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

Werkwijze en inrichting voor terugprojectie. 

De uitvinding heeft "betrekking op een werkwijze en een inrichting 
voor terugprojectie. Terugprojectie wordt toegepast bij het construeren 
van tomografische beelden; daarbij worden de op in de tomografische 
techniek bekende -wijze uit zogenaamde profielen gevormde streepbeelden 
verdraaid over elkaar geprojecteerd. Een dergelijke werkwijze is bij-
voorbeeld beschreven in het Duitse Offenlegungsschrift 2.050.825. Vol-
gens het Duitse Offfenlegungsschrift •wordt gebruik gemaakt van een 
televisiecamera met een beeldopneembuis, waarvan de signaalplaat la-
dingen kan vasthouden. De televisiecamera wordt overeenkomstig de rota-
tie tussen de röntgenstralenbundel en het doorstraalde lichaam, ge-
draaid, teneinde de streepbeelden op de gewenste wijze te superponeren. 

Een "bezwaar van deze bekende techniek is, dat de televisiecamera 
zelf roteert, hetgeen speciale maatregelen vereist met betrekking tot 
de constructieve opbouw teneinde ongewenste afwijkingen van de ideale 
hoekstand te vermijden. 

De uitvinding beoogt deze bezwaren te ondervangen. Hiertoe wordt 
volgens de uitvinding een werkwijze voor het vormen van een tomografisch 
beeld van een lichaam gekenmerkt, doordat de streepbeelden worden ge-
schreven op de signaalplaat van een aftastconversieinrichting; en door-
dat aan de adresingangen van de aftastconversieinrichting spanningen 
worden toegevoerd, die een roterend coördinatenstelsel vertegenwoor-
digen. 

Een inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze wordt volgens 
de uitvinding gekenmerkt door twee potentiometers met sinusvormig, res-
pektievelijk cosinusvonnig, weerstandsverloop, waarbij de stand van de 
aftakarmen van de potentiometers telkens correspondeert met de hoek-
stand van het doorstraalde lichaam. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met 
verwijzing naar de bijgevoegde figuren van een uitvoeringsvoorbeeld. 
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Figuur 1 toont een schakeling voor het vormen van afbuigspan-

ningen, die een roterend coördinatenstelsel vertegenwoordigen; 

Figuur 2 toont een principeschema van een schakeling voor het 

uitvoeren van een correctie voor de vorm van de röntgenbundel. 

Figuur 1 toont schematisch een schakeling, die de uitvindingsge-

dachte belichaamt. De getoonde schakeling heeft twee ingangen H in en V 

in. Aan deze ingangen worden de zaagtandvormige horizontale, respek-

tievelijk verticale televisie-afbuigspanningen H en V toegevoerd. De 

getoonde schakeling vormt uitgaande van de spanningen H en V nieuwe af-

buigspanningen X en Y, die voldoen aan de volgende vergelijkingen: 

X = H cos Q + V sin Q ^ 

Y = V cos Q - H sin Q 

In deze vergelijkingen is Q de hoek, die overeenkomt met de momentane 

doorstralingsrichting van het lichaam. Uit de vergelijkingen blijkt, dat 

de volgende vermenigvuldigingen noodzakelijk zijn: H x cos Q; V x sin Q; 

V x cos Q; en H x sin Q. Voor het uitvoeren van deze vermenigvuldigingen 

•wordt gebruik gemaakt van in de handel verkrijgbare potentiometers met 

sinusvormig, respectievelijk cosinusvormig, verloop. In de figuur zijn 

de potentiometers aangegeven met P^ en Pg. Elke potentiometer heeft een 

cirkelvormig weerstandstraject, bestaande uit vier kwadranten. Het con-

tactpunt tussen het tweede en derde kwadrant, en het contactpunt tussen 

het eerste en vierde kwadrant zijn met aarde verbonden. Aan het contact-

punt tussen het eerste en het tweede kwadrant wordt de ingangsspanning 

H respectievleijk V toegevoerd. Aan het contactpunt tussen het derde en 

het vierde kwadrant wordt een spanning - H, respectievelijk - V toege-

voerd. Hiertoe is tussen de respectieve ingangen en de bijbehorende con-

tactpunten tussen het derde en het vierde kwadrant telkens een omkeer-

versterker 1, respectievelijk 2 met een versterkingsfactor - 1 verbon-

den. 

Elke potentiometer heeft twee roteerbare armen 3, 4 respectieve-

lijk 5, 6 die telkens onder een vaste hoek van 90° geïsoleerd met el-

kaar zijn gekoppeld en die voorts zijn gekoppeld met het rotatieme-

chanisme voor het te doorstralen lichaam, zoals is aangegeven met de 

onderbroken lijnen voorzien van de aanduiding Q. In de afgebeelde uit-

voeringsvorm zijn de armen 3 en 5 de hoofdarmen, waarvan bij de beschre-



ven ingangsspanningen uitgangsspanningen H cos Q respectievelijk V sin Q 

kunnen worden afgetakt. De hulparmen 4 en 5 lopen 90° achter hij de 

hoofdarmen 3 en 6 en kunnen derhalve spanningen H sin (Q + 180°) = - H 

sin Q en V cos Q leveren. 

Door optelling van deze spanningen volgens de vergelijkingen (1) 

kunnen direct de gewenste afbuigspanningen X en Y, die aan de afbuigver-

sterkers van een niet afgebeelde aftastconversiebuis worden toegevoerd, 

worden verkregen. 

In de afgebeelde uitvoeringsvorm zijn echter in verband met de be-

lastbaarheid van de potentiometers bufferversterkers 7, 8, 9 en 10 

gebruikt. De bufferversterkers zijn gebruikelijke, teruggekoppelde, 

operationele versterkers met een versterkingsfactor 1. Aan de niet in-

.verterende ingangen van de respectieve bufferversterkers worden respec-

tievelijk de spanningen H cos Q, V sin Q, H sin (Q + 180°) en V cos Q 

toegevoerd. De uitgangssignalen van de bufferversterkers 7, 8 respectie-

velijk 9, 10, worden op bekende wijze opgeteld met behulp van een twee-

tal optelschakelingen die operationele versterkers 11 en 12 omvatten, 

aan de uitgang waarvan de gewenste afbuigsignalen X en X kunnen worden 

afgenomen. 

Voordelen van de werkwijze en inrichting volgens de uitvinding 

zijn de eenvoud, de nauwkeurigheid en de stabiliteit van de beschreven 

oplossing in vergelijking met de bekende techniek. Een ander voordeel is, 

dat de afbuigsignalen op eenvoudige wijze elektrisch kunnen worden gecor-

rigeerd voor diverse mogelijke afwijkingen; bijvoorbeeld voor de af-

wijkingen die ontstaan door het gebruik van een waaiervormige röntgen-

bundel in plaats van een evenwijdige röntgenbundel. Volgens de uit het 

Duitse Offenlegungsschrift 2.050.852 bekende techniek dient voor de ge-

noemde correctie elk streepbeeld scheef op de signaalplaat van de tele-

visiecamera afgebeeld te worden, waarbij het beeld echter wel geheel 

scherp dient te blijven en om de optische as gecentreerd dient te zijn. 

Volgens de uitvinding kan de betreffende correctie op veel een-

voudiger wijze worden geëffectueerd door de spanningen H en V eerst 

elktronisch te bewerken. Zo kan bijvoorbeeld de spanning V in amplitude 

worden gemoduleerd door de spanning iï. 

Figuur 2 toont een hiertoe geschikte schakeling in hoofdzaak om-

vattend een vermenigvuldiger 20 en een operationele versterker 21. Aan 
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de vermenigvuldiger worden spanning H en V' toegevoerd en de door de 
vermenigvuldiger aan de als optelversterker werkende versterker 21 toe-
gevoerde spanning is c H V', waarin c een constante is. Aan de verster-
ker 21 wordt bovendien nog de spanning V' toegevoerd, zodat de uitgangs-
spanning van de versterker 21, V, gelijk is aan V' + c V' H. Deze span-
ning wordt dan aan de ingang V in van de schakeling van Figuur 1 toege-
voerd in plaats van de spanning V'. 
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C O N C L U S I E S 

1. Werkwijze voor terugprojectie "bij het vormen van een tomogra-

fisch. "beeld van een lichaam, met het kenmerk, dat streepbeelden worden 

geschreven op de signaalplaat van een aftastconversieinrichtingj en dat 

aan de adresingangen van de aftastconversieinrichting spanningen (X, 4) 

worden toegevoerd, die een roterend coördinatenstelsel vertegenwoordigen. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de span-

ningen (X, k) zijn afgeleid van zaagtandvormige horizontale respektie-

velijk vertikale televisie-afbuigspanningen (H, V) volgens de 

formule X = H cos Q + V sin Q 

Y = V cos Q - H sin Q 

3. Werkwijze volgens conclie 1 of 2, met het kenmerk, dat de ene 

televisie-afbuigspanning ter correctie van de effecten van een waaier-

vormige doorstralingsbundel eerst door de andere in amplitude wordt ge-

moduleerd. 

Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze van conclusie 1, 

2 of 3, gekenmerkt door twee potentiometers met sinusvormig, respectie-

velijk cosinusvormig weerstandsverloop, waarbij de stand van de aftak-

armen van de potentiometers telkens correspondeert met de hoekstand van 

het doorstraalde lichaam. 

5. Inrichting volgens conclusie met het kenmerk, dat elke po-

tentiometer een cirkelvormig veerstandstrajeet heeft waaraan op twee 

diametraal tegenover elkaar gelegen punten een zaagtandvormige televisie-

afbuigspanning (H, resp. Y) wordt toegevoerd, respectievelijk de tegen-

gestelde spanning (- H, respectievelijk - V) wordt toegevoerd, en waar-

van twee over 90° ten opzichte van de eerstgenoemde punten verschoven 

punten aan aarde liggen; en dat elke potentiometer twee armen heeft, 

die ten opzichte van elkaar zijn geïsoleerd en die een hoek van 90° met 

elkaar maken, een en ander zodanig dat de armen van een potentiometer 

telkens een spanning (H COS Q, respectievelijk V cos Q) en een spanning 

(H sin (Q + 180°), respectievelijk Y sin Q) voeren. 

6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat een eerste 

optelketen is voorzien, waaraan de spanning (H cos Q) van de eerste 
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t ; 
j potentiometer en de spanning V sin Q van de tweede potentiometer wor- ' 

I den toegevoerd voor het vormen van een eerste afbuigspanning X = ïï cos; 
i i 

I Q + V sin Q; en dat een tweede optelketen aanwezig is waaraan de ! 
j i 

j spanning Y cos Q van- de eerste potentiometer en de spanning H sin Q + j 

j 180 van de tweede potentiometer worden toegevoerd voor- het vormen van' 

i een tweede afbuigspanning ï = V cos Q + H sin (Q + 180 ) . i 
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