de 
hartkringloop van een patiënt vanaf een spoorvoxmer in het bloed, gekenmerkt 

15 " dpfir dstestormiddslsn voor het verschaffen ran een uitgang, die een aanwijsing 
is van de hoeveelheid straling, uitgezonden van een gekozen plaats in de hart-
bloedpool, door tijdstuurmiddelen voor het bepalen van een toetsingstijdvak, 
door middelen voor het verschaffen van een uitgang, die een aanwijzing is van 
de cumulatieve hoeveelheid straling in elk bijbehorend toetsingstijdvak geduren-

20 de een aantal hartkringlopen. 
12. Stelsel in hoofdzaak zoals in de beschrijving beschreven en in de teke-

ning weergegeven. 

ft 
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