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Correctie van polychromatische röntgenbeeldfouten in compu-

tertomografiebeelden. 

Achtergrond van de uitvinding. 

Inrichtingen voor het verkrijgen van transversale 

beelden van lichaamsdoorsneden door middel van computerto-

mografie zijn bekend, bijvoorbeeld uit de Amerikaanse oc-

trooien £Jr. 3.778.6l4 en 3.924.129, die door verwijzing ge-

acht worden hierin te zijn opgenomen als achtergrondmateri-

aal. Xn dergelijke inrichtingen worden één of meerdere bun-

dels doordringende straling, in het bijzonder röntgenstra-

len door het lichaam heengestuurd in een aantal richtingen 

en gemeten, gewoonlijk met behulp van electronische stra-

lingsdetectoren, ter verkrijging van een aantal projectie-

waarden van inwendige lichaamsstructuren. De projectiewaar-

den worden daarna gecombineerd, meestal in een digitale 

computer met behulp van bijvoorbeeld een convolutie- en te-

rugprojectietechniek, voor het vormen van beelden van stra-

lingsver zwakkingsver delingen in transversale doorsneden 

door het lichaam. 

Vroegere werkwijzen voor het berekenen van het 

transversale beeld uit de projectiewaarden gingen meestal 

uit van een lineair verband tussen de weglengten van de 

doordringende straling in een doorsnede en de totale ver-

zwakking van de straling in die doorsnede, waardoor de ge-

integreerde weefseldichtheid langs de stralingsweg gelijk 

was aan de logaritme van de verhouding tussen de het li-
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chaam binnentredende en uittredende stralingsintensiteit. 

Deze veronderstelling, ofschoon deze gewoonlijk opgaat 

voor een monochromatische stralingsbron, leidt tot een ver-

tekend beeld indien met een aangeduide inrichting met een 

bron met een polychromatisch stralingsspectrum een door-

snede met lichaamsbestanddelen waarvan de verzwakkings-

coëfficiënten variëren met de stralingsenergie, wordt 

doorstraald. Bekende inrichtingen zijn voorzien van fil-

ters ter verkrijging van een "harde" röntgenstraling (ter 

verkleining van dat deel van het spectrum met een lage 

energie) voor het gedeeltelijk opheffen van polychromati-

sche effecten. Bij vele bekende inrichtingen werd tevens 

getracht polychromatische beeldfouten te compenseren door 

een eenvoudige verzwakkingsfunctie aan te nemen voor alle 

lichaamsweefsels en deze functie, in combinatie met een 

bekend spectrum van de röntgenbron, te gebruiken als eer-

ste-orde compensatie bij de beeldreconstructieberekeningen 

(enkelvoudig-spectrum of eendimensionale correcties). 

Het blijkt dat nagenoeg alle weefsels van het 

menselijk lichaam energie-afhankelijke röntgenverzwak-

kingskarakteristieken bezitten die overheerst worden door 

de karakteristieken van water (zachte weefsels) en bot-

weefsel en die door een combinatie van deze karakteristie-

ken kunnen worden benaderd. De energieverzwakkingsspectra 

van water en bot zijn echter wezenlijk verschillend. Een 

polychromatische stralingsbundel die een lichaam door-

dringt dat bestaat uit een mengsel van bot- en zacht weef-

sel (op of macroscopisch of microscopisch niveau) zal 

noodzakelijkerwijze worden beïnvloed door de gecombineerde 

spectra van calcium en water, die elkaar op niet-lineaire 

wijze beïnvloeden, waardoor de röntgenintensiteitswaarden 

in de gemeten projectiewaarden worden vertekend. 

De uitvinding heeft tot doel in een inrichting 

en in een werkwijze te voorzien, waarmee het optreden van 

polychromatische beeldfouten wordt gecorrigeerd. 

Samenvatting van de uitvinding. 

De werkwijze en inrichting volgens de onderhavi-

ge uitvinding gaan uit van een op bekende wijze bepaald 
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computertomografiebeeld waarin geen correctie is toege-

past voor het toepassen van polychromatische röntgenstra-

ling of slechts een ruwe, aan de reconstructie voorafgaan-

de, correctie (dat wil zeggen, een enkelvoudig-spectrum-

correctie) is toegepast op de oorspronkelijke gemeten pro-

jectiewaarden. Door middel van de werkwijze wordt een fou-

tenbeeld bepaald dat gebaseerd is op informatie verkregen 

uit het oorspronkelijke, met fouten behepte beeld. Het 

foutenbeeld wordt afgetrokken van het oorspronkelijke 

beeld ter verkrijging van een gecorrigeerd beeld. Voor het 

verkrijgen van het gecorrigeerde beeld worden de volgende 

maatregelen toegepast: 

Schattingen van de projectiewaarden van de ver-

schillende biologische weefsels (bijvoorbeeld bot- en 

zacht weefsel) worden op kunstmatige wijze verkregen uit 

het oorspronkelijke gereconstrueerde (gedigitaliseerde) 

beeld, zodanig dat deze verschillende weefsels kunnen wor-

den onderscheiden aan de hand van hun grijs-niveaus en. 

bijvoorbeeld aan de hand van a-priori geometrische en an-

dere kennis van de opbouw van het anatomische deel dat 

overeenkomt met het beeld; 

Uit de projectiewaarden van de verschillende 

biologische weefsels worden foutprojectiewaarden berekend 

met behulp van een vooraf berekend polynoom met evenveel 

variabelen als er onderscheidbare biologische weefsels 

zijn. Het vooraf berekende polynoom wordt bepaald aan de 

hand van een bij de hoogspanningsinstelling behorend rönt-

genenergiespectrum van de röntgenbron van de inrichting, 

waarbij de oorspronkelijke projectiewaarden zijn gemeten 

en aan de hand van lineaire verzwakkingscoëfficiënten van 

de biologische weefsels als functie van de energie, op zo-

danige wijze dat een meer-dimensionaal lineair verband 

wordt gehandhaafd tussen de geïntegreerde verzwakking en 

de equivalente lengten van de onderscheiden weefsels waar 

de röntgenbundel doorheen gaat. Indien voorafgaande aan de 

reconstructie een correctie werd toegepast op de oorspron-

kelijke projectiewaarden, dan wordt het voorafberekende 

multidimensionale polynoom zodanig gewijzigd dat met deze 
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eventuele correctie rekening wordt gehouden; 
Vervolgens worden de foutprojectiewaarden ge-

filterd om een rimpel te verwijderen die ontstaat door de 
projectie van een gedigital!seerd beeld; 

Uit de gefilterde foutprojectiewaarden wordt 
een foutenbeeld gereconstrueerd door middel van of dezelf-
de reconstructiemethode voor het verkrijgen van het oor-
spronkelijke reconstructiebeeld, óf door middel van een 
andere reconstructiemethode met voldoende nauwkeurigheid; 

Het oorspronkelijke reconstructiebeeld en het 
foutenbeeld worden dan van elkaar, beeldelement na beeld-
element afgetrokken, ter verkrijging van en gecorrigeerd 
beeld. 

Een inrichting voor het uitvoeren van de werk-
wijze volgens de uitvinding omvat: 

= middelen voor het bepalen van de verzwakkings-
waarden in een oorspronkelijk reconstructiebeeld en voor 
het aan elk beeldelement toekennen van een bepaald aan-
deel van de verzwakkingswaarde van tenminste twee typen 
bestanddeelweefsels; 

= middelen voor het combineren van de aandelen 
der genoemde verzwakkingswaarden voor het vormen van een • 
aantal bestanddeelprojectiewaarden voor elk der genoemde 
typen bestanddelen; 

= middelen voor het combineren der genoemde be-
standdeelpro jectiewaarden voor het bepalen van een fouten-
beeld, waarvan foutwaarden van ieder beeldelement het ver-
schil voorstelt tussen een verzwakkingswaarde van dat 
beeldelement in het oorspronkelijke reconstructiebeeld en 
de verzwakkingswaarde in een gecorrigeerd beeld; en 

= middelen voor het aftrekken van het fouten-
beeld van het oorspronkelijke gereconstrueerde beeld voor 
het vormen van een gecorrigeerd beeld. 

Op deze wijze wordt bij de werkwijze en inrich-
ting volgens de uitvinding een foutenbeeld afgetrokken 
van het oorspronkelijke beeld, in plaats van een gecorri-
geerd beeld te reconstrueren uit gecorrigeerde projectie-
waarden. Kwantiseringsruis en reconstructie-artefacten 
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die anders de kwaliteit van een uit de gecorrigeerde pro-

jecties gereconstrueerd, gecorrigeerd beeld zouden kunnen 

beïnvloeden worden aldus gereduceerd. 

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand 

5 van een bij wijze van voorbeeld gegeven tekening, waarin: 

fig. 1 een grafiek van de verzwakking van een 

polychromatische röntgenbundel in een homogeen materiaal 

weergeeft, 

fig. 2 een beeldcorrectiesysteem volgens de on-

10 derhavige uitvinding toont en 

fig." 3 symbolisch een werkwijze voor het projec-

teren van beeldelementen weergeeft. 

Het is bekend dat voor een object bestaande uit 

een enkel homogeen materiaal zoals calcium of water de 

15 röntgenverzwakkingsfunctie een verloop heeft volgens de 

kromme A in fig. 1. Deze functie hangt af van het invallen-

de stralingsspectrum en het soort homogeen materiaal. De 

niet-lineairiteit is het gevolg van de verschuiving en ver-

andering in het verloop van het fotonen-energiespectrum, 

20 daar fotonen met verschillende energie een verschillende 

verzwakking ondergaan tijdens hun doorgang door een materi-

aal van gelijke lengte. In fig. 1 kan de helling B aan het 

begin van de kromme worden beschouwd als de incrementele 

lineaire röntgenverzwakkingscoëfficiënt behorende bij de 

25 polychromatische röntgenbundel. Vanneer een dergelijke 

röntgenbundel door een samengesteld materiaal gaat dat be-

staat uit twee of meer afzonderlijke homogene materialen, 

is de verzwakking een niet-lineaire functie van de lengten 

van deze materialen en niet een som van de afzonderlijke 
30 functies van afzonderlijke variabelen. 

De ervaring leert dat de röntgenverzwakking van 

structuren van het menselijk lichaam gekenmerkt kunnen zijn 

door de verzwakking van een heterogene structuur van zachte 

weefsels (met len energieverzwakkingsspectrum dat lijkt op 
35 dat van water) en botweefsels (met een spectrum zoals dat 

van "compact beenderweefsel"). Andere lichaamsstructuren 

kunnen bestaan uit lucht of gassen, maar de verzwakking van 

dergelijke structuren is zo klein in vergelijking met die 
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van bot- en zacht weefsel dat hun energiespectrum een on-

beduidende invloed heeft op de beeldberekening. De niet-

lineairiteit bij de verzwakking van een polychromatische 

röntgenbundel door bot- en zacht weefsel kan worden uitge-

drukt door een machtreeks met de vorm: 

U(s1}s2) = c 1 o S l + c 0 1s 2 + c 2 Qs 1
2 + c 0 2s 2

2 + C 1 1 S 1S 2 + 

3 3 2 2 
C30 S1 + °03 S2 + C 1 2 S 1 S 2 + °21 S1 S 2 + 

N N 
CN0S1 + + C0NS2 + 

Dit verband kan worden uitgedrukt in de formule 

U ( s 1 , s 2 ) = L ( S 1 , S 2 ) + T ( s 1 , S 2 ) + £ ( s 1 t s 2 ) 

waarin 

T ( S T S 2 } = °20 S1 2 + °02 S2 2 + ° 1 1 S 1 S 2 + C 3 0 S 1 3 + C o 3 S 2 3 + 

c12St SZ + C21S12 S2 + 1 1 1 + CN0s1N + + 

N 
C 0 N S 2 

een twee-dimensionaal N"-de graadspolynoom is en L(S^,S2) 

het lineaire deel van de functie U(s^,s2). Door een juis-

te keuze van een benaderingscriterium en door de graad N 

van het polynoom voldoende hoog te kiezen kan é (s-| > s
2 ) 

voldoende klein worden gemaakt om in de berekening ver-

waarloosd te worden, waardoor T(S^,S2) de-jqorrectie is die 

moet worden toegepast om de niet-lineairiteit te compense-

ren. De ervaring toont aan dat een twee-dimensionale derde-

machtscorrectie 

T / \ 2 3 3 
^ S 1 ' S 2 = C 2 0 S 1 + c 0 2 s 2 + C 1 1 S 1 S 2 + C 3 0 S 1 + C 0 3 S 2 + 

C 1 2 S 1 S 2 2 + C 2 1 S 1 2 S 2 

voldoende is voor toepassing bij reconstructiebeelden van 

het menselijk lichaam. 
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De beïnvloeding van een röntgenbundel door een 

heterogeen materiaal kan worden benaderd door numerieke in-

tegratie aan de hand van bekende spectra voor de verschil-

lende bestanddelen van het materiaal en de gemeten ener-

giespectrumgegevens voor een bepaalde röntgenbron die 

wordt bedreven bij een bepaalde spanning. De verzwakkings-

coëfficiënten voor water en compact botweefsel zijn bij-

voorbeeld in tabelvorm aangegeven in de publicatie "Photon 

cross sections, attenuation coefficients, and energy 

coefficients from 10 KeV to 100 GeV" door J.H. Hubbell, 

National Bureau of Standards, National standard Reference 

Data Series NSRDS-NBS 29, uitgegeven in Augustus 1969. 

Energiespectrumgegevens voor een bepaalde röntgenbron wor-

den gewoonlijk verkregen door rechtstreekse meting van elk 

type bron bij de te verwachten bedrijfsspanningen. De coëf-

ficiënten van de derde-machts benadering worden berekend 

door middel van een van de op zichzelf bekende benaderings-

algoritmen. Gewoonlijk wordt een groep coëfficiënten voor-

af berekend voor elke röntgenbron en bedrijfsspanning en 

opgeslagen voor later gebruik in combinatie met de onge-

corrigeerde beelden gemeten bij dezelfde spectrale parame-

ters. Bij wijze van voorbeeld geeft tabel I het gemeten 

energiespectrumoppervlak J(E) E voor een Tomoscan 200 CT 

scanner (vervaardigd door Philips Medical Systems In-

corporated te Shelt on, Connecticut, die gebruik maakt van 

een Philips röntgenbuis met beryllium venster) gemeten bij 

150 EVP met een 3 mm dik aluminium filter in de bundel 

aangebracht. Overeenkomstige verzwakkingscoëfficiënten 

voor compact botweefsel (YuQg) e n voor water ( Q ) zijn 

eveneens in de tabel opgenomen. Met behulp van een ge-

schikte "kleinste kwadraten" benadering kunnen de coëffi-

ciënten van het polynoom worden uitgerekend. Xn tabel II 

zijn de coëfficiënten die met behulp'van de gegevens van 

tabel I zijn berekend, weergegeven. De coëfficiënten in 

tabel II worden gebruikt in de overige voorbeelden van 

werkwijzen voor beeldcorrectie zoals hierna uiteengezet. 

Fig. 2 toont een inrichting voor het corrigeren 

van beelden volgens de uitvinding. Een computertomografie-
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scanner 10 bevat een röntgenbron 12, een detectorsysteem 14 
en een beeldreconstructiecomputer 16. De röntgenbron 12 
projecteert op bekende wijze röntgenstralen door een li-
chaam 18 langs een aantal stralingswegen om met het detec-

5 torsysteem 14 een reeks röntgenprojectiewaarden van het li-
chaam 18 in een aantal richtingen te meten. De gemeten pro-
jectiewaarden worden met behulp van de beeldreconstructie-
computer -16 verwerkt met een op zichzelf bekend beeldrecon-
structie-algoritme voor het verkrijgen van een in een ma-

^ trix van discrete elementen verdeeld reconstructiebeeld van 
een .lichaamsdoor snede , waarin de numerieke waarde van elk. 
element de stralingsverzwakking voorstelt. De matrix van 
beeldelementen wordt opgeslagen in een beeldopslaginrich-
ting 20 die bijvoorbeeld kan bestaan uit een magneetkernge-

15 heugen of een schijfgeheugen. Het gereconstrueerde en nog 
ongecorrigeerde beeld kan rechtstreeks op bekende wijze 
zichtbaar worden gemaakt op een weergeefinrichting 22. 

Volgens de uitvinding wordt de matrix van het on-
gecorrigeerde gereconstrueerde beeld geleverd door de com-

^ puter 16 en opgeslagen in de beeldopslaginrichting 20 
verwerkt in een beeldcorrectie-inrichting 24 ter compensa-
tie van polychromatische beeldfouten. Een projectiegenera-
tor 26 dient voor het toekennen van relatieve aandelen van 
het verzwakkingsgegeven per element aan zacht weefsel en 
compact botweefsel dat in de beeldopslaginrichting 20 is op-
geslagen. Het samenstelsel van zacht weefsel en botweefsel 
in elk beeldelement van het ongecorrigeerde beeld kan over-
eenkomen met een macroscopische combinatie van bot- en 
zacht-weefselstructuren die binnen het oppervlak van het 

30 
beeldelement liggen, of kan ook een microscopisch samenstel-
sel voorstellen zoals in verschillende bot- of kraakbeen-
structuren. Het toekennen van een aandeel van de verzwak-
kingscoëfficiënt aan bot- en zacht weefsel in elk beeldele-
ment kan gebaseerd zijn op een patroonherkenningsproces en 35 bekende structuurdetails van het ongecorrigeerde beeld, maar 
wordt het gemakkelijkst gerealiseerd door het toetsen van de 
verzwakkingscoëfficiënt aan verschillende drempelwaarden, 
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waarna een percentage van de verzwakkingscoëfficiënt wordt 
toegekend aan compact botweefsel, zacht weefsel, of con-
trastmiddelen in elk beeldelement. De ervaring toont bij-
voorbeeld aan dat alle beeldelementen met een grijs-schaal-
niveau L groter dan 100 Hounsfieldeenheden botweefsel zul-
len bevatten en dat het aan bot- en zacht weefsel toe te 
kennen percentage van de verzwakkingscoëfficiënt in derge-
lijke elementen kan worden benaderd door een lineaire in-
terpolatie van de grijsschaalwaarde ten opzichte van de 
onder- en bovendrempels voor zacht weefsel respectievelijk 
compact botweefs'el. 

Op deze manier wordt aan ieder beeldelement van 
het ongecorrigeerde beeld een grijsniveauwaarde overeen-
komstig de inhoud aan zacht weefsel en botweefsel toegekend 
en deze waarden wordt gebruikt voor het vormen van groepen 
afzonderlijke projectiewaarden van zacht weefsel en bot-
weefsel uit de gegevens van het ongecorrigeerde beeld. De 
aldus gevormde projectiewaarden komen overeen met een ontle-
ding van de door de scanner 10 gemeten en voor het recon-
strueren van het oorspronkelijke beeld gebruikte projectie-
waarden. Voor het vormen van projectiewaarden van zacht 
weefsel en botweefsel uit het ongecorrigeerde beeld in de 
beeldopslaginrichting 20 is een equivalent van de terugpro-
jectiemethode toegepast, die ook voor het reconstrueren van 
het ongecorrigeerde beeld uit de door middel van de scanner 
10 verkregen projectiewaarden in de computer 16 is gebruikt. 
Natuurlijk bestaan er vele algoritmen en werkwijzen voor 
het vormen van beelden uit projectiewaarden en is het niet 
noodzakelijk dat de vorming van groepen projectiewaarden 
voor bot- en zacht weefsel uit het ongecorrigeerde beeld 
overeenkomt met het exacte equivalent in het algoritme dat 
in de scanner 10 wordt gebruikt voor het afleiden van het 
ongecorrigeerde beeld uit de projectiewaarden van de scanner 
10. 

Fig. 3 toont symbolisch een voorkeurswerkwijze 
voor het verkrijgen van projectiewaarden van bot- of zacht 
weefsel uit een beeldmatrix en is verwant aan de zogenoemde 
strookmethode toegepast bij iteratieve reconstructie-algo-
7 9 0 3 1 9 9 
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ritmen. Ze kan worden uitgevoerd op soortgelijke wijze als 
een terugprojectie of in een digitale computer voor algeme-
ne toepassing of in een speciale hardware verwerkingseen-
heid. Voor elke projectiehoek 0 worden een reeks op gelijke 
afstand van elkaar gelegen stralen m-1, m, m+1 door de 
beeldmatrix verondersteld en elk beeldelement wordt toege-
kend aan die straal m, die het dichtst bij zijn middelpunt 
(x,y) is gelegen. De waarden van de aan elke straal toege-
kende beeldelementen worden dan gesommeerd, waarbij de 
groep van sommen de projectiewaarde is bij de met de pro-
jectierichting overeenkomende hoek Andere projectieme-
thoden, bijvoorbeeld rechtstreekse projectie of Fourier-
transformatieprojectie zijn eveneens geschikt. Met een com-
puter, bijvoorbeeld een computer uit de PDP 11 serie, kun-
nen de ongecorrigeerde beeldgegevens aan een drempel ge-
toetst worden en er kunnen projectiewaarden van zacht en 
botweefsel aan de hand van de ongecorrigeerde gegevens wor-
den gevormd. 

Zo levert de projectiegenerator 26 twee stellen 
projectiewaarden. Een eerste stel komt overeen met een aan-
tal projectierichtingen onder verschillende hoeken ten op-
zichte van het beeldvlak van de bot- of kalkstructuren in 
het ongecorrigeerde beeld en wordt opgeslagen in een bot-
projectie opslageenheid 28 die bijvoorbeeld kan bestaan uit 
een magneetkern- of schijvengeheugen. Een tweede stel heeft 
betrekking op identieke projectierichtingen van de zacht 
weefselstructuren in het ongecorrigeerde beeld en wordt op-
geslagen in een tweede opslageenheid 30-

De botprojectiewaarden die zijn opgeslagen in de 
inrichting 28 en de zacht-weefselprojectiewaarden opgesla-
gen in de inrichting 30 worden daarna gecombineerd in een 
foutprojectiegenerator 32 die gebruik maakt van een vooraf 
berekend polynoom dat zoals eerder beschreven werd bepaald 
aan de hand van het röntgenspectrum van de bron 12 en de 
lineaire verzwakkingscoëfficiënten van de biologische 
weefsels, als functie van de energie, voor het berekenen 
van foutprojectiewaarden, waarmee polychromatische beeld-
fouten in de ongecorrigeerde beeldgegevens worden bepaald. 
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Indien bij de berekening van de ongecorrigeerde 
beeldgegevens in de computer 16 vóór de reconstructie een 
enkelvoudige spectrumcorrectie werd toegepast in verband 
met energiespectruminvloeden, dan wordt bet vooraf bereken-
de polynoom in overeenstemming met deze correctie gewijzigd. 

De foutprojectiegenerator 32 kan bestaan uit een 
speciale hardware verwerkingseenheid of uit een universele 
digitale computer die .geprogrammeerd is voor het berekenen 
van foutprojectiewaarden uit de zacht-weefsel- en botpro-
jectiewaarden. 

De foutprojectiewaarden geleverd door de projec-
tiegenerator 32 worden in een digitaalfilter 34 gefilterd 
om ruis' te verwijderen die altijd optreedt bij kwantisering 
van waarden. In het ideale geval is het digitaalfilter 34 
afgestemd op de projectiegenerator 26. Een voorkeursuitvoe-
ring voor toepassing bij een projectiegenerator zoals boven 
, beschreven omvat een driepunts uitmiddelingsfilter in cas-
cade met een interpreterend filter. Het interpreterend fil-
ter dient om voor elk informatiepunt in de projectie de ge-
middelde waarde te bepalen van steeds groter wordende stel-
len punten die het informatiepunt omgeven (dat wil zeggen, 
drie punten, vijf punten, zeven punten,...) totdat het ver-
schil tussen de waarde van het informatiepunt en de gemid-
delde waarde van de omgeving minder bedraagt dan een voor-
af bepaalde drempel. Het filter zal echter het aantal prin-
ten in de uitmiddelingsgroep hoogstens één punt groter of 
kleiner maken dan het aantal punten voor filtering van aan-
grenzende informatiepunten. De bovenbeschreven digitale 
filters kunnen worden uitgevoerd als gespecialiseerde hard-
ware eenheden of als programmamodulen in een digitale com-
puter voor algemene toepassing. De gefilterde fouten-pro-
jectiewaarden van het digitale filter 34 worden vervolgens 
in een beeldreconstructiecomputer 36 gecombineerd ter ver-
krijging van een stel beeldfoutgegevens die, gerekend per 
element, overeenkomen met de polychromatische beeldfouten 
in het ongecorrigeerde beeld in de beeldopslaginrichting 
20. De beeldreconstructiecomputer 36 kan voor wat betreft 
zijn functie identiek zijn aan de beeldreconstructiefunc-
7 9 0 3 1 9 9 
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tie in de computer 16 die het ongecorrigeerde beeld bere-
kent uit de röntgenprojectiewaarden die door de scanner 10 
zijn gemeten en dus kan bestaan uit elke bekende hardware 
of software beeldreconstructiecomputer. 

5 De door de beeldreconstructiecomputer 36 gelever-
de beeldfoutgegevens worden daarna puntsgewijs afgetrokken 
van het in de beeldopslaginrichting 20 opgeslagen ongecor-
rigeerde beeld; deze functie wordt uitgevoerd in een beeld-
aftrekinrichting 38. Het aldus verkregen gecorrigeerde 

10 beeld is volledig gecompenseerd voor wat betreft polychro-
matische beeldfouten en wordt opgeslagen in een opslagin-
richting 40 voor het gecorrigeerde beeld om vervolgens te 
worden zichtbaar gemaakt op de weergeefinrichting 22; Het 
zal de vakman duidelijk zijn dat de beeldaftrekinrichting 

15 38 kan bestaan uit een in hardware gerealiseerde digitale 
aftrekinri chting. 

Ofschoon de voorkeursuitvoeringen van de uitvin-
ding hierin zijn beschreven met afzonderlijke onderdelen 
die overeenkomen met modulen voor uitvoering in een univer-

20 sele digitale computer, zal het duidelijk zijn dat bij een 
bepaald gespecialiseerd systeem de snelheid en doelmatig-
heid kunnen worden verhoogd door sommige of alle afzonder-
lijke onderdelen uit te voeren als gespecialiseerde digita-
le hardware. Het zal eveneens duidelijk zijn dat de uitvoe-
ring van deze afzonderlijke onderdelen noodzakelijkerwijze 
sterk afhankelijk is van het karakter en de organisatie van 
de andere reken- en informatieopslag-onderdelen van het sy-
steem, maar dat de werkwijze voor het verkrijgen van derge-
lijke hardware op basis van de hierin beschreven uitvoerin-

30 gen bekend zijn. Ofschoon het onderhavige systeem gebruik 
maakt van een tweedimensionaal polynoom voor de compensatie 
van twee weefselbestanddelen, kan tevens gebruik worden ge-
maakt van een meer-dimensionaal polynoom om een compensatie 
te verkrijgen voor andere weefselbestanddelen of contrast-
media. 
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TABEL I 

s 
E J ( E ) E / U C B / V 

(KEY) (RELATIEVE 
ENERG-IE-EENH. ) 

(cm-1) (cm ) 

20 .007453 5.^7950 O.769 
10 25 .057012 3.61832 O.566 

30 .152612 1.75695 O.363 
35 .256730 r. 37085 0.313 
40 .342131 0.98475 O.263 
45 .419619 0.82875 0.2435 

15 50 .477813 0.67275 0.244 
55 .500218 0.60060 0.214 
60 .529548 0.52845 0.204 
65 .510852 0.49725 0.1987 
70 .460579 0.46605 0.1935 

20 75 .425318 0.43485 0.1882 
80 .397156 0.40365 0. 183 
85 .367806 0.39000 0. 180 
90 .335680 0.37635 0.177 
95 .312675 0.36270 0. 174 

25 100 .279061 0.34905 0.171 
1 10 .556958 0.33735 0.167 
120 .345380 0.32565 0.163 
130 .227633 0.31395 0.159 
140 . 199^1 0.30225 0.155 

30 

35 
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TABEL II 

T = C20UH20 + C02u2CB + C11UGBUH20 + C21UH20UCB + 

C12UH20UCB + C30UH20 + C03UCB 

TOMOSCAN 200 - 150 EVP 3MM A1 

15 

c 2 Q = + 0.031142870 
c Q 2 = + 0.122494967 
c = + 0.091107809 

20 c21 = - 0.007675052 
c 1 2 = - 0.010228481 
c = - 0.002924285 
c = - O.OO822678O 

25 

30 

35 
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CONCLUSIES 

1. Een computertomografie-inrichting voor het meten 
en afbeelden van lichaamsweefsel, bevattende: 
- aftastmiddelen voor het bepalen van projectiewaarden van 
» het genoemde weefsel door een bekend polychromatisch stra-

5 lingsspectrum door het genoemde lichaam te sturen en de 
ruimtelijke intensiteitsverdeling te meten van de stra-
ling die door het genoemde weefsel gaat langs een aantal 
wegen; 

- beeldopwekkingsmiddelen voor het uit de genoemde projec-
10 tiewaarden berekenen van een stralingsverzwakkingsgegeven 

in een beeldelement van een uit een matrix van elementen 
samengesteld eerste beeld dat een dwarsdoorsnede voor-
stelt van het genoemde weefsel; 

met het kenmerk, dat de inrichting verder bevat 
I5 = middelen voor het analyseren van de gegevens in het ge-

noemde eerste beeld en voor het op basis van de gegevens 
aan ieder beeldelement toekennen van bepaalde aandeel-
waarden van het verzwakkingsgegeven voor elk van tenmin-
ste twee bestanddelen van het genoemde weefsel; 

20 = middelen voor het combineren van de aandeelwaarden ter 
verkrijging van een aantal bestanddeelprojectiewaarden 
voor elk der genoemde bestanddelen van dit weefsel; 

= middelen voor het combineren van de genoemde bestanddeel-
projectiewaarden volgens een vooraf bepaalde functie die 

790 3 1 9 9 
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een benadering vormt van de niet-lineaire invloed van de 
genoemde bestanddelen op de genoemde spectrale intensi-
teitsverdeling voor het vormen van een aantal foutprojec-
tiewaarden; 

5 = middelen voor het uit de genoemde foutprojectiewaarden 
reconstrueren van een samengesteld foutenbeeld dat overeen-
stemt met de polychromatische beeldfouten in het genoemde 
eerste beeld; en 

= middelen voor het aftrekken van het genoemde samengestel-
10 de foutenbeeld van het genoemde eerste beeld teneinde een 

gecorrigeerd beeld te genereren. 
2. Een inrichting volgens conclusie 1 met het ken-
merk, dat de genoemde bestanddelen bot- en zacht weefsel 
zijn én dat de genoemde functie een twee-dimensionale derde-

15 machtsfunctie is. 
3. Een inrichting volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat de genoemde analyse.er- en toekenningsmiddelen de 
verzwakkingsgegevens met drempelwaarden vergelijken en ele-
mentaandelen bepalen door interpolatie van de verzwakkings-

20 gegevens van de genoemde elementen ten opzichte van de 
drempelwaarden. 
4. Een inrichting volgens conclusie 1, met het ken-
merk, dat de inrichting verder middelen voor het filteren 
van de genoemde foutprojectiewaarden omvat. 

25 5* Een inrichting voor het corrigeren van polychro-
matische beeldfouten in uit met polychromatische straling 
gemeten projectiewaarden berekende computertomografiebeel-
den, waarin in uit een matrix van elementen samengesteld 
eerste beeld per element een verzwakkingsgegeven weergeeft, 

30 welke inrichting bevat een geheugen voor het opslaan van de 
verzwakkingsgegevens en middelen voor het uit het geheugen 
lezen van de verzwakkingsgegevens, met het kenmerk, dat de 
inrichting verder bevat 
=s middelen voor het analyseren van de gegevens in het ge-
noemde eerste beeld en voor het op basis van de gegevens 
aan ieder beeldelement toekennen van bepaalde aandeel-
waarden van het verzwakkingsgegeven voor elk van tenmin-
ste twee bestanddelen van het genoemde weefsel; 
7 9 0 3 1 9 9 
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= middelen voor liet combineren van de aandeelwaarden ter 
verkrijging van een aantal bestanddeelprojectiewaarden 
voor elk der genoemde bestanddelen van dit weefsel; 

= middelen voor bet combineren van de genoemde bestanddeel-
projectiewaarden volgens een vooraf bepaalde functie die 
een benadering vormt van de niet-lineaire invloed van de 
genoemde bestanddelen op de genoemde spectrale intensi-
teitsverdeling voor liet vormen van een aantal foutpro jec-
tiewaarden; 

= middelen voor bet uit de genoemde foutprojectiewaarden re-
construeren van een samengesteld foutenbeeld dat overeen-
stemt met de polychromatische beeldfouten in het genoemde 
eerste beeld; en 

= middelen voor hét aftrekken van het genoemde samengestel-
de foutenbeeld van het genoemde eerste beeld teneinde een 
gecorrigeerd beeld te genereren. 

6. . Een inrichting volgens conclusie 5» met het ken-
merk, dat de genoemde middelen voor het verkrijgen van be-
standdeelpro jectiewaarden voor een te kiezen projectierich-
ting middelen omvatten voor het associëren van elk der ge-
noemde elementen met één van een aantal beeldstroken lo-
pende in de projectierichting en middelen voor het sommeren 
van elk der aandeelwaarden voor alle elementen behorende 
bij elke strook, waarvoor de genoemde aandeelwaarden worden 
geprojecteerd in de gekozen projectie-inrichting. 
7« Een inrichting volgens conclusie 5, met het ken-
merk, dat de genoemde middelen voor het combineren van de 
bestanddeelprojectiewaarden zodanig functioneren dat de ge-
noemde bestanddeelprojectiewaarden worden gecombineerd vol-
gens een meer-dimensionaal polynoom waarvan de coëfficiën-
ten worden bepaald door een "kleinste kwadraten" benadering 
van de interactie tussen het stralingsspectrum gebruikt 
voor het bepalen van de projectiewaarden en de spectrale 
stralingsabsorptiekarakteristieken van de genoemde bestand-
delen. 
8. Een inrichting volgens conclusie 7» niet het ken-
merk, dat de genoemde bestanddelen botweefsel en zacht weef-
sel zijn en het genoemde meer-dimensionale polynoom een 
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twee-dimensionale kubische functie is. 
9. Een inrichting volgens conclusie 7j met het ken-
merk, dat de inrichting verder filtermiddelen omvat voor 
het filteren van de uitgangssignalen van de genoemde midde-

5 len voor het kombineren van de genoemde bestanddeelprojec-
tiewaarden . 
10. Een werkwijze voor het bepalen van stralingsver-
zwakkingsgegevens van lichaamsweefsel, die de volgende 
stappen omvat: 

10 = het meten van projectiewaarden van het genoemde weefsel 
door een bekend stralingsspectrum door het genoemde lichaam 
te sturen en de ruimtelijke intensiteitsverdeling van de 
straling die door het genoemde weefsel gaat te meten langs 
een aantal wegen; 

15 - het uit de projectiewaarden berekenen van een verzwak-
kingsgegeven van elk element van een uit een matrix van 
elementen samengesteld eerste beeld, dat een dwarsdoorsne-
de door het genoemde weefsel voorstelt, 
= het analyseren van de verzwakkingsgegevens van elk ele-

20 ment in het genoemde eerste beeld en het op basis van een 
vergelijking van het verzwakkingsgegeven met door twee of 
meerdere bestanddelen van het genoemde weefsel bepaalde 
drempelwaarden aan elk element toekennen van een bepaald 
aandeel van het verzwakkingsgegeven in dat element voor elk 

25 bestanddeel; 
= het combineren van de genoemde elementaandelen ter ver-
krijging van een aantal bestanddeelprojectiewaarden voor 
elk der genoemde bestanddelen; 
= het combineren der genoemde bestanddeelprojectiewaarden 

30 volgens een vooraf bepaalde functie die de niet-lineaire 
invloed der genoemde bestanddelen met de spectrale intensi-
teitsverdeling benadert, voor het vormen van een aantal 
foutpro jectiewaarden; 
= het uit de genoemde foutprojectiewaarden reconstrueren 

35 
van een foutenbeeld dat de polychromatische beeldfouten in 
het genoemde eerste beeld weergeeft; en 
= het aftrekken van het genoemde foutenbeeld van het ge-
noemde eerste beeld voor het opwekken van een voor poly-7 9 0 3 1 9 9 
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chromatische beeldfouten gecorrigeerd beeld. 
11. Een werkwijze volgens conclusie 10, met het ken-
merk, dat de genoemde bestanddelen beenweefsel en zacht 
weefsel zijn en dat de genoemde functie een twee-dimensio-
nale kubische functie is. 
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