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N.V. Optische Industrie "De Oude Delft,f,
DELFT.
Beeldconstructie.
Werkwijze en inrichting voor beeldconstructie.
De uitvinding heeft betrekking' op een werkwijze en een inrichting voor het construeren van een^-tomogram uit een aantal profie5

len met behulp van terugprojectie. Een tomogram is een beeld van een
doorsnede van een lichaam. Een profiel is in dit verband een weergave van het transmissieverloop of hst absorptieverloop van het lichaam,
gemeten langs een lijn, die in het zelfde vlak ligt als de doorsnede.
Eén en ander zoals beschreven in het Duitse Offenlegungsschrift

10

2017441.

Het is bekend om uitgaande van een groot aantal profielen,
elk corresponderend met een bepaalde draaiïngshoek van het te onderzoeken lichaam om een as loodrecht op het vlak van de gewenste doorsnede, een doorsnedebeeld te construeren met behulp van "terugpro15

jectie" (backprojection). Hiertoe wordt van elk profiel een zgn,
streepbeeld gemaakt, doordat het profiel bijvoorbeeld loodrecht op
de richting van de transmissie- of absorptievariatie uitgebreid wordt.
In het geval dat de profielen worden verkregen door een plek van het
lichaam te bestralen met röntgenstralen bestaat een profiel uit een

20

reeks op een lijn gelegen punten, waarvan de helderheid variëert,
terwijl een uit een dergelijk profiel afgeleid streepbeeld bestaat
uit een reeks naast elkaar gelegen lijnen, waarbij de helderheid van
lijn tot lijn een weergave is van die van de punten van het profiel,
terwijl de helderheid van elkë lijn over de gehele lengte van de

25

lijn constant is. Teneinde een tomogram te kunnencconstrueren dienen
de lijnen van het streepbeeld tenminste zo lang te zijn als de grootste afmeting van de te onderzoeken doorsnede dwars op het profiel.
Door superpositie van alle aldus verkregen streepbeelden, waarbij elk
streepbeeld dezelfde oriëntatie ten opzichte van de andere streep-
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beelden heeft als het corresponderende profiel had ten opzichte van
de andere profielen, wordt een benadering van het gewenste tomogram
verkregen.
Een nadeel van deze werkwijze voor het vormen van een tomogram
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ia, dat bij de beêldconat?uetie elk beeldpunt uit een vaaie* van lijnen
( ia

opgebouwd, terwijl slechts het gemeenschappelijke snijpunt van de

,waaier het gewenste beeldpunt representeert, Deze w&fckwijae wordt
Ivel de sommatiamethode of de methode van lineaire'superpositie gei
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j elk punt van het profiel is een bijbehorende lijn in *
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jélk'streepbeeld. Bij superpositie Van de streepbs«lAett snijden deïe
!lijnen elkaar ter plaatse van het punt, zodat ook in het gpoonstru- \
eerde beeld een punt ontBtaat.
Voorts vormen de elkaar snijdende lijnen uitgaattfil viui het punt een
- sterpatroon. Bij superpositie van een zeer groot aantal Streepbeeld
den ontstaat rondom elk punt een vlek. Het verloöp van deze vlek I

I

geeft men wel weer met de puntspreidingsfunctie (point spread function)
Deze puntspreidingsfunotie is zeer uitgebreid zodat het na terugprojectie, verkregen beeld zeer onscherp is.
Voorts werden tot nu toe bij beeldconstructie met terugprojectie veelal fotografische technieken toegepast, die vesl tijd kosten,
i

r

i

*

terwijl voor het opheffen van de storende werking van de puntsprei. dingsfunctie gecompliceerde en langdurige mathematische bewerkingen
nodig zijn, zoals oonvolutie van hét na terugpröjeotie verkregen
beeld met een geschikte functie of oonvolutie van elk profiel met een1
zodanige functie, dat na de terugprojectie direkt het gewenste soher-l
pe tomogram ontstaat. Deze bezwaren gelden ook "bjfj tö'éjpafesihg van

i

computertechnieken.

'

De uitvinding beoogt de geschetste bezwaren te ondervangen.
Hiertoe wordt volgeno de uitvinding, een werkwijze voor het construeren van een tomogram uit een aantal profielen ïsèt behulp van terugprojectie gekenmerkt, doordat analoge oonvolutiè met een'geschikte
functie wordt toegepast.
Volgens een nadere uitwerking van de uitvindingsgedaohte kan
de analoge oonvolutie ofwel worden uitgevoerd met een tweedimensionale functie teneinde een reeds met behulp van teikcgprojectis gevormd
onscherp beeld om te zetten in een scherp beeld, ofwël met een ééndimensionale functie, waarbij voorafgaand aan dé terugprojectie elk

7 6 0 5 2 5 4

- 3 -

profiel eerst met een zodanige functie wordt geconvolueerd, dat na
terugprojectie cücekt een scherp "beeld wordt verkregen.
In het volgende zal de -uitvinding nader worden "beschreven met
verwijzing naar de "bijgevoegde tekeningen.
5

Fig. 1 toont schematisch een aantal opeenvolgende stappen van
twee werkwijzen volgens de uitvinding voor het vormen van een tomogram.
Pig. 2 toont schematisch een uitvoeringsvorm van een inrichting,
, voor het vormen van een tomogram met behulp van twee-dimensionale

10

convolutie van de terugprojectie.
Fig. 3 toont schematisch een uitvoeringsvorm van een inrichting
voor het vormen van een tomogram met behulp van één-dimensionale convolutie van de profielen.
Fig. 1 toont een aantal opeenvolgende stappen van de werkwijzen

15

volgens de uitvinding, voor het vormen van een tomogram.
Deel 1 van fig. 1 toont een werkwijze welke opeenvolgende stappen
P(^), Sb, S([%), C 2 , en W omvat. Bij P ((£>) worden de profielen of projecties, behorende bij verschillende draaiïngshoeken

van het te

onderzoeken lichaam, gevormd; bij S^ worden uit de profielen streep20

beelden gevormd; bij

worden deze streepbeelden gesuperponeerd,

waarbij telkens rekening wordt gehouden met de bij het aan het streepbeeld ten grondslag liggende profiel behorende h o e k H e t door
superpositie van de stPaekb'eelden verkregen onscherpe beeld, of een
dit onscherpe beeld representerend signaal, wordt bij Cg analoog
25

geconvolueerd met een geschikte twee-dimensionale functie F(x,y).
De functie F(x, y) kan worden bepaald uit de volgende vergelijking:
+ co

+00
(PSF). F(x, y) d x dy = l\x, y)
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x = -<x>

y = -<o

waarin met P'SF de (bekende) puntspreidingsfunctie is aangegeven en
met F(x, y) de tweedimensionale-convol^tiefunctie en met J\x,y) de^iracUa voltooiing van de twee-dimensionale convolutie wordt het resultaat bij W weergegeven of verder verwerkt.
35

_

Deel B van fig. 1 wijkt in zoverre van deel A af, dat direkt
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na het vormen van de profielen hij P (ij?) de profielen zelf M j C1
worden geconvolueerd met een geschikte één-dimensionale- functie P(x).
Vervolgens worden de geconvolueerde profielen hij Sb omgezet in
streepbeelden, die hij
5

worden gesuperponeerd, waarna bij ¥ de

weergave of verdere verwerking plaatsvindt.
Opgemerkt wordt, dat het ook mogelijk is eerst de streepbeelden te vormen, vervolgens elk van deze streepbeelden met een geschikte functie te convolueren en dan de superpositie uit te voeren.
Een dergelijke werkwijze is echter niet principi§el afwijkend van de
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in deel A van fig. 1 weergegeven werkwijze en zal in het volgende
niet nader worden beschreven.
Fig. 2 toont schematisch een inrichting voor het vormen van
een tomogram, waarbij gebruik wordt gemaakt van snelle analoge convolutie van een door terugprojectie verkregen b e e l d . Met 1 is een

15

lichaam aangegeven, hijvoorbeeld een patiënt, waarvan men een tomogram wenst tot stand te brengen. 'Het lichaam 1 wordt "bestraald

methv.

een bundel evenwijdige röntgenstralen 2 en het kan draaien rond een
loodrecht op het vlak van tekening verlopende as 3. De bundel
röntgenstralen heeft een geringe dikte loodrecht op het vlak van
20

tekening., zodat slechts een dunne plak van het lichaam wordt bestraald. Opgemerkt wordt, dat hoewel de uitvinding wordt beschreven
in het kader van met behulp van röntgenstralen te verkrijgen tomogrammen, de uitvinding niet beperkt is tot het gebraik van röntgenstralen, noch tot het gebruik van evenwijdige stralen.

25

Door op de beschreven wijze een dunne plak van liet lichaam 1
te bestralen kan aan de andere zijde een strookvormig "beeld worden
verkregen, waarvan de intensiteit in de richting van de lijn variiert
corresponderend met de dichtheid van het lichaam ter plaatse. Bij
elke draaiïngshoek

30

van het lichaam behoort een dergelij'k strook-

vormig beeld, i.h.a. "profiel" of "projectie" genoemd.
De verkregen profielen worden verwerkt tot een elektrisch
,bv.
signaal met behulp van een röntgen-televisieketen 4> zoals "bijvoorbeeld beschreven in de Nederlandse Octrooiaanvrage 75.03962
Op de trefplaat van een aftast-omzetbuis (scan convertor),worden nu

35

de bij de profielen behorende streepbeelden gesuperponeerd, waarbij
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de juiste hoek

telkens wordt ingesteld door bijvoorbeeld het niet

afgebeelde juk, waarop de afbuigspoelen 7 zijn bevestigd, te roteren.
Het op deze wijze verkregen onscherpe ladingsbeeld wordt weer
afgetast door een aftastgedeilte 8 en weergegeven op het scherm van
5

een kathodestraalbuis 9. Dit scherm dient een nalichtend scherm te
zijn, zodat de schrijvende elektronenstraal van de buis 9 kan worden
uitgeschakeld alvorens de convolutiebewerking plaatsvindt. De convolutiebewerking kan op geschikte wijze worden uitgevoerd met behulp
van een van afbuigspoelen 10 voorziene helderheidsversterker 11, en

10

maskers 12, 13 waarvan het ene het positieve deel van de convolutiefunctie F(x, y) bevat en het andere het negatieve deel. Het in de
helderheidsversterker periodiek afgebogen beeld, dat als het ware
over de anode van de helderheidsversterker veegt, wordt eventueel met
behulp van een lenzenstelsel 15» via een bundelsplitser 14 op de

15

maskers afgebeeld, ichter elk masker bevindt zich een fotovermenigvuldigerbuis 16, 17- De uitgangssignalen van de fotovermenigvuldigerbuizen worden met behulp van een geschikte versterker 18 gecombineerd en representeren dan het gewenste scherpe beeld, dat vervolgens
op bekende wijze kan worden weergegeven'Op een monitor en/of verder

20

kan worden verwerkt. De beschreven wijze van convolueren met behulp
van een helderheidsversterker, een bundelsplitser, maskers en fotovermenigvuldigerbuizen is reeds beschreven in de Nederlandse Octrooiaanvrage

76.00155

welke voor zover nodig hier geïncorporeerd

wordt geacht te zijn.
25

Het is essentieel, dat de schrijvende bundel van de kathodestraalbuis 9 niet in de convolutie wordt betrokken. Aangezien de in
de maskers vervatte, de functie f(x, y) representerende, aperturen
zich over het gehele beeldvlak uitstrekken kan er niet voor worden
gezorgd, dat de schrijvende bundel zich op het moment van convolutie

30

buiten de apertuur bevindt. De schrijvende bundel dient derhalve
tijdens de convolutie uitgeschakeld te zijn. De nalichttijd van het
scherm van de kathodestraalbuis dient zo lang te zijn, dat tijdens
deze nalichttijd de convolutie plaats kan vinden.
Niettemin zal een helderheidsverschil optreden tussen het

35

deel van het beeld dat het eerst is geschreven en de later geschreven
"delen.
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Teneinde dit effect tegen te gaan wordt de schrijvende elektronenbundel in de kathodestraalbuis 9 zodanig gemoduleerd, dat het tijdens het
schrijven reeds optredende helderheidsverloop van het nalicütende beeld
wordt gecompenseerd. Hiertoe kan men de intensiteit van de schrijvende
5

bundel doen afnemen tijdens het schrijven.
Pig. 3 toont een inrichting voor het -uitroeren van de in fig.
1B weergegeven werkwijze. Delen van fig. 3 die overeenkomen met delen
van fig. 2 zijn van dezelfde verwijzingscijfers voorzien.
Bij de inrichting volgens fig. 3 worden de verkregen profielen

10

eerst geconvolueerd met een geschikte één-dimensionale functie F(x),
waarna middels terugprojectie direkt het gewenste tomogram wordt gevormd. Een voordeel van deze methode is, dat de convolutiebewerking
reeds tijdens de registratie van de opeenvolgende profielen kan worden uitgevoerd.

15

De profielen worden weer op de bovenbeschreven wijze gevormd
en vanuit de röntgen-televisieketen 4 direkt in de vorm Van elektrische signalen toegevoerd aan de kathodestraalbuis J* De opeenvolgende profielen worden nu boven elkaar op het scherm van de kathodestraalhuis 9 geschreven. Dit scherm heeft weer een aekere naliohttyd.

20

De convolutiebewerking 'vindt weer plaats met behulp ?ah een Tan afbuigspoelen 10 voorziene helderheidsversterker 11, een bundelsplitser
14» maskers 12, 13 en fotovermenigvuldi'gerbuizen 16, 17. ï>e maskers
bevatten thans echter een lijnvormige, in beginsel één-dimensionale,
apertuur. Aangezien de één-dimensionale apertuur zich niet Over het

25

totale beeldveld uitstrekt, kan, indien gewenst, simultaan een signaal
worden geschreven op het scherm van de kathodestrfealbnis 9 en worden
afgetast met behulp van de helderheidsversterker 11, terwijl toch de
schrijvende bundel niet in de convolutie wordt betrokken (zie ook
Nederlandse Octrooiaanvrage 76.00155.

30

Het uitgangssignaal van de versterker 18 representeert nu
telkens de met P(x) geconvolueerde profielen. Op soortgelijke wijze
als met betrekking tot fig. 2 reeds werd aangegeven wordt rna middels
^

—4.

_

1

terugprojectie op de trefplaat van een aftast-omzefbuia 19 het gewenste beeld geconstrueerd, dat op bekende wijze met behulp van een
monitor 20 zichtbaar kan worden gemaakt.

- 7 -

Doordat het schrijven der profielen op het scherm van de
kathodestraalbuis in hoofdzaak simultaan met de convolutiebewerking
plaatsvindt, kan de constructie van een tomogram zo snel geschieden,
dat tijdens één omwenteling van het te onderzoeken lichaam tomogrammen
5

van een aantal plakken boven elkaar kunnen worden gevormd. In dat geval is voor elke plak een aftast-omzetbuis vereist, omdat voor elke
constructie van een tomogram een twee-dimensionaal medium nodig is.
Men kan dan ofwel een corresponderend aantal monitors toepassen, of
één monitor, die telkens met de gewenste aftast-omzetbuis wordt ver-

10

bonden. Het is ook mogelijk een geheugen 21 toe te passen teneinde
de geconvolueerde profielen op te slaan. Men kan dan op een gewenst
tijdstip voor elk te presenteren tomogram het geheugen raadplegen en
de bij elkaar behorende profielen middels terugprojectie op de trefplaat van eenvaftast-omzetbuis omzetten in een tomogram,
enkele

15
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SIES ;

Werkwijze voor het construeren van eèzt tomogram uit een aan-

tal profielen met behulp van terugprojectie, met het kenmerk, dat
analoge oonvolutie met een geschikte functie wordt toegepast.
5

. 2.

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat streep-

beelden, afgeleid van de profielen, middels terugprojectie gesommeerd
worden weergegeven op een kathodestraalbuis met een nalichtend scherm;
dat het nalichtende beeld met behulp van een Y&a afbuigspóélen voorziene helderheidsversterker analoog wordt geconVolueêrd met een, in
10

tenminste één, zich achter de helderheidsversterker bevindend, masker
vastgelegde functie F(x, y).
3.

Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de somme-

ring van de streepbeelden plaatsvindt in een aftastconversiebuis.
4.
15

Werkwijze volgens conclusies 2 of

met het kenmerk, dat

de intensiteit van de schrijvende bundel van de kathodestraalbuis
zodanig wordt gemoduleerd, dat het tijdens het sohrijven vaü het
•beeld op het scherm van de kathodestraalbuis optredende helderheidsverloop wordt gecompenseerd.
5.

20

Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de pro-

fielen worden geregistreerd op het nalichtende scherm van een kathodestraalbuis; dat de geregistreerde profielen met behulp van een
van afbuigspoelen voorziene heIderheidsversterker analoog worden geconvolueerd met een, in tenminste één, zich achter^de helderheidsversterker bevindend masker, vastgelegde functie 'F(x); en dat uit

25

de geconvolueerde profielen middels terugprojectie het gewenste
tomogram wordt gevormd.
6.

Werkwijze volgens conclusie 5> met het kenmerk, dat tijdens

één omwenteling van het te onderzoeken lichaam de profielen van meer
dan één plak van het lichaam worden geconvolueerd.
30

7.

Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat voor

het terugprojecteren van de bij elke plak behoxende geconvolueerde
profielen een afzonderlijke aftastconversiebuis wordt toegepast.
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'8.

Werkwijze volgens conclusie 7» met het kenmerk, dat de ge-

convolueerde profielen tijdelijk worden geregistreerd in een geheugen
en dat het bij elke plak behorende tomogram telkens wordt gevormd
door de bij de betreffende plak behorende geregistreerde geconvolu5

eerde profielen uit het geheugen toe te voeren aan een aftastconversiebuis.
9.

Werkwijze volgens één der conclusies 5 t/m 8, met het ken-

merk dat de intensiteit van de schrijvende bundel van de kathodestraalbuis zodanig wordt gemoduleerd, dat het tijdens het schrijven
10

van het beeld op het scherm van de kathodestraalbuis optredende helderheidsverloop wordt gecompenseerd.
10.

Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens één

der conclusies 1 t/m 4> gekenmerkt door een röntgentelevisieketen
(4) voor het opnemen van de profielen; een met de uitgang van deze
15

keten verbonden aftastconversiebuis (6) met afbuigspoelen ( 7 ) ; een
met de uitgang van de aftastconversiebuis (6) verbonden kathodestraalbuis (9) met nalichtend scherm; een analoge convolutie-inrichting
(10 t/m 18) voor het analoog convolueren van het nalichtende beeld
van de kathodestraalbuis met een in één of. meer maskers (12, 13)

20

vastgelegde twee-dimensionale convolutiefunctie F(x, y).
11.

Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens één

der conclusies 5 V ® 9> gekenmerkt door een röntgentelevisieketen
(4) voor het opnemen van de profielen; een met de uitgang van deze
keten verbonden kathodestraalbuis ( 9 ) ; een op de kathodëstraalbuis
25

(9) volgende analoge convolutie-inrichting (10 t/m 18) voor het
analoog convolueren van de op het scherm van de kathodestraalbuis
geregistreerde profielen met een in één of méér maskers (12, 1.3)
vastgelegde één-dimensionale convolutiefunctie F(x); en een met de
uitgang van de convolutie-inrichting verbonden geheugen- en/of

30

verwerkingsinrichting (21 resp. 19» 20).
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