
Octrooiraad 

no ATerinzagelegging im 7605253 

.Nederland t19] NL „ 

[54] Inrichting voor tomografie. 

[51] Int Cl2 A61B6/02, H04N7/00 

[71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, 

[74] Gem Dr S Rosenthal c s 
Vereenigde Octrooibureaux 
Nieuwe Parklaan 107 
's-Gravenhage 

[21] Aanvrage Nr 7605253 

[22] Ingediend 17 mei 1976 

[32] - -

[33! - -

[311 - -

1231 -

1611 -

|6?| 

[43] Ter inzage gelegd 21 november 1977 

Do aan dit bind gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele 
tukeninglen) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
d»ize laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 



yo 2282 

N.V. Optische Industrie "De Oude Delft" ! 

DELFT. 
Inrichting voor tomografie. 

De uitvinding heeft "betrekking op een inrichting voor tomografie, 
voorzien van een röntgen- of gammastralingsbron, tenminste een detector en 
een beeldreconstructie-inrichting. 

Een dergelijke inrichting wordt in de röntgentechniek voor medische 
diagnostiek toegepast om een afbeelding van een schijfvormige doorsnede van 
een patiënt te verkrijgen, waarin de dichtheid van het weefsel met de zich 
daarin "bevindende organen en botten voor röntgenstraling of gammastralen als 
functie van de plaats binnen de doorsnede wordt weergegeven. 

Het is daarbij gebruikelijk de röntgentransmissie in het vlak van de-
ze doorsnede te meten in een groot aantal richtingen, welke worden verkregen 
door of de röntgenbron en de detector of detectoren ten opzichte van de 
patiënt öf de patiënt ten opzichte van de genoemde onderdelen te roteren. De 
daarbij verkregen meetwaarden worden normaliter door een rekeninrichting ver-
werkt om het gewenste beeld van de doorsnede te reconstrueren. 

Het is duidelijk, dat het van essentieel belang is, dat elk element 
van de doorsnede een bijdrage aan de absorptie van de röntgenstraling kan 
leveren. Wanneer dit namelijk niet het geval is, dan is de informatie onvol-
ledig en is geen nauwkeurige beeldreconstructie mogelijk. Om dit oogmerk te 
verwezenlijken, kan men gebruik maken van een groot aantal detectoren of 
kan men een aantal detectoren naast een eventuele rotatiebeweging een trans-
latiebeweging laten uitvoeren. Het is duidelijk, dat een dergelijke gecom-
bineerde beweging tijdrovend is, terwijl bovendien de constructie hierdoor 
complex wordt. 

Het is gebleken, dat het aantal noodzakelijke transmissiemetingen in 
hoofdzaak evenredig is met het totale aantal gewenste beeldelement en van het 
gereconstrueerde beeld, terwijl de voor de beeldreconstructie benodigde re-
kentijd op zijn minst evenredig met het aantal beeldelementen toeneemt. 

De bovengenoemde constructie met een stationaire rij discrete detec-
toren heeft het bezwaar, dat het compromis tussen scheidend vermogen en re-
kentijd slechts voor één grootte van de doorsnede optimaal is; bij een vari-
ërende afstand tussen het object en de rij detectoren verandert namelijk 
niet de rekentijd doch wel het scheidend vermogen tengevolge van de varië-
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rende geometrische vergroting in een divergerende rontgenbundel• ^ 

Aangezien b i j een inr icht ing van het "boven "beschreven type s lechts 

steeds éên afbeelding van een dunne, schijfvormige doorsnede van de pat iënt 

wordt verkregen, zal in het algemeen een aantal van dergel i jke doorsneden 

5 nodig z i jn om een t o t aa l beeld van een groter gebied van de pa t iën t t e ver -

kr i jgen . Hiertoe kan men de pat iënt ten opzichte van de rSntgenbron en de 

detectoren in axiale r icht ing verplaatsen over een afs tand, d ie overeenkomt 

met de dikte van de betreffende doorsnede. Deze dikte bepaalt liet aantal 

ve re i s te doorsneden en de keuze van deze dikte i s veer een compromis t u s -

10 sen de t o t a l e beze t t ings t i jd van de inr icht ing en het scheidend vermogen. 

Een bezwaar van een dergel i jke d iscre te verplaatsing van de pat iënt 

ten opzichte van de röntgenbron en de detectoren i s , dat het scheidend ve r -

mogen in axiale r icht ing over de gehele doorsnede constant i s en derhalve 

geen p l aa t s e l i j ke ver f i jn ing mogelijk i s . Zo zal een weefsel-gedeelte, dat 

15 ten opzichte van de omgeving daarvan een groot verschi l In rontgenabsorptie 

vertoont en bijvoorbeeld halverwege in een gereconstrueerde doorsnede e in-

d i g t , het rad ia le scheidend vermogen in die doorsnede t e r p laa tse schadeli jk 

beïnvloeden. 

Een ander bezwaar van de boven beschreven stapsgewijze doorsnedeme-

20 thode i s , dat dikwij ls pas in een l a t e r stadium b l i j k t wat de optimale s tap-

grootte had moeten z i j n geweest. Indien bijvoorbeeld in de betreffende 

axiale r icht ing slechts een geringe verandering van het object optreedt , kan 

een grotere stap en een langere meett i jd per doorsne&e en derhalve een bete-

r e signaal-ruisverhouding t o t een meer nauwkeurige "beeldreconstructie le iden. 

25 De uitvinding beoogt nu t e voorzien in een in r ich t ing , welke de bo-

vengenoemde bezwaren nie t vertoont en bovendien nog een aantal extra voor-

delen b i ed t , zoals bijvoorbeeld een goedkope cons t ruc t ie , een snel le en be-5 ! 

trouwbare werking, een lage s t ra l ingsdos is , enz . , welke voordelen l a t e r na-

der zullen worden besproken. 

30 Daartoe bestaat volgens de uitvinding de detector u i t een ru imte l i jk 

tweedimensionale, continue detec tor , waarvan de afmetingen in r e l a t i e t o t de 

opstel l ing van de t e onderzoeken objectschi j f en de stralingsbron ten 

opzichte van de detector zodanig z i jn gekozen,"dat ^ê*projectie van de ob-

j e c t s c h i j f , wat de grootste dwarsdoorsnedeafmeting b e t r e f t , tenminste v o l l e -

35 dig op de detector wordt afgebeeld. 
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1 Onder "continu" wordt hierbij verstaan, dat de afmetingen van en de 
onderlinge afstanden tussen de detectorelementen klein zijn ten opzichte 
van het scheidend vermogen van de inrichting. 

Volgens de uitvinding kan de detector buiten de omhulling van een 
helderheidsversterkerbuis worden aangebracht en kan de inrichting worden 
voorzien van een optisch stelsel om de van de bron afgekeerde zijde van de 
detector op de kathode van de helderheidsversterkerbuis af te beelden. 

Volgens de uitvinding is het verder mogelijk de detector aan de bui-
tenzijde van het ingangsvenster van een helderheidsversterkerbuis aan te 
brengen, waarbij het ingangsvenster bestaat uit een vezeloptiék om het stra-
lingsbeeld van de detector naar het katheder-oppervlak van de helderheidsver-
sterkerbuis over te dragen. 

De detector kan volgens de uitvinding uit een rontgenscherm bestaan. 
Volgens de uitvinding kan verder de anodezijde van de helderheidsver-

sterkerbuis optisch zijn gekoppeld met een televisie-opneeminrichting, welke 
laatste aan de uitgang met de beeldreconstructie-inrichting is gekoppeld. 

Daarbij kan volgens de uitvinding de helderheidsversterkerbuis vezel-
optisch met de televisie-opneeminrichting zijn gekoppeld. Het is volgens de 
uitvinding echter ook mogelijk de helderheidsversterkerbuis via een lenzen-
stelsel met de televisie-opneeminrichting te koppelen. 

Volgens de uitvinding kan voorts het scherm concaaf naar de bron zijn 
gebogen en kan het scherm verder verwisselbaar zijn uitgevoerd. 

Tenslotte kan volgens de uitvinding met de uitgang van de opneemin-
richting tevens een televisiemonitor zijn gekoppeld. 

Een inrichting als boven beschreven bezit een aantal voordelen ten 
opzichte van de eerder voor het aangegeven doel voorgestelde inrichtingen. 

Zo is, doordat bij de inrichting volgens de uitvinding de gecombi-
neerde translatie- en rotatiebeweging van de gebruikelijke inrichtingen 
wordt vermeden, voor het verkrijgen van alle informatie, die voor de recon-
structie van een volledige tomografische doorsnede vereist is, een kortere 
tijd nodig tengevolge waarvan de beweging son sc herpt e wordt gereduceerd. Dit 
voordeel van een geringe bewegingsonscherpte, welke bijvoorbeeld wordt ver-
oorzaakt door de ademhaling van een patiënt, wordt nog groter indien tij-
dens het bedrijf niet de inrichting om de patiënt doch de patiënt om zijn 
lengteas ten opzichte van de stationaire inrichting wordt geroteerd aange-
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zien door het dan veel geringere traagheidsmoment op goedkope wijze een re-

latief korte omwentelingsduur kan worden verwezenlijk. 

Een ander voordeel van de inrichting volgens,de uitvinding ten op-

zichte van de gebruikelijke CAT-aftasters is, dat een continue relatieve 

beweging van patiënt ten opzichte van bron en detector mogelijk is; dit 

betekent, dat niet noodzakelijkerwijs steekproeven béhoeven te worden geno-

men, zoals bij een digitale verwerking met discrete detéetorstelsels. 

Weer een ander voordeel van de inrichting volgens de uitvinding is, 

dat daarmede een aantal doorsneden gelijktijdig kan worden afgetast. Dit is 

een zeer wezenlijk verschilpunt ten opzichte van dé gebruikelijke CAï-af-

tastinrichtingenj dat mogelijk wordt gemaakt door de tweedimensionale uit-

gebreidheid van het detectoroppervlak. 

Wanneer de inrichting volgens de uitvinding is voordien van een 

televisie-opneeminrichting kan tengevolge van de daaïbij optredende inte-

gratie naar de tijd bij de aftasting met een lagere dosis worden gewerkt dan 

wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van een aantal discrete detec-

toren. 

Voorts kan men bij het gebruik van een televisie-opneeminrichting de 

dikte van de doorsnede kiezen door middel van het aaartial televisielijnen, 

dat tezamen wordt genomen. Wanneer in eèn doorsnede Jplaatsëlijk minder 

televisielijnen worden samengenomen, kan ter plaaiöe bet scheidend vermogen 

worden verbeterd. 
" l i n , . . 

Daarentegen kunnen xn een doorsnede ook plaatselxjk meer televxsxe-

lijnen worden samengenomen, waardoor het mogelijk xö xn gebieden waar de 

axiale veranderingen gering zijn, de signaal-ruisverhouding te verbeteren. i 

Een en ander kan bijvoorbeeld eenvoudig worden geregeld" dfror de aftastende 

bundel in verticale richting te defocusseren tot ee&t ïijn van de gewenste 

lengte. 

Door de horizontale aftasting steeds nauwkeurig te beperken tot de 

werkelijke grootte van de doorsnede verkrijgt men een optimale aanpassing 

van het scheidend vermogen. 

Verdere voordelen zullen later nog worden genoemd bij de bierna 

volgende beschrijving van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de 

uitvinding. 

De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder verwij-

zing naar de tekening. Daarbij toont: 
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fig. 1 schematisch een eerste uitvoeringsvorm van een inrichting 
volgens de uitvinding; en 

fig. 2 een variant daarvan. 
In fig. 1 is een inrichting volgens de uitvinding afgebeeld3 welke 

is voorzien van een rontgenstralingsbron 1 en een rontgenscherm 2, op welk 
scherm tijdens de werking van de inrichting een transmissiebeeld van een 
schijfvormige doorsnede van een tussen de bron 1 en het scherm 2 opgestelde 
patiënt 3 wordt verkregen. 

Aan de van de bron 1 afgekeerde zijde van het scherm bevindt zich 
verder een zeer lichtsterk optisch stelsel dat "bestemd is om het beeld 
op het rontgenscherm 2 af te "beelden op de fotokathode van een beeldver-
sterker 5. 

Deze beeldversterker 5 is bij de in fig. 1 afgebeelde uitvoerings-
vorm volgens de uitvinding direct vezeloptisch gekoppeld met een zich daar-
achter bevindende televisie-opneembuis 6. Deze televisiebuis dient om het 

«Xer . . . . . 
op het anodescherm van de "beeldver st ez? 5 tijdens de werking van de inrich-
ting verschijnende "beeld op de in de televisietechniek gebruikelijke wijze 
af te tasten, waarbij de opneembuis 6 dan een videosignaal levert, dat 
vordt toegevoerd aan een monitor 9 en aan een logaritmische videoversterker 
7, die op zijn beurt, zoals uit de tekening blijkt, is gekoppeld met een 
beeldreconstructie-inrichting 8. Door de beeldreconstructie-inrichting 8 
wordt dan uit de ontvangen videosignalen een tomogram van de betreffende 
doorsnede van de patiënt gevormd. 

Het is duidelijk, dat hiervoor tijdens het bedrijf de patiënt om 
een axiale as moet worden geroteerd dan wel dat de gehele inrichting om de 
patiënt moet worden geroteerd; dit is in de tekening schematisch aangegeven 
door een pijl. 

In fig. 2 van de tekening vindt men een variant volgens de uitvin-
ding, waarbij de beeldversterkerbuis 5 en de televisie-opneembuis 6 niet, 
zoals bij de eerst beschreven uitvoeringsvorm, vezeloptisch met elkaar zijn 
gekoppeld doch via een lenzenstelsel 10 met elkaar zijn gekoppeld. Waar deze 
variant verder dezelfde opbouw als de eerstgenoemde uitvoeringsvorm bezit, 
wordt afgezien van een opsomming van de verdere daarbij aanwezige onderde-
len. Ook de werking van deze uitvoeringsvorm komt overeen met die van de 
eerstgenoemde uitvoeringsvorm. 
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Uit het bovenstaande blijkt, dat doordat van de patiënt een groter 
deel tegelijkertijd wordt doorgelicht dan in het geval van een rij van 
discrete stralingsdetectoren een gunstiger belastingstoestand voor de 
rSntgenbron en/of patiënt wordt verkregen. Verder is in verband met het 
feit, dat alle informatie voor de beeldreconstructie-inrichting is vervat 
in een enkel videosignaal, slechts een logaritmische rersterker 7 nodig om 
het röntgenverzwakkingssignaal in een röntgendichtheidssignaal om te zetten. 

Bovendien is het hierbij mogelijk de videosignalen vooraf te bewerken, 
waardoor de nabewerking op een meer vlotte en eenvoudige wijze kan plaats-
vinden. , 

Ofschoon in de tekening het röntgenscherm 2 als een vlak scherm is 
weergegeven, kan dit scherm concaaf naar de patiënt 3 en de bron 1 zijn 
gebogen. Bij een dergelijke constructie verkrijgt men een meer uniforme 
verdeling van het scheidend vermogen, hetgeen een voprdeel is ten opzichte 
van een directe röntgenbeeldversterkerbuis. 

Een ander voordeel, dat men met een dergelijk uitwendig scherm ten 
opzichte van de directe röntgenbeeldversterkerbuis verkrijgt, is, dat het 
scherm verwisselbaar kan worden uitgevoerd, hetgeen de mogelijkheid biedt 
in bepaalde gevallen gebruik te maken van een speciaal scherm, bijvoorbeeld 
een gecompartimenteerd röntgenscherm, eventueel in combinatie met een 
strooistralingsraster. 

Een andere mogelijkheid is twee röntgenschermen achter elkaar op te 
stellen, waarbij in het ene scherm in hoofdzaak de zachte straling en in 
het tweede scherm de harde straling wordt geabsorbeerd, waardoor een meer 
nauwkeurige beeldreconstructie kan worden verkregen. Eet licht van de twee 
schermen kan daarbij door middel van polarisatoren of doordat de emissie 
met verschillende golflengten plaatsvindt van elkaar worden gescheiden. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat men met de inrichting volgens de 
uitvinding op een relatief eenvoudige en goedkope wijze signalen waaruit 
tomogrammen kunnen worden gevormd kan verkrijgen, wa&rbij de inrichting 
volgens de uitvinding ten opzichte van de bekende inrichtingen een aantal 
voordelen bezit, welke de werking van de betreffende inrichting optimaal 
maken. 
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CONCLUSIES 

1. Inrichting voor tomografie voorzien van een röntgen- of gammastra-
lingsbron, tenminste een detector en een beeldreconstructie-inrichting met 
het kenmerk, dat de detector bestaat uit een ruimtelijk tweedimensionale, 
continue detector waarvan de afmetingen in relatie tot de opstelling van 
de te onderzoeken objectschijf en de stralingsbron ten opzichte van de 
detector zodanig zijn gekozen, dat de projectie van de objectschijf wat de 
grootste dwarsdoorsnede-afmeting betreft tenminste volledig op de detector 
wordt afgebeeld. 
2. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de detector zich 
buiten de omhulling van een helderheidsversterkerbuis bevindt en een op-
tisch stelsel aanwezig is om de van de bron afgekeerde zijde van de detec-
tor op de kathode van de helderheidsversterkerbuis af te beelden. 
3. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de detector aan 
de buitenzijde van het ingangsvenster van een helderheidsversterkerbuis is 
aangebracht, waarbij het ingangsvenster bestaat uit een vezeloptiek om het 
stralingsbeeld van de detector naar het kathode-oppervlak van de helderheids 
vers-Gerkerbuis over te dragen. 
1*. Inrichting volgens conclusies 1-3 met het kenmerk, dat de detector 
uit een rontgenscherm bestaat. 
5. Inrichting volgens conclusies 1-1* met het kenmerk, dat de anodezijde 
van de helderheidsversterkerbuis optisch is gekoppeld met een televisie-
opneeminrichting, welke laatste aan de uitgang met de beeldreconstructie-
inrichting is gekoppeld. 
6. Inrichting volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat de helderheids-
versterkerbuis vezeloptisch met de televisie-opneeminrichting is gekoppeld. 
7. Inrichting volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat de helderheids-
versterkerbuis via een lenzenstelsel met de televisie-opneeminrichting is 
gekoppeld. 
8. Inrichting volgens conclusie 2, 3 met het kenmerk, dat de detector 
concaaf naar de bron is gebogen. 
9. Inrichting volgens conclusie 2,3 met het kenmerk, dat de detector 
verwisselbaar is uitgevoerd. 
10. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk, 
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dat met de uitgang van de teleyisie^pneeminrichtiag tevens een televisie-
monitor is gekoppeld. 
11. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk, 
dat aan de uitgang van de televisie-opneeminrichting of van een met de 
uitgang daarvan verbonden logaritmische versterker een aantal 'beeldrecon-
structie-inrichtingen is aangesloten waarmede gelijktijdig afbeeldingen 
van verschillende doorsneden van het object kunnen worden verkregen. 
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