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Samenvatting 

In de laatste tientallen jaren heeft het scannen van zachte materialen een enorme 
vooruitgang doorgemaakt. Er zijn nieuwe scan-methoden ontwikkeld en de 
mogelijkheden van het scannen in het algemeen zijn toegenomen. Op vele plaatsen wordt 
tegenwoordig gebruik gemaakt van scan-apparatuur, vooral echter in ziekenhuizen. 

In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de tegenwoordig bestaande en 
gebruikte scan-technieken. Oppervlakkig worden de methoden beschreven en de voor en 
nadelen bekeken. Behandeld worden: 
- rontgenfoto's en computertomografie (CT-scan) 
- emissie tomografie 
- magnetic resonance imaging (MRl) 
- echografie 
- electrical impedance imaging 

Aanleiding voor dit onderzoek, was de mogelijkheid om deze scan-technieken in een 
slachterij te gebruiken. In grote stukken vIees worden de gedeelten die voor consumptie 
in aanmerking komen,vaak door vetlagen begrensd. Zouden deze grenzen bekend zijn, 
by. door de contouren van de vetiagen m.b.v.scannen te bepaIen, dan is het misschien 
mogelijk om het uitsnijden van de goede stukken te mechaniseren. 
Daarom wordt als Iaatste gekeken naar de mogelijkheden om met de behandelde scan
methoden vetlagen te vinden. 
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1. InIeiding 

In de laatste decennia heeft het scannen van materialen een enonne vlucht genomen. 
Nieuwe technieken werden ontwikkeld en de kwaliteit van het scannen werd veel beter. 
Dit leidde ertoe dat de mogelijkbeden groter werden en de scan-technieken meer in de 
praktijk toegepast werden. Vooral in ziekenhuizen is dit het geval. Scan-apparatuur is 
hier tegenwoordig niet meer weg te denken. Bij de diagnose stelling worden vaak 
inwendige atbeeldingen van het menselijk lichaam gemaakt. Dit is dan ook de 
voornaamste toepassing van het scannen van zachte materialen. 

In dit literatuuronderzoek wordt geprobeerd een overzicht te geven van de bestaande 
scan-technieken. Deze scan-technieken worden slechts oppervlakkig behandeld. Er wordt 
vooral ingegaan op fysische basis, de apparatuur en de sterke en zwakke punten van de 
technieken. De beeldbewerking m. b. v. computer -algoritmen wordt niet of nauwelijks 
behandeld. 

Ais laatste wordt gekeken naar de mogelijkbeden om met een scan-techniek de 
contouren van vetlagen in een stuk vlees te vinden. Er is hier echter weinig over bekend. 
In de medische diagnostiek is het vinden van vet weinig interessant, vandaar dat er 
weinig onderzoek naar is gedaan. In een aparte paragraaf wordt toch geprobeerd om een 
beeld te geven van mogelijkbeden om met de behandelde scan-technieken vetlagen te 
vinden. 

Ben scanner kan in het algemeen in drie delen verdeeld worden; de meetapparatuur, de 
computerapparatuur en het beeldschenn. De compurterapparatuur is het voomaamste 
gedeelte van een scanner. Naast het sturen van de scan verwerkt de computer ook de 
meetgegevens tot een beeld. De beelden kunnen zowel in kleur als in grijs-tinten (zwart
wit) worden gemaakt. Doordat het beeld door een computer gemaakt wordt, is het ook 
mogelijk om met dit beeld te manipuleren. Het beeld kan bv. op een bepaalde plaats 
uitvergroot worden. Ook kan de gevoeligheid van een methode veranderd worden. Zo 
is het bv. mogelijk een beperkt aantal kleuren te nemen en deze opnieuw met het gehele 
kleuren spectrum af te beelden. Het beeld kan hierdoor beter worden. Ben andere 
mogelijkbeid is het maken van 3D-beelden door het achter elkaar plaatsen van meerdere 
2D-beelden. Hier wordt echter nog weinig gebruik van gemaakt. 
Het uitlezen van een scan-atbeelding moet niet onderschat worden. Het is vaak moeilijk 
om herkenningspunten .in een beeld te vinden en door ruis en lage resolutie wordt dit 
nog bemoeilijkt. Meestal echter levert het uitlezen van de atbeeldingen geen grote 
problemen op. 

2. Rontgenfoto's en computer tomografie (CT-scan). 

Deze beide scan-methoden maken gebruik van rontgenstraling. Rontgenstraling is een 
electro-magnetische straling met een zeer hoge frequentie en een korte golflengte. Door 
deze hoge frequentie en korte golflengte kan rontgenstraling diep doordringen in 
materialen die voor bv. licht ondoordringbaar zijn. Van deze eigenschap wordt bij het 
maken van een rontgenfoto of een CT -scan gebruikt gemaakt. 
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Rontgenstraling wordt opgewekt in een rontgenbuis. In deze buis worden d.m.v. 
verhitting elektronen uit een kathode vrijgemaakt. Deze elektronen worden vervolgens 
in een elektrisch veld in de richting van een anode versneld en dringen deze binnen. 
Hier verliezen de elektronen hun snelheid, of weI hun kinetische energie. Deze kinetische 
energie wordt omgezet in warmte en stralingsenergie (rontgenstraling). 
Door de sterkte van het elektrische veld te varieren kan de hardheid of 
doordringbaarheid van de straling veranderd worden. Hierdoor is het mogelijk om een 
groot aantal materialen, zowel harde als zachte materialen met rontgenstraling door te 
lichten. 

Ben belangrijk kenmerk van rontgenstr~ling is dat het op gewoon fotografisch materiaal 
contrast verschillen veroorzaakt, athankelijk van de hoeveelheid straling die er op valt. 
Ben ander kenmerk is dat de straling geabsorbeerd wordt door het materiaal waar het 
doorheen gaat. De straling wordt hierdoor verzwakt. De mate waarin de straling 
geabsorbeerd wordt is athankelijk van de dichtheid van het materiaal. In zwaarder 
materiaal wordt de straling meer geabsorbeerd dan in materiaal met een lagere 
dichtheid. Het zijn deze 2 kenmerken die hebben geleid tot het ontstaan van de 
rontgenfotografie en haar grote toepasbaarheid. Een rontgenfoto geeft de verschillen in 
dichtheid weer die in een object aanwezig zijn, waardoor een afbeelding van het 
inwendige van het object ontstaat. 

Rontgenfoto's worden al vele jaren toegepast in ziekenhuizen. Gewone rontgenfoto's 
hebben echter beperkte contrast mogelijkheden. Eigenlijk kunnen aIleen objecten met 
een groot verschil in absorptie (dichtheid) weergegeven worden, bv. de beenderen in het 
menselijk lichaam. Materialen met een klein absorptie verschil zijn niet of nauwelijks af 
te beelden. Ben grote sprong vooruit is dan ook gemaakt door de ontwikkeling van de 
rontgenversterker. Hiermee wordt het contrast van een rontgenfoto elektronisch 
versterkt, waardoor veel duidelijkere afbeeldingen ontstaan. Kleine 
stralingsverzwakkingen worden nu ook zichtbaar, waardoor het aantal mogelijkheden van 
rontgenfoto's enorm toeneemt. Ben ander voordeel is dat sterkte van de straling die 
nodig is om een foto te maken aanzienlijk omlaag kan. Door de digitale werking van de 
rontgenversterker is het ook mogelijk om rontgenafbeeldingen op een TV scherm weer 
te geven en over te gaan op real-time visualisatie. Het is dus mogelijk om bewegingen 
waar te nemen en deze eventueel op een videoband op te nemen. 

Rontgenfoto's hebben het nadeel dat ze een afbeelding vormen van alle lagen waar de 
straling doorheen is gegaan. Meerdere lagen worden dus over elkaar heen afgebeeld, 
waardoor informatie verloren gaat. Het beeld is hierdoor niet altljd eenduidig. 
Ben andere methode die hier geen last van heeft, is de computer tomografie scan (CT
scan). Bij de CT -scan wordt een doorsnede afbeelding gemaakt van een object. Deze 
doorsnede afbeelding geeft precies weer wat men zou zien als men een schijfje uit het 
te onderzoeken object zou lichten. 
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Figuur 1: Blok diagram van een CT -systeem. 

De afbeelding wordt gemaakt met een smalle rontgenstraal, die op het te onderzoeken 
object wordt gericht (zie figuur 2). Aan de achterzijde van het object wordt de 
doorgelaten straling gemeten met een rij detectors. Deze detectors bestaan uit een kristal 
dat de invallende straling omzet in licht. Dit licht wordt gemeten met een lichtsterkte 
meter en omgezet in een elektrisch signaal. Op deze manier kan de verzwakking van de 
rontgenstraling voor een klein plekje op het object gemeten worden. De smalle 
rontgenstraal wordt nu rond het object bewogen zodat onder verschillende hoeken de 
meting uitgevoerd kan worden. Het aantal metingen kan hierbij weloplopen tot 300.000. 
AIle metingen van de verzwakking van de rontgenstraling worden met bijbehorende 
positie bepaling naar een computer gestuurd. Hier worden de metingen met behulp van 
een algoritme verwerkt tot een doorsnede atbeelding. 

Figuur 2: Schematische opstelling van een CT-scan 
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De doorsnede wordt op een TV scherm afgebeeld. Het beeld wordt opgebouwd uit 
punten (pixels). Ieder punt heeft een lichtsterkte (zwart-wit) of een kleur die overeen 
kOJllt met de dichtheid . die voor die positie door de computer is berekend uit de 
metingen. Met een CT -scan wordt dus ook weer een afbeelding gemaakt van de 
verde ling van de dichtheden, echter nu van een doorsnede van een object. 
De kwaliteit van de afbeelding wordt voor een groot deel bepaald door het aantal 
beeldpunten dat gebruikt wordt. De resolutie van de afbeelding wordt echter vaak 
beperkt door het aantal grijs-tinten of kleuren dat gebruikt kan worden. Ieder beeldpunt 
in een afbeelding heeft echter een CT -nummer evenredig met de lichtsterkte van dat 
punt. Is men aileen geinteresseerd in een bepaald gebied van dichtheden, dan kan het 
bijbehorende gebied van CT -nummers uit de gehele schaal worden gelicht en opnieuw 
met het volledige kleurspectrum afgebeeld worden. 

Met de modeme elektronische techniek is het mogelijk geworden om meerdere scans per 
seconde te maken. Door de afbeeldingen achter elkaar te plaatsen als bij een film 
kunnen dus ook bewegingen op het TV scherm gevolgd worden. 
De mogelijkheden van rontgenfotografie kunnen nog vergroot worden door een 
contrastvloeistof te gebruiken. Een contrastvloeistof is een vloeistof met een sterk 
afwijkende dichtheid, die in een foto een goed constrast vormt met de omgeving. Door 
deze vloeistof in te spuiten kan bv. stroming in beeld gebracht worden (bloedstroming 
in de mens). 

Het werken met rontgenstraling draagt ook gevaar met zich mee. Straling kan door haar 
grate doordringbaarheid ook cellen beschadigen (kanker). Rontgenstraling behoort 
echter met gamma-straling tot de zwakste soorten straling, waardoor er niet snel 
beschadigingen aan cellen optreden. Hierdoor kunnen zonder gevaar ook rontgenfoto' s 
van mensen gemaakt worden. Bedieningspersoneel loopt echter door de langdurige 
blootstelling aan verstrooide straling weI gevaar. Hiervoor moeten beschermende 
maatregelen worden genomen. 
Door aIle apparatuur die nodig is voor het scan-systeem is CT -scannen redelijk duur. Het 
systeem levert echter goede resultaten en wordt daardoor veel toegepast. 
[lit 1, lit 2, lit 3] 

3. Emissie computer tomografie 

Bij emissie computer tomografie wordt ook met behulp van straling een beeld van het 
inwendige van een object gemaakt' De straling komt nu echter niet van buiten af maar 
wordt in het object gebracht, bv. met een injectie. Hieruit voIgt ook direct een beperking 
van deze methode; het is niet altijd mogelijk een straling uitzendende stof in het object 
te brengen. 
Als straling uitzendende stof worden meestal isotopen genomen met een korte 
halveringstijd. Het aantal mogelijke isotopen is groot. De afbeelding die met deze 
methode wordt gemaakt geeft aan hoe de radio-actieve stof zich verspreid heeft. Als de 
stof bv. in een bepaalde holte in eep object kan worden gebracht, kan op deze manier 
de contouren van deze holte zichtbaar worden gemaakt. 
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Emissie computer tomografie kan onderverdeeld worden in 2 typen: 

* positron emission tomography (PET). 
De isotoop die bij deze methode wordt gebruikt. vervalt onder uitzending van positronen 
(positieve elektronen). Vrijwel direct komen deze positronen in botsing met de 
omringende elektronen. Als een positron op een elektron botst, verdwijnen beide en 
ontstaan twee fotonen (een foton kan beschouwd worden een pakketje straling). die in 
tegengestelde richting wegschieten. 
Rond het hele object worden nu detectoren geplaatst, die bij het meten van een foton 
een elektrische puis afgeven. Op deze manier kunnen alle wegschietende fotonen 
gemeten worden. De detectoren zijn elektrisch gekoppeId, zodat samenvallende detecties 
gemeten kunnen worden. Wanneer dit gebeurd kan worden aangenomen dat de fotonen 
van dezelfde botsing afkomstig zijn. Deze twee detecties vormen een lijn waarop bij 
benadering de uitzending van het positron heeft plaats gevonden. 
Op deze manier kan dus bepaald worden hoe de radio-actieve stof zich verspreid heeft. 

* single photon emission computed tomography (SPECT). 
Hierbij wordt een isotoop gebruikt dat elektronen uitzendt. Een wegschietend elektron 
botst met een van de omringende elektronen, waarbij een foton wordt uitgezonden. Er 
is per botsing dus maar 1 foton, waarmee de plaats van uitzending van het elektron moet 
worden bepaald. Daarom wordt bij SPECT meestal van een gamma camera gebruik 
gemaakt. Deze camera bestaat uit een platte schijf van stralings detectoren, die aan een 
zijde van het object wordt geplaatst. Iedere detector in deze gamma camera is voorzien 
van een collimator. Deze zorgt ervoor dat alleen die fotonen gemeten kunnen worden 
die loodrecht op de detector invallen. Hierdoor hebben de gemeten fotonen een richting 
gekregen en is het mogelijk hieruit m.b.v. van de computer een beeld te construeren. 
Met SPECT kan slechts een 2D-beeld gemaakt worden. WeI kan de gamma camara rond 
bewogen worden, waardoor het object van verschillende zijden kan worden bekeken. 

De resolutie van de SPECT -methode is minder goed dan de PET-methode. Dit komt 
vooral door de beperkingen in de verdeling van de detectoren in de gamma camera. 
Deze beperkingen in de verdeling gelden ook voor de PET -methode, maar door de 
andere manier van meten is het nadeel hiervan minder groot. 
Ondanks dit voordeel van PET wordt toch vooral de SPECT-methode gebruikt. De 
voornaamste reden hiervan is dat de isotopen die positronen emitteren, in een cyclotron 
geproduceerd moeten worden. De bouw en het gebruik van een cyclotron is erg duur. 
De isotopen voor de SPECT -methode worden in een kleine reactor geproduceerd. De 
apparatuur hiervoor is goedkoper en de technologie eenvoudiger. 

Emissie computer tomografie is een dure scan-techniek. Verder is het een groot nadeel 
dat de scan apparatuur in de buurt van de produktieplaats van de isotopen moet staan. 
Door de korte halverings tijden moeten de isotopen zo snel mogelijk na produktie 
gebruikt worden, en is een langdurig transport niet mogelijk. 
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Dit is de reden dat emlSSle tomografie niet zo veel toegepast wordt. Ook is de 
bruikbaarheid van de beelden minder. Er wordt eigenlijk aIleen een beeld gemaakt van 
het gebied waarin de radio-actieve stof zich verdeeld heeft. De omgeving wordt niet 
zichtbaar. 
Toch heeft deze methode ook grote mogelijkheden, vooral in de geneeskunde. Bepaalde 
lichaamsstoffen als hormonen en enzymen kunnen met de isotopen gemerkt worden, en 
vervolgens in het lichaam gebracht worden. Door een hormoon of enzym te kiezen dat 
zich ophoopt in een bepaald orgaan, kan hierdoor een 3D atbeelding van dit orgaan 
gemaakt worden. Een mogelijke toepassing is het zoeken en atbeelden van 
hersentumoren. 
Net als bij rontgenstraling moet bij emissie computer tomografie ook straling 
beschermende maatregelen genomen worden. [lit 4, lit 5] 

4. Magnetic resonance imaging (MRI) 

MRI, ook weI Nuclear Magnetic Resonance (NMR) genoemd, is een betrekkelijk nieuwe 
scan techniek. Het fysisch principe van de deze methode werd al in 1946 ontdekt, maar 
het heeft tot de tachtiger jaren geduurd voordat het werd gebruikt als scan techniek. 
MRI berust op het feit dat atomen met een oneven atoomgewicht, d.w.z. een ongelijk 
aantal protonen en neutron en in de kern, een tollende beweging op een bepaalde draai
as maken. Deze zogenaamde spin van het atoom veroorzaakt een klein magnetisch 
moment met een onbepaalde richting. 
Wordt een dergelijk atoom met een magnetisch moment echter in een sterk homogeen 
magnetisch veld gebracht, dan probeert het atoom de richting van het moment parallel 
aan de veldlijnen van dit veld te brengen. Dit Iukt echter maar gedeeltelijk, waardoor 
een rotatie om de parallelle stand ontstaat (figuur 3). De frequentie van deze rotatie 
wordt de larmor-frequentie genoemd. Deze frequentie is afuankelijk van de atoom soort. 

z 

80 80 

JI-------..y 

(a) (b) 

Figuur 3: a) het magnetisch moment draait gedeeltelijk naar de richting van het veld. 
b) de rotatie van het moment rond de richting van het magnetisch veld. 
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Door nu zo'n atoom met een roterend moment in een radio-frequent magnetisch veld 
met een frequentie geIijk aan de larmor-frequentie en een richting loodrecht op het 
homogene magnetische veld te brengen, kan de hoek ex tussen het moment en de richting 
van het veld groter gemaakt worden (figuur' 3a). De rotatie raakt in resonantie waardoor 
de amplitude groter wordt. Het atoom neemt als het ware energie op. 
Athankelijk van de tijdduur en de sterkte van het radio-frequente magnetisch veld, raakt 
het atoom in een hogere energietoestand. Wordt dit veld echter weggehaald, dan keren 
de atomen langzaam weer terug in hun oorspronkelijke energietoestand. De grote van 
de hoek ex neemt weer af (figuur 4). 

z z z 

Mz Mz. ". Mz 

~----~~y y . y 

x x x 

Figuur 4: Terugkeer van de atomen in de oorspronkelijke energietoestand. De grote van de rotatie 
cirkel wordt kleiner. 

Door het roteren van het magnetisch moment, zendt het atoom elektro-magnetische 
golven uit, die gemeten kunnen worden. De grote van deze golven is evenredig met de 
grote van de hoek ex, of weI evenredig met de energietoestand van het atoom. 
Met deze elektro-magnetische golven is het dus mogelijk de tijdsduur totdat de atomen 
weer in de oorspronkelijke toe stand zijn teruggekeerd te meten. Deze tijd wordt Tl of 
relaxatie tijd genoemd. Door het radio-frequente magnetisch veld zijn de atomen ook in 
fase gaan roteren. Bij de relaxatie raken de atomen echter na een bepaalde tijd weer uit 
fase. Deze tijdsduur wordt T2 of dwars-relaxatie tijd genoemd. Beide kunnen met de 
elektro-magnetische golven gemeten worden. Ais laatste kan men uit de sterkte van het 
meetsignaal ook nog de verdeling van de roterende atomen bepalen. T2 is altijd kleiner 
dan TI, maar beide hebben verder geen enkel verband. WeI zijn beide gevoelig voor de 
directe omgeving van het atoom. 
Beide relaxatie tijden worden gebruikt voor de beeldvorming. Eigenlijk kunnen met MRI 
drie beelden gemaakt worden; een beeld met de Tl gegevens, een beeld met de T2 
gegevens en een beeld met van de verdeling van de atomen met een roterend moment. 
De drie beelden hebben echter vee! gelijkenis en worden meestal in een beeld 
samengevoegd, waardoor de kwaliteit toeneemt. 
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De larmor-frequentie van een atoom met een roterend magnetisch moment is zowel van 
de atoom soort als ook van de sterkte van het homogene magnetische veld afhankelijk. 
Van deze laatste eigenschap wordt gebruik gemaakt bij het maken van een doorsnede 
afbeelding. Hierbij wordt het hele object in zowel het homogene als ook in het radio
frequente magnetische veld gebracht. Zou op deze mamer gemeten worden, dan zou het 
signaal van het hele object afkomstig zijn. Daarom wordt een kleine magnetische 
gradient over het homogeen magnetisch veld gelegd. De larmor-frequentie varieert 
hierdoor over het veld en dus ook over het object. Een dergelijk gradient wordt ook in 
de richtingen loodrecht hierop aangebracht. 
Hierdoor is het mogelijk het signaal van een bepaalde positie te meten. Bij een 
doorsnede scan wordt dus het signaal van punten in de doorsnede gemeten en verwerkt 
tot een afbeelding. Op deze mamer is het mogelijk een doorsnede afbeelding te maken 
in elke richting die men wil, zoals bv. een lengte doorsnede of een schuine doorsnede. 
Bij de meeste andere scan methoden is dit met mogelijk. Ook 3D afbeeldingen zijn goed 
mogelijk. 
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Figuur 5: Schematische weergave van de basis componenten van een MRI-systeem. 

Het homogene magnetisch veld wordt aangelegd d.m. v. een grote spoel, waarin het te 
scannen object wordt ingebracht. Dit veld moet echter behoorlijk sterk zijn, waardoor 
er een groot elektrisch vermogen nodig is. Door de weerstand van de spoeldraad ontstaat 
er echter ook veel warmte. Hierdoor is er een koeling nodig. 
Vooral het grote elektrische vermogen is een probleem. Daarom is men overgeschakeld 
op supergeleidende spoelen (figuur 6). Sommige materialen verliezen hun elektrische 
weerstand als ze in de buurt van het absolute nulpunt komen (0 Kelvin). De spoel wordt 
biervoor gekoeld met vloeibare helium of stikstof. Het gebeel wordt afgeschermd door 
een isolerende vacuum ruimte. Door de supergeleiding is er maar weinig elektrisch 
vermogen nodig. Ook is het eenvoudiger het magnetisch veld stabiel en gelijkmatiger te 
houden. 
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Figuur 6: Schematische weergaven van een supergeleidende magneet. 

De magnetische gradient wordt aangelegd met een tweede kleinere normale spoel. Ook 
het radio-frequente magnetisch veld wordt met een normale spoel aangelegd. Vaak wordt 
deze spoel ook gebruikt om de elektro-magnetische golven van de atomen te meten. Het 
radio-frequente signaal wordt dan in korte pulsen uitgezonden, waartussen gemeten 
wordt. Het gehele meetproces wordt door de computer gestuurd. 

Alleen atomen met een oneven atoomgewicht kunnen bij de deze scan-techniek gebruikt 
worden. Veel gebruikte atomen zijn: IH (proton), ne, 15N, 19p, 3'1(. 

Niet aIle atomen geven echter even sterk meetsignaal af. Vooral IH geeft een veel 
sterker signaal af. Dit met het feit dat protonen veel in het menselijk lichaam voorkomen 
(o.a. water), heeft ertoe geleid dat protonen het meest worden gebruikt. 
De electro-magnetische golven die gemeten worden zijn erg zwak Hierdoor hebben de 
beelden vaak last van ruis. Bij andere atomen dan IH is deze ruis nog erger. Door goede 
signaalbewerkings technieken is deze ruis in de laatste jaren weI minder geworden. Een 
ander nadeel van MRI is de lange scan-tijd, soms weI oplopend tot enkele minuten. In 
deze tijd mag het object niet bewegen. 

Door aile hoogwaardige apparatuur (vooraI de gekoelde magneetspoel) is MRI een dure 
scan-techniek. Ondanks deze beperking wordt MRI tegenwoordig veel toegepast. Vooral 
in ziekenhuizen is de MRI-scan algemeen aanvaard. Dit ook door de goede resolutie en 
contrast duidelijkheid die een MRI atbeelding van het menselijk lichaam geeft. MRI 
wordt vaak gebruikt voor atbeeldingen van de hersenen. Er zijn geen nadelige gevolgen 
voor de mens van deze scan-techniek. Sterke magneetvelden worden als ongevaarlijk 
beschouwd. WeI moet men oppassen met gevoelige apparatuur, diskettes, pin-pasjes enz. 
die door de sterke magneetvelden beschadigd of ontregeld kunnen worden. Ook moet 
men goed opletten dat objecten die' gescand worden geen metaal bevatten. Dit zou tot 
ernstige beschadiging van het object kunnen leiden. Door zorgvuldig gebruik hoeft dit 
echter niet tot problemen te leiden. [lit 1, lit 3, lit 5] 
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5. Echografie met ultrasoon geluid 

Geluid plant zich door bijna ,aIle media voort, wordt door oppervlaklcen gereflecteerd 
maar ook geabsorbeerd. Het zijn deze eigenschappen die het mogelijk maken geluid te 
gebruiken als scan-methode. 
Er wordt bijna altijd ultrageluid gebruikt met frequenties tussen 1 - 10 MHz. en 
longitudinale golven. Longitudinale golven planten zich beter in media voort. De 
snelheid van het geluid is afhankelijk van het soort materiaal waar het zich door 
voortplant. Materialen met een hoge dichtheid planten geluid beter voort dan materialen 
met een lage dichtheid: Tevens reflecteren materialen met een hoge dichtheid het geluid 
ook beter. Juist deze reflecties maken het mogelijk een beeld van het inwendige van een 
object te maken (figuur 7). De sterkte van de reflecties geven een idee van de 
dichtheidverdeling en de tijdsduur tussen het uitzenden van het geluid en het opvangen 
van de reflecties geven de posities aan. 

i 
• II 1- ~~~-----
I .-

Figuur 7: Geluidreflecties op materiaalgrenzen; 
1) ultrasone zender/ontvanger, 2) materiaal A,3) materiaal B. 

Met deze eigenschappen zijn meerdere scan-methoden mogelijk. 

* A-scan. 
Met deze methode kan in 1 dimensie gemeten worden, bv. een afstand. Op een 
oscilloscoop wordt de sterkte van de echo als functie van de tijd gemeten. Ben echopiek 
geeft aan dat er een overgang in dichtheid is, bv. een laag van een ander materiaaltype. 
Met de bijbehorende tijd en geluidssnelheid kan de afstand van de geluidsbron tot de 
overgang bepaald worden. De A-scan is de eenvoudigste toepassing van ultrasoon geluid 
en wordt bv. gebruikt bij het zoeken van lasfouten in een las. 

* M-scan. 
De methode is hetzelfde als de A-scan, echter nu toegepast op bewegende delen. Weer 
wordt de tijdsduur die bij een echopiek hoort gemeten. Deze zal door de beweging 
varieren. Plaats men de tijden achter elkaar, dan krijgt men een idee van de bewegingen 
in de richting van de geluidsbron. Vroeger werd de M-scan veel gebruikt om het 
hartritme zichtbaar te maken. Ben andere toepassing is een stroming te meten m. b. v. het 
Doppler-effect. 
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* B-scan. 
Met een A-scan krijgt men een idee van de plaats en de dikte van de lagen op 1 positie 
op het te scannen object. Maakt men nu meerdere A-scan naast elkaar dan krijgt men 
een verzame1ing punten die met een computer tot een doorsnede atbeelding verwerkt 
kunnen worden. Ben andere mogelijkheid is om op 1 positie onder verschillende hoeken 
een aantal A-scans te maken. Op deze manier ontstaat een driehoekige doorsnede 
atbeelding. Door de A-scans snel uit te voeren kunnen meerdere beelden per seconde 
worden gemaakt. Hierdoor is het ook mogelijk om bewegingen in beeld te brengen. De 
B-scan is de meest bekende en ook meest gebruikte ultrasone scan-methode en heeft een 
groot gebied van toepassingen. Ben voorbeeld is een echografie bij zwangerschap. 

De ultrasone geluidsgolven worden opgewekt met piezo-elektrische kristallen. Deze 
kristallen hebben de eigenschap dat ze van dikte veranderen als er een elektrische 
spanning over wordt aangebracht. Door een wisselspanning aan te brengen, kan het 
kristal als het ware in trilling worden gebracht en ontstaan er aan het oppervlak 
longitudinale golven, die in het te scannen object kunnen worden geleid. 

De piezo-elektrische kristallen kunnen ook ais detector worden gebruikt. Longitudinale 
geluidsgolven vallen op het oppervlak van het kristal en veranderen de dikte hiervan. 
Hierdoor ontstaan elektrische pulsen evenredig met de dikteveranderingen, die gemeten 
en door de computer tot een beeld verwerkt worden. Om dezelfde kristallen zowel als 
zender als detector te kunnen gebruiken wordt een puIs ultras one geluidsgolven 
uitgezonden, waarna de echo's worden gemeten. 
Het geheel van kristallen, stuur- en meetelektronica is in een transducer samengevoegd, 
die flexibel is verbonden met de computer en het beeldscherm (figuur 8). De transducer 
wordt met de hand op het te scannen gedeelte van het object geplaatst en kan ook over 
het object bewogen worden. De kristallen worden afgeschermd door een rubber 
membraam, dat geluidsgolven goed geleidt. 

• Transducer 

Transducer 
Position 
data 

Pignur 8: Blok diagram van een ultrasoon scan-systeem. 

Met ultrasoon onderzoek kan een beeld van goede kwaliteit worden gemaakt. Vooral het 
oplossend vermogen van de beelden is zeer goed. Dit ondanks de ruis die altijd weI 
aanwezig is. Storende echo's, geluid en trillingen van het object geven al snel ruis op de 
atbeelding. 
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De beste beelden worden gemaakt met hoge frequenties, maar hierdoor neemt de scan
diepte af. Er moet dus een evenwicht gezocht worden tussen beeldkwaliteit en scan-
diepte. . 
Ultrasoon geluid heeft het nadeel dat de geleiding door lucht zeer slecht is. Hierdoor 
moet er altijd gebruik worden gemaakt van een geleidende pasta tussen het object en de 
transducer. Het object moet dus met een pasta ingesmeerd worden, wat niet altijd 
mogelijk of wenselijk is. Ais het object inwendig gas- of luchtholten bevat betekend dit 
dat er geen beeld van het gebied achter de holte gemaakt kan worden. Ook van 
gebieden achter een laag met een hoge dichtheid (veel reflectie) kan nauwelijks een 
beeld gemaakt worden. Door de flexibele plaatsings mogelijkheden van de transducer 
hoeft dit echter geen probleem te zijn. 
Men heeft tot nog toe geen schadelijke eigenschappen van ultrasoon geluid gevonden. 
Het wordt algemeen als ongevaarlijk beschouwd. Dit met het feit dat ultrasoon 
onderzoek op bijna alle materiaal toepasbaar is, heeft ertoe geleid dat ultrasoon 
onderzoek zeer veel gebruikt wordt. Een ander voordeel is dat de apparatuur goedkoop 
is, vergeleken met andere scan-systemen. [lit 1, lit 3] 

6. Electrical impedance imaging 

Electrical impedance imaging is een geheel nieuwe scan-techniek. Ze is pas in het laatste 
decennium ontwikkeld en vooral bedoelt voor het scannen van mensen. Er zijn echter 
ook andere toepassingsmogelijkheden. 
Het principe van deze methode is gebaseerd op de verschillen in weerstand die er tussen 
verschillende typen weefsel bestaan. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door 
de hoeveelheid water die deze weefsels bevatten. Vooral vloeistoffen als by. bloed 
hebben een lage weerstand door het hoge watergehalte. Andere weefsels als vet- of 
spierweefsel hebben een hogere weerstand of weI een slechter geleidingsvermogen. 
Electrical impedance imaging geeft in kleurverschillen dus de weerstandsverdeling in een 
doorsnede van het lichaam weer, die overeen komt met de verde ling van de organen en 
weefsels over deze doorsnede. 

Multiplexing Analogue 
and to 
analogue digital 
electronics converter 

Figuur 9: Blok diagram van het systeem. 

Micro
processor 
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Display 
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Voor het meten van deze weerstanden wordt een ring van elektroden op het lichaam 
aangebracht. Meestal worden dezelfde type electroden gebruikt als bij het meten van bv. 
het hartritme. De .elektroden worden een voor een op het lichaam geplaatst. De positie 
ten opzichte van elkaar is hierdoor onbepaald wat de kwaliteit van het beeld niet ten 
goede komt. Daarom worden de elektroden soms in een flexibele band geplaatst, die om 
het object gespannen kan worden. Door het oprekken van deze band zijn de posities van 
de elektroden echter nog steeds niet geheel bekend. Bij objecten met constante 
diameters kan een massieve ring een oplossing zijn. 

Gemeten wordt met een lage frequentie wisseistroom ter grote van 1 tot 5 mAo Deze 
wisselstroom wordt tussen 2 elektroden door het object gestuurd. De rest van de 
elektroden vormen paren waartussen potentiaaiverschillen aan het oppervlak gemeten 
worden. Het elektrodenpaar waartussen de wisselstroom loopt, verandert voortdurend 
zodat er steeds in een andere richting stroom loopt. Er zijn ook methoden waarbij door 
meerdere elektroden tegenlijk wisselstroom loopt. 
Het aantal elektroden moet dus altijd even zijn. De meest gebruikte aantallen elektroden 
zijn 16 en 32. Meer elektroden zijn meestal niet mogelijk door mimte gebrek op het 
object oppervlak. Voor het juist laten verlopen van de metingen is veel stuur- en 
meetelektronica nodig. 
Als de wisselstroom het object ingeleid wordt, verdeelt deze zich in aile richtingen. De 
weerstanden die gemeten worden zijn dus niet aIleen van de te scannen doorsnede 
afkomstig, maar ook van het omringende materiaal. Er worden op deze manier dus geen 
zuivere doorsnede afbeeldingen gemaakt. 
Worden meerdere ringen van electroden op het object geplaatst, dan is het ook mogeIijk 
om 3D afbeeidingen te maken. De meetmethode en computerbewerking worden 
hierdoor echter weI een stuk ingewikkelder. 

Het meetproces kan erg snel verlopen. Iedere meting tussen een elektroden paar vraagt 
minder dan 1 msec. Ben beeld kan in ongeveer 100 msec. gemaakt worden. Dit is snel 
genoem om ook filmbeelden van bewegende objecten te maken. 
Het grootste probleem tot nog toe van elektrical impedance imaging is de lage resolutie 
van de beelden. Dit zou verbeterd kunnen worden door meer elektroden te gebruikten, 
wat echter niet mogelijk is door ruimte gebrek op het object. Door de slechte resolutie 
zijn bv. dunne Iagen vaak niet zichtbaar. Ook heeft het beeld veel mis. Deze wordt 
echter minder door meerdere meetrondes voor 1 afbeeiding te maken. 

Elektrical impedance imaging is een ongevaarlijke scan-techniek voor zowel object als 
ook bedienings personeel. Het sturen van kleine wisselstromen door een menselijk 
lichaam is onschadelijk. Ben ander voordeel van deze scan-methode is dat hij relatief 
goedkoop is. Er is weliswaar veel elektronische apparatuur nodig, maar deze is niet duur. 
Zoals al gezegd is elektrical impedance imaging een nieuwe scan-techniek. Op dit 
moment kleven er echter nog een aantal nadelen aan, zoals de beperkte resolutie, 
waardoor andere technieken nog beter zijn. Hierdoor wordt elektrical impedance 
imaging nog niet veel gebruikt. Er wordt echter nog volop onderzoek gedaan. De 
verwachting is dat de nadelen verholpen kunnen worden en dat de scan-techniek hierna 
veel toegepast zal worden, voora! in de medische diagnostiek. [lit 5, lit 6] 
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7. Het scannen van vetlagen. 

Het lijkt logisch dat met de voorgenoemde scan-technieken ook vetlagen kunnen worden 
gevonden. Toch is deze veronderstelling niet geheel zo logisch als hij lijkt. Vet ontstaat 
namelijk uit hetzelfde type weefsel als waaruit ook het omringende weefsel bestaat, 
namelijk bindweefsel. Jonge vetcellen vertonen geen enkel verschil met 
bindweefselcellen. Na verloop van tijd hoopt zich echter in deze cellen vet op, waardoor 
vetweefsel ontstaat. De eigenschappen van dit weefsel zijn echter nog steeds hetzelfde 
als dat van bindweefsel. Vooral de vlezige gedeelten van zowel mens als dier bestaan 
voomamelijk uit bindweefsel. Het zijn ook deze plaatsen waar het eerst vet ontstaat. 
Scan-technieken zijn meestal gebaseerd op verschillen in eigenschappen van weefsels, 
zoals bv. de dichtheid. Hierdoor is het dus niet makkelijk om vetlagen met een scanner 
zichtbaar te maken. Kort zal nu voor ieder van de genoemde scan-methoden ingaan 
worden op de mogelijkbeden om vetlagen te vinden. 

* Computer tomografie (CT -scan) 
Beelden met rontgenstraling worden gemaakt uit de dichtheidsverschillen in het object. 
ofwel uit de verzwakking van de straling bij het passeren van een bepaald weefsel. De 
mate van verzwakking wordt aangeduid met een verzwakkings coefficient f.l (cm-I

). In 
tabel 1 staan enkele verzwakkings coeffi
cienten aangegeven. Hierin is te zien dat 
de verschillen in het algemeen klein zijn. 
Vooral tussen vetweefsel en spierweefsel, 
dat als vIees kan worden beschouwd, is 
het verschil in verzwakkingscoefficient 
klein. Vetlagen zullen dus geen duidelijke 
lagen in de atbeelding vormen. In een 
gewone rontgenfoto zal dan ook niet veel 
te zien zijn van een vetlaag. Met een CT
scan is dit anders. In een normale 
atbeelding zal slechts een vage aanwijzing 
van vet zichtbaar zijn. Met de computer 
kan echter het gebied met CT -nummers 
waartoe vet behoord uit de normale 
atbeelding gelicht worden. Hierdoor zijn 
er met een CT -scan toch mogelijkbeden 
op vetlagen te vinden. 

* Emissie computer tomografie 

verzwakkings-
coeff. f.l (cm-I) 

water 0.205 

bloed 0.214 

hartweefsel 0.212 

vetweefsel 0.190 

spierweefsel 0.189 

hersenweefsel 0.214 

Tabel 1: Verzwakkingscoefficienten 

Deze scan-methode is niet geschikt om vetlagen te vinden. Bij deze methode moet de 
stralende stof ingebracht worden in het materiaal dat men bekijken wil. Het is echter 
niet goed mogeUjk om een straler in vetweefsel te brengen, waardoor deze methode niet 
bruikbaar is om vet te vinden. 
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* Magnetic resonance imaging (MRI) 
Met magnetic resonance imaging zijn goede en duidelijke afbeeldingen van vetlagen te 
maken. Dit komt doordat het beeld van een MRI-scan is samengesteld. uit drie 
afbeeldingen, namelijk van de resonerende atoom dichtheid, van Tl en van T2. Deze 
drie afbeeldingen maken het samen bijna altijd mogeUjk onderscheid te maken tussen 
materialen of weefsels. 
Bij het scannen van mensen worden altijd protonen eH) gebruikt. Deze komen veel in 
menselijk lichaam voor en geven het beste signaal. Vet is opgebouwd uit carbonzuren, 
die vrij veel protonen bevatten, waardoor het in een MRI-afbeelding altijd fel wordt 
afgebeeld en dus duidelijk zichtbaar is. MRI is dus een goede methode om vetlagen te 
vinden. 

* Echografie met ultrasoon geluid 
Bij ultrasoon onderzoek wordt het beeld opgebouwd uit verschillen in 
voortplantingssnelheid of weI verschillen in dichtheid. Net als bij de CT -scan zijn de 
verschillen hier ook klein zoals in tabel 2 te zien is. 

voortplantingssnel- Weefseldichtheid 
heid v (mls) p (kg 1m3

) 

lucht 330 1.2 

vetweefsel 1450 952 

hersenweefsel 1540 1026 

lever 1550 1065 

nier 1560 1038 

bioed 1570 1025 

spierweefsel 1580 1076 

botweefsel 4080 1912 

Tabel 2: Voortplantingssnelheden en dichtheden van verschillen weefseltypen. 

Vetweefsel blijkt nog een relatief grote afwijking van de rest van de weefsel te hebben. 
Hierdoor zijn vetlagen met ultrasoon onderzoek zeker zichtbaar te maken, maar met een 
mindere kwaliteit als bij een MRI-scan. Net als bij een CT-scan kan ook hier een gebied 
van intensiteiten uit het totaal beeld worden gelicht, waardoor de afbeeldings 
mogelijkbeden groter worden. Een nadeel bij het zoeken van vetlagen met ultrasoon 
geluid is de ruis die de afbeelding vaak heeft. Dunne en kleine vetlagen kunnen hierdoor 
gemakkelijk over het hoofd worden gezien. 
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* Electrical impedance imaging 
Electrical impedance imaging gebruikt de elektrische weerstandsverschillen tussen 
weefseltypen. In tabel 3 worden een 
aantal weerstanden getoond. Wat opvalt 
is dat vetweefsel een veel hogere 
weerstand heeft dan de andere weefsels. 
Dit komt doordat de weerstand van een 
weefsel voornamelijk bepaald wordt door 
de hoeveelheid water die het bevat. Vet 
bevat weinig water, en heeft dus een hoge 
weerstand. Met electrical impedance 
imaging is het dus goed mogelijk om 
vetlagen zichtbaar te maken. Helaas is 
deze methode nog niet volledig 
ontwikkeld. De beperkte resolutie is nog 
het voomaamste probleem. Hierdoor 
wordt het dus moeilijk om dunne vetlagen 
te zien. W ordt dit probleem echter 
verholpen, dan is electrical impedance 
imaging een goede methode om vetlagen 
te zoeken. 

I I weerstand 

water 0.65 

bioed 1.5 

lever 3.5 

spierweefsel 5.3 

hersenweefsel 5.8 

vetweefsel 27.2 

botweefsel 166.0 

Tabel 3: Weerstanden van weefsels. 

(Om) I 

AIle behandelde scan-methoden behalve emissie computer tomografie hebben dus de 
mogelijkheid om vet d. m. v. doorsnede atbeeldingen zichtbaar te maken. Het beste en 
duidelijkste beeld geeft de MRI-methode, maar ook met de andere drie methoden zijn 
m. b. v. de computer goede atbeeldingen te maken. 
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