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Raytheon. Company 
Lexington, Massachusetts, 
Yerenigde Staten van Amerika 

Radiografisch afbeeldingsstelsel voor straling van hoge energie. 

De uitvinding heeft betrekking op een radiografisch 

afbeeldingsstelsel voor straling van hoge energie. 

De vervaardiging van beelden van materie, welke stra-

ling van hoge energie, bijvoorbeeld röntgenstraling, gammastraling 

en nucleaire deeltjes emitteert is meer gecompliceerd dan de ver-

vaardiging van "beelden met behulp van zichtbare straling door middel 

van een optisch lenzenstelsel, omdat er geen materialen beschikbaar 

zijn met een toereikend brekingsvermogen, teneinde de straling van 

hoge energie te focusseren. Terwijl röntgenstralen (X-straling) bij 

de bestudering van kristallen via de algemene Bragg-diffractie tech-

niek zijn gebruikt, en terwijl focussering van zachte röntgenstralen 

door middel van een Fresnel pla,at samengesteld uit uiterst dunne 

elementen in het Amerikaanse octrooischrift 2 679474 is geopenbaard, 

zijn de enige voor stralingen met hogere energie, in het bijzonder 

gamma stralen gebruikte structuren voor het vormen van zichtbare 

beelden9 de collimator volgens het Amerikaanse octrooischrift 3 011 

057 alsmede het masker volgens het -Amerikaanse octrooischrift 3 748 

470. De functie van zowel de collimator als het masker is het blok-

keren van zekere stralen van de stralingsenergie zoals deze door de 

Bragg-diffractie worden onderscheiden, waarin bundels van straling 

in een richting afwijkend van een oorsprpükelijke voortplantings-

richting uitgaande van een bron van deze straling worden gevormd. 

Sen voor het onderzoek van een puntbron van straling van hoge energie ; 

geeigend masker is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3 263 

079 uit een boek getiteld "Transformations in Opties" van de 

auteur L.ÏF. Mertz, gepubliceerd in 1965 door John Wiley and Sons, 

Inc. (voor de aanpassing van een puntbronstraling in onderscheid 

tot een continuum van straling zij verwese» sas? pagina 91 van dit 

boek). 

in van de werking van een masker, dat een collimator de doorgang van 

stralingsenergie veroorlooft "binnen de tubusvormige openingen van de 

De werking van een collimator verschilt duidelijk daar 
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collimator uitsluitend in een richting evenwijdig aan de as van de > 
tubusvormige opening, terwijl bij een masker, waarin de diepte van 
een opening kleiner is dan de breedte van de opening, de voort-

: planting van stralingsenergie binnen de openingen kan plaatsvinden 
5 ongeacht de voortplantingsrichting van de stralingsenergie. Zoals 

• bekend uit het eerder genoemde Amerikaanse octrooischrift 3 749 470, : 
verschaft de toepassing van een masker een in sterke mate verhoogde 
effectieve opening en de afbeelding van een bron van hoge energie-
straling. Dit i's toe te schrijven aan de belangrijke constructie 

10 . van de voortplanting van de stralingsenergie welke door de lange 
tubusvormige openingen van een collimator wordt verschaft, terwijl 
het relatief dunne masker een dergelijke constructie niet biedt. 
Een verder onderscheidend kenmerk bij het gebruik van collimatoren 
in vergelijking tot maskers, welke in het zojuist genoemde Amerikaan-

15 se octrooischrift zijn vermeld, is de codering of vervorming van het 
beeld door het masker dat tot een daarop volgende decodering of 
vervormingsophef-fing noodzaakt, teneinde het beeld zichtbaar te 
maken. 

Bij de toepassing van het masker, treodt in die % In 
20 een probleem op, dat de bereikbare oplossing van het resulterende 

beeld afhankelijk is van het type gebruikte detector. Als de detec-
tor bijvoorbeeld een stelsel van fotovermenigvuldigerbuizen bevat, • 
welke achter een scintillator kristal zijn geplaatst volgens de, 
uit het Amerikaanse octrooischrift 3 748 470 en 3 011 057 bekende 

25 wijze, is de resulterende oplossing van,het beeld begrensd door het 
aantal fotovermenigvuldigerbuizen, zeifs wanneer een zeer fijn mas-
ker met vele openingen per cm2 wordt gebruikt. Toor een masker van ; ^ 
een gegeven afmeting, verschaft een stelsel van 19 fotovermenigvuldi- ' 
gers een grotere oplossing dan een stelsel van 7 fotovermenigvuldi-

JO gers. Een grotere oplossing (oplossend vermogen) kan door toepas-
sing van een beeldversterker als detector worden verkregen zoals in 
figuur 12 van het Amerikaanse octrooischrift 3 748 470 is afgebeeld. 
Er zijn evenwel situaties waarin de fotovermenigvuldigers gebruikt ' 
moeten worden wegéns de grote gevoeligheid daarvan. : 

35 Het eerder genoemde probleem is opgelost en andere j 
voordelen worden verschaft doof een radiografisch afbeeldingsstel-
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sel, waarin, een masker voor het ruimtelijk moduleren van zich: daar-

doorheen voortplantende straling wordt toegepast, welk stelsel vol-

gens de uitvinding verder is voorzien van een middel voor het ver-

: plaatsen van een detectorstelsel en het masker ten opzichte van 

elkaar. Bij wijze van voorbeeld is het masker voorzien van een soort-

gelijk patroon, als bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 
!3,748.470, of is voor-zien van boogvormige zones zoals in een optische 

Fresnel plaat. 

In een uitvoeringsvoorbeeld volgens de uitvinding 

is een masker met een oppervlak van tenminste nagenoeg de dubbele 

grootte ais het gevoelige oppervlak van een detector stelsel tussen 

het detector stelsel en een af te beelden stralingsbron geplaatst 

en wordt het detectorstelsel nabij het masker afgetast, waarbij de 

detectorstelsel een stelsel van fotovermenigvuldigers geplaatst ach- . 

ter een scintillator is en electrische ketens heeft, welke responsief 

zijn op de relatieve intensiteiten van lichtflitsen van de, op de 

fotovermenigvuldigers ontvangen scintillator ten behoeve van het 

berekenen van de grootte van de punten van het op de scintillator 

. verschijnende gecodeerde beeld. De intensiteit en plaatsen van de 

treffende stralingsenergie als gecodeerd door alle punten van het 

masker worden door aftasting van het detectorstelsel verkregen, met 

het resultaat dat de verkregen oplossing (oplossend vermogen) bij 

reconstructie van het beeld uit de gecodeerde gegevens van het de-

tectorstelsel een oplossing heeft, welke nagenoeg gelijk is aan die, 

welke zou zijn verkregen uit een stelsel #"an fotovermenigvuldigers 

met een toereikend aantal fotovermenigvuldigers dat het gehele gebied 

" van het masker zou bedekken. 

In een tweede uitvoeringsvoorbeeld volgens de uit-

vinding zijn een of een aantal detectoren, bijvoorbeeld fotover-

menigvuldigers, achter een masker göplaatat, dat «ieh op &on, vast© 

afstand tussen de detectoren en een bron van hoge stralingsenergie 

bevindt, waarbij het masker in een richting voornamelijk loodrecht 

op de bundels van de straling wordt afgetast. Be aftastbewêgiag 

introduceert een hoofdzakelijk periodieke pulsatie aan door elk 

van de detectoren verschafte electrische'signalen, waarbij het pa-

troon van de pulsaties verband houdt met het masker. 



In een derde uitvoeringsvoorbeeld volgens cluit-
vinding, is een extra stationair masker evenwijdig geplaatst aan de 
: verplaatsingsrichting van het bewegende masker en wel zodanig, dat 
; de stralingsbundels door beide maskers worden onderschept, teneinde~ 
i een van elk van de detectoren afkomstig pulserend electrisch signaal 
• te vormen» In dit uitvoeringsvoorbeeld is de resulterende signaal-
golfvorm gelijk aan de Fourier-transformatie van het patroon van de 

; bron. 
Bij elk van deze uitvoeringsvoorbeelden wordt een 

transformatie van het beeld ter plaatse van het oppervlak van de 
detector tot stand gebracht terwijl een inverse transformatie of 
decodering volgend op de detectie wordt verschaft ter vorming van 
een zichtbaar beeld. Bij het eerste uitvoeringsvoorbeeld waarbij 
van een verplaatsende detector gebruik wordt gemaakt, moeten de 
punten voor het gehele vervofmde beeld, in plaats worden bepaald, 
waarna een vervormingsopheffing of deoodering van dezelfde soort 
als beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 5 748 470 tot 
stand wordt gebracht. Bij het tweede uitvoeringsvoorbeeld, wordt een 
vensterpatroon analoog aan d*t volgens figuur 11 van het zojuist 
genoemde Amerikaanse octrooischrift verkregen, terwijl van dit 
vervormde beeld de vervorming wordt opgeheven of gedecodeerd op een 
wijze analoog aan die volgens figuur 11 van dit octrooischrift, bij-
voorbeeld door toepassing van een dispersievertragingslijn met een 
tijdresponsie, welke geconjugeerd is met betrekking tot die van 
het maskerpatroon. En in het derde uitvaeringsvoorbeeld is de 
transformatie een Fourier-transformatie, welke noodzaakt tot een 
inverse Fourier-transformatie ter verschaffing van een zichtbaar 
beeld. 

De uitvinding zal hierna met verwijzing naar de bij 
gevoegde tekeningen nader worden toegelicht. Hierin zijn; 

figuur 1 een uitvoeringsvoorbeeld van een radio-
grafisch afbeeldingsstelsel, waarin gebruik wordt gemaakt van een 
roterend detectorstelsel en een boven een voorwerp geplaatst sta-
tionair masker, 

figuur 2 een aanzicht van een masker volgens de 
lijn II-II van figuur 1, 
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figuur 5 een aanzicht van een scherm langs de lijn 

III-III van figuur 1, 

figuur 4 een bloksehema van een aandrijvingseenheid 

en een signaalverwerkings inrichting van het uitvoeringsvoorbeeld 

volgens figuur 1, 

figuur 5 een gewijzigde vorm van het uitvoerings-

voorbeeld volgens figuur 1, waarin het detectorstelsel langs een 

cirkelvormige weg wordt aangedreven zonder rotatie om de as van 

het detectorstelsel, 

figuur 6 een schema van een optisch stelsel van een 

decodeerinrichting welke volgens figuur 1 wordt gebruikt voor de 

reconstructie van een "beeld ten behoeve van de afbeeldings-

inrichting van figuur 1 ten gebruike met een masker met een 

"buitenassig fresnelpatroon volgens figuur 2, 

figuur 7 een gewijzigd uitvoeringsvoorbeeld van het 

masker volgens figuur 2 met een twee dimensionaal vensterpatroon 

van gebieden, welke doorlatend zijn voor de door het voorwerp van 

figuur 1 geemitteerde straling, 

figuur 8 een gewijzigd uitvoeringsvoorbeeld van het 

masker volgens figuur 2, met een twee dimensionaal vensterpatroon 

van gebieden welke niet doorlatend zijn voor de door het voorwerp 

van figuur geemitteerde straling, 

figuur 9 een gewijzigd uitvoeringsvoorbeeld van het 

scherm volgens figuur 3 voorzien van een dambordpatroon, 

figuur 10 een blokschentè! van een signaalverwerkings-

inrichting ten gebruike in het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 

1 voorzien van de maskers van figuur 7 of figuur 8 en waarin een 

dispersie-vertragingslijn voor het verwerken van analoge signalen 

is belichaamd, 

figuur 11 een bloksehema dat bij wijze van gewijzigde 

uitvoeringsvorm van de signaalverwerkingsinrichting volgens figuur 

10 een digitale realisatie hiervan laat zien, 

figuur 12 een detectorstelsel voor het uitvoerings-

voorbeeld volgens figuur 1, waarin de rotatieas ten opzichte van de 

as van het detectorstelsel met een kleiner bedrag is verschoven 

dan een straal van het detectorstelsel, 
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figuur 13 een aanzicht van eea masker van dezelfde 1 

soort als het masker volgens figuur 2, doch voorzien van een invers 
fresnelpatroon, ' 

figuur 14 een met betrekking tot figuur 6 gewijzigd 
schema van een optisch stelsel voor reconstructie van een met be-
hulp van het masker volgens figuur 13 verkregen beeld, 

figuur 15 een vooraanzicht van een gewijzigd' uitvoerings-
voorbeeld volgens de uitvinding, waarbij een deel is weggesneden 
teneinde een paar nabij elkaar geplaatste maskers zichtbaar te maken, 
waarvan tenminste een ten opzichte van een aantal detectoren ver-
plaatsbaar is, 

figuur 16 een gédeeltelijke isometrische afbeelding 
van het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 15* dat verder een ten 
dele in doorsnede gegeven collimator bevat, teneinde de sleufvormige 
openingen daarin te tonen, 

figuur 17 een blokschema van een afbeeldingsstelsel 
dat de aftaststructuur volgens figuur 15 bevat} 

figuur 18 een blokschema van een omhullende detector 
van het afbeeldingsstelsel volgens figuur 17» 

figuur 19 een blokschema van een afbeeldinrichting van 
het afbeeldingsstelsel volgens figuur 17» 

figuur 20 een geometrische constructie, welke bij de 
beschrijving van de relatieve posities van bronpunten en beeldpunten 
voor de structuur van figuur 15 van nut is, en 

de figuren 21, 22, en 23grafieken van de uitgang 
van een detector volgens figuur 15 als functie van de positie van 
het verplaatsende masker in responsie op, respectievelijk een rela- : i 
tief grote stralingsbron, twee gescheiden relatief kleine stralings-
bronnen, en een enkele kleine stralingsbron. ! 

Terwezen wordt nu naar figuur 1, waarin een radiografisch 
afbeeldingsstelsel 30 volgens de uitvinding, een detectorstelsel 
32 dat ih overeenstemming met de lering van het Amerikaanse octrooi-
schrift 3 011 057.is samengesteld, en dat veelvuldig met Anger 
camera wordt aangeduid, een aandrijfeenheid 34» welke met het detec-
torstelsel 32 via een as 36 is gekoppeld aan een einde waarvan een i 
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•band 38 is bevestigd welke het detectorstelsel 32 omklemt teneinde 

dit deteetorstelsel nabij het einde van de as 56 te dragen en in 

plaats te bepalen, een via een electrische kabel 42 naar het 

detectorstelsel 32 gekoppelde signaalverwerkingsinrichting 40, 

en een via de lijn 46 met de signaalverwerkingsinrichting 40 gekop- ; 

pelde afbeeldinrichting 44, bevat. Een masker 48 en een tweede mas-

ker 50, dat hierna soms kan zijn aangeduid met scherm 50» zijn 

tussen het detectorstelsel 32 en een voorwerp 52 middels een onder-

steuningskolom 54 en armen 56 en 58 geplaatst, welke instelbaar 

op de ondersteuningskolom 54 zijn bevestigd door middel van knoppen 

60 en 62, welke door middel van schroefdraad op de kolom 54 en op 

kragen 64 aan de einden van de armen 56 en 58 zijn bevestigd. 

Het voorwerp 52 is bij wijze van voorbeeld als een 

persoon afgebeeld, in wiens lichaam materiaal dat een straling 

van hoge energie, bijvoorbeeld gamma-straling, uitstraalt, is 

ingebracht. ÏTaar keuze kan een bron van dergelijke straling (niet 

afgebeeld) beneden het voorwerp 52 zijn geplaatst, in welk geval 

deze persoon een voor straling ondoorlatende stof zou hebben inge-

nomen, welke een schaduw op het detectorstelsel 32 zou werpen. Eet 

voorwerp 52 wordt door een op de kolom 54 bevestigde tafel 66 gedragen 

3en arm 68 is op de aandrijfeenheid 34 bevestigd, teneinde deze 

aandrijfeenheid 34 en het detectorstelsel 32 boven het masker 48 te 

ondersteunen, waarbij de arm 68 een kraag "J0 bezit, welke instel-

baar op de kolom 54 door middel van een knop 72 is bevestigd, welke 

tegen de kolom 45 en de kraag 70 wor&t' vastgezet. 

Terwezen wordt nu naar de figuren 2 en 3, waarin iso-

m^trische afbeeldingen van respectievelijk de maskers 48 en 50 in / 

figuur 1 in aanzicht zijn te zien, zijn gegeven. In dit uitvoerings-

voorbeeld van de uitvinding, is het masker 48 samengesteld uit boog-

vormige segmenten en is het masker 50 samengesteld uit rechte staaf-

vormige segmenten van een materiaal, bijvoorbeeld lood, dat hoofd-

zakelijk ondoorlatend is voor de door het voorwerp 52 in figuur 1 

geëmitteerde straling en deze segmenten dienen als blokkerende ele-

menten, welke de doorgang van stralingsguanta beletten, waarbij 

deze ondoorlatende gebieden 74 zijn ondersteund door een substraat 
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76, dat hoofdzakelijk doorlatend is voor de straling; en de ondoor-
latende gebieden 74 zijn van elkaar gescheiden door boogvormige 
gebieden 78, die voornamelijk doorlatend zijn voor de straling. Let 
masker 48 heeft' de configuratie van een buitenassig fresnelpatroon,. 
waarin elk ooogvormig gebied een successievlijke grotere straal 
heeft. Het masker 50 dient eenvoudig als een scherm, dat het voor-
werp 52 samengesteld doet lijken uit de rechte stroken gezien door 
het detectorstelsel 32, waarbij elk van de gebieden van het scherm 
50 ten opzichte van elkaar een afstand hebben, welke nagenoeg gelijk 
is aan de gemiddelde scheidingsafstand van de boogvormige gebieden 
van het masker 48' 

Opgemerkt wordt dat de maskers 48 en 50 een duide-
lijk verschillende structuur hebben ten opzichte van de collima-
toren welke gewoonlijk in röntgentechnologie worden gebruikt, Ier-
wijl de collimatoren zijn' voorzien van buisvormige openingen, welke 
de voortplanting van stralingsenergie in een buisvormige opening 
uitsluitend in een richting langs de as van de buis veroorloven, 
waarbij alle andere stralingsenergie wordt geadsorbeerd in het 
materiaal van de collimator, hebben de maskers 48 en 50 een diepte 
welke nooxdzaKelijK Kleiner is dan de afstanden tussen telKens tv.ee 
ondoorlatende gebieden 74» wet het gevolg, aat de stralingsenergie 
in een veelheid van richtingen binnen elk van de doorlatende gebie-
den 78 kan voortplanten. Om deze reden kan het masker 48 talloze 
schaduwpatronen van de buitenassige freanel configuratie in het vlak 
van de voorzijde van het detectorstelsel 32 verschaffen, waarbij elk 
van de schaduwen correspondeert met punten of bronnen van stralings-
energie, welke zich in het voorwerp 52 bevinden. Door aldus de in-
tensiteiten van de verschillende bundels van straling die zich in 
de ruimte van het masker 48 voortplanten, te varieren-, moduleert dus 
het masker 48 ruimtelijk de intensiteit van de straling en verschaft 
een ruimtelijke frequentie verdeling waarin de ruimtelijke golf-
lengten verband houden met de onderlinge afstanden en grootten van 
de ondoorlatende en doorlatende gebieden 74 en 78• 

Tolgens figuur 1 is het detectorstelsel 32 gedeel-
telijk uitgesneden, teneinde een deel van scintillator 80 te tonen, 
welke aan de voorzijde van het detectorstelsel 32 is geplaatst, ter-
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wijl een stelsel van detectorelementen 82 op een afstand van scin-
tillator 80 lig en en zich achter de scintillator 80 bevinden voor 
het detecteren van lichtflitsen, die uit een veelheid van plaatsen 
op de scintillator 80. zijn geemitteerd in responsie op binnendringen-
de quanta van door het voorwerp 52 geemitteerde stralingsenergie. 
Door de detectorelementen 82 in responsie op de lichtflitsen geleverde 
signalen worden in -het bijzonder middels een weerstand matrix gecom-
bineerd ter verschaffing van signalen welke de plaatsen van de licht-
flitsen op de scintillator 80 vertegenwoordigen, en deze signalen 
worden via de electrische kabel 42 naar de signaalverwekingsinrichting 
40 geleid. 

guur 1 is zijn vermogen tot het aftasten van een betrekkelijk groot 
beeld van het voorwerp 52 met een detectorstelsel J2, dat een waar-
ne;ningsoi..pervlak, het oppervlak van de scintillator 80 heuft, dak 
lel u-in er is dan het oppervlak van hut beeld. Ceaiea het t-obruik van 
het masker 48 is het op de scintillator 80 vallende beeld oen ver-
vormd of een gecodeerd beeld om redenen welke in het Amerikaanse 
octrooischrift 5 748 470 zijn uiteengezet. Teneinde een zeer duide-
lijke toelichting te geven van de betrekking tussen het gecodeerde 
beeld en het detectorstelsel 52, is een beeldvlak 64 door middel 
van een onderbroken lijn afgebeeld en ligt zoals de figuur aangeeft, 
evenwijdig aan de voorzijde van het masker 48 en in het vlak van 
de voorzijde van het detectorstelsel 32. De aandrijfeenheia 54 no-
teert de as 56 een volledige omwenteling gedurende welke tijd het 
detectorstelsel 52 electrische signalen langs de kabel 42 levert, 
welke de stralingsintensiteit ter plaatse van punten in het beeldvlak 
84 voorstellen, welke intensiteiten het boven aangeduide samen-
gestelde schaduwpatroon vertegenwoordigen, waarbij dit patroon een 
gecodeerd beeld is van de configuratie van de stralingsbronnen in 
het voorwerp 52. De gegevens van de signalen op de kabel 42 worden 
In de signaalverwerkingsinrichting 40 op een nog te beschrijven 
wijze opgeslagen, als het detectorstelsel zijn cirkelvormige aftas-
ting van het beeldvlak 84 uitvoert. Na voltooiing van deze aftasting, 
heeft de signaalverwerkingsinrichting 40 gegevens van een vervormd 

Een kenmerk van het uitvoeringsvoorbeeld volgens fi-



beeld, dat hoofdzakelijk groter, namelijk een meer dan tweemaal zo 

groot oppervlak in het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1, heeft 

dan hetwelk zou kunnen worden gezien door het detectorstelsel 32 

als dit stationair zou blijven. 

Een van belang zijnd kenmerk van het vervormde beeld 

is, dat dit mathematisch als een transformatie kan worden behandeld, 

bijvoorbeeld als een Fresnel, Fourier, Hadamard of andece trans-

formatie, afhankelijk van het formaat van het masker, met het gevolg 

dat niet elk punt in het beeldvlak behoeft te worden afgetast, ten-

einde een waar beeld van de bronconfiguratie in het voorwerp 52 te 

reconstrueren ten behoeve van een voorstelling op de afbeeld-

inrichting 44. De aftastweg of baan van het detectorstelsel 32 be-

strijkt dus bijvoorbeeld niet het gebied rechtstreeks beneden de 

as 365 het gebrek aan gegevens van dit speciale deel van het beeld-

vlak 84 vermindert evenwel niet merkbaar de kwaliteit van het op 

de afbeeldinrichting 44 verschijnende beeld. 

Opgemerkt wordt, dat de relatieve verplaatsing welke 

door het stelsel volgens figuur 1 tussen de detector en het masker 

wordt geïntroduceerd, duidelijk verschilt van die bekend uit het 

Amerikaanse octrooischrift 3 684 886, waarin de rotatie van een 

collimator ten opzichte van een detector is geopenbaard. De colli-

mator veroorlooft een opeenvolgende toelating van gekozen bundels 

van straling afkomstig van specifieke punten in een voorwerp naar 

het waarnemingsoppervlak van een detector, wanneer de collimator 

vdör het waarnemingsoppervlak van d^/detector wordt geroteerd. Daar-

entegen veroorlooft het masker dat stralingsbundels van alle punten 

in het voorwerp gelijktijdig het waarnemingsoppervlak van een detec-/ 

tor treffen. Het gevolg hiervan is, dat het masker het treffen of 

binnendringen van hoofdzakelijk meer stralingsenergie op een detec-

tor binnen een tijdsinterval veroorlooft dan zulks het geval is met ; 

een collimator binnen een gelijk tijdinterval. Het stelsel volgens 

figuur 1 onderscheidt zich eveneens van het verplaatsbare masker 

en de verplaatsbare detector van het eerder genoemde \ierikaanse 

ootrooischrift 3 748 470 en door het feit, dat er geen relatieve 

verplaatsing tussen het masker en de detector uit dit octrooischrift' 



bekend is, aangezien zowel het masker als de detector gezamenlijk 

verplaatsen als een enkel vast lichaam. Het stelsel volgens figuur 1 

voorziet daarentegen in een sterk verhoogde oplossing, aangezien 

het aan de detector aangeboden gecodeerde beeld resulteert uit het 

gebruik van een masker, dat een toereikende grootte heeft om zeer 

veel meer ondoorlatende en doorlatende gebieden te bevatten,.welke 

in staat zijn tot het verzamelen van toereikende gegevens voor een 

beeld met een hoge graad van oplossing en wel voornamelijk hoger 

dan in het beeld hetwelk kan worden verkregen door een betrekkelijk 

kleiner detectorstelsel, waarin de oplossing is begrensd door de 

geometrie van de afzonderlijke detectoren en verder begrensd is 

door het optische stelsel van de scintillator op zichzelf, waarin 

lichtflitsen in een veelheid van richtingen voortplanten in res-

ponsie op de vangst van een enkel foton van de straling met hoge 

energie. 

Met betrekking tot de verbeterde oplossing (oplos-

send vermogen) zij opgemerkt, dat afbeeldingsstelsels van de bekende 

soort of zij gebruik maken van collimators of van maskers, elementen 

benut en, welke zijn geplaatst tussen de stralingsbron en de detec-

tor en een dwarsdoorsnede oppervlak bezitten dat niet groter is dan 

het waarnemingsoppervlak van de detector. Ongeacht de gebruikte 

fijnheid van een collimator of de fijnheid van een masker is de 

uiterst bereikbare oplossing begrensd door het oplossend vermogen 

van de detector zelf. Het stelsel volgens figuur 1 ondervangt dit 

probleem van het scheppen van een synthetisch waarnemingsoppervlak 

door het detectorstelsel een gecodeerd beeld te laten afzoeken, dat 

vele malen groter kan zijn dan het waarnemingsoppervlak van het 

detectorstelsel en daardoor voorziet in een veelvulüge verhoging 

van het effectieve waarnemingsgebied van het' detectorstelsel en 

oen corresponderende menigvuldige verhoging van de bereikbare op-

lossing. 

In figuur 4 bloksöhma v&n de nandid jfoexiheia 

34 sn de signaalverwerkingsinrichting 40 volgens figuur 1 te zien. 

Figuur 4 laat eveneens de afbeeldinrichting 44, een kabel 42 en een 

aandrijfas 36 uit figuur 1 zien. De aandrïjfeenheid 34 bevat een 

electriache motor 86, welke via een tandwielstelsel 88 de as 36 

7 5 0 5 1 5 7 
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laat roteren. Een schakelaar 90 is mechanisch via een onderbroken 
lijn 92 met de aandrijfas 36 gekoppeld ten behoeve van het des-
activeren van de motor 86, teneinde de rcfatie van de as 36 na het 
voltooien van een omwenteling van deze as 36 tot stilstand te 

5 brengen. Daardoor roteert de aandrijfeenheid 34 het detectorstelsel 
32 van figuur 1 over een volledige omwenteling, waarna de aftast-
beweging tot stilstand wordt gebracht. De aandrijfeenheid 34 bevat 
eveneens sinus- en cosinus-generatoren 94 en 96, welke mechanisch 
met de as 36 zijn gekoppeld, teneinde respectievelijk de sinus en 

10 cosinus van de rotatiehoek van de as 36 met betrekking tot de sig-
naalverwerkingsinrichting 40 "te verschaffen. 

De signaalverwerkingsinrichting 40 bevat een coör-
dinaten omzetter 98, welke met de sinus- en cosinus~generatoren 94 
en 96 is gekoppeld en eveneens met de X- en Y-signaallijnen van de 

15 kabel 42 is gekoppeld, een kathodestraalbuis 100, welke van een 
fosforscherm met lange persistentie kan zijn voorzien ten behoeve 
van het opslaan van een beeld op dit scherm, een kamera 102, welke 
voor het fotograferen van een beeld op het scherm van de kathode-
straalbuis 100 is geplaatst, een ontwikkelstelsel 104 en een de-

20 codeerinrichting 106, welke via de lijn 46 met de afbeeldinrichting 
44 is gekoppeld. 

De signaalverwerkingsinrichting 40 voorziet in twee 
functies, namelijk het combineren van de verschillende delen van 
het vervormde beeld, dat door het detectorstelsel 32 wordt gedetec-

25 teerd wanneer dit langs het beeldvlak 84 strijkt, en het decoderen 
van het vervormde beeld ter verschaffing van een werkelijk beeld 
voor de afbeeldinrichting 44» De coordinatenomzetter 98 verschaft 
twee algemeen bekende omzettingen, een rotatie van de X- en Y-
coordinatenassen en een translatie van het coördinatenstelsel, ter 

30 verschaffing van een beeld, dat tegen de rotatie van oen detector-
stelsel 32 is gestabiliseerd en tegen de translatie van het detec-
torstelsel 32 is gestabiliseerd wanneer dit is verplaatst van een 
zijde van de as 36 naar de andere zijde van de as 36. Het gestabili-
seerde X-signaal en het gestabiliseerde Y-signaal zijn als X1 en 

35 Y1 aan de uitgang van de coordinatenomzetter 98 afgebeeld. De X1 
en Y1 signalen stellen de werkelijke posities in het beeldvlak 84 
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van detectorfotonen van quanta van straling voor onafhankelijk van 
de translatie beweging en rotatiebeweging van het detectorstelsel 
32. 

Het door de kabel 42 geleverde Z-as-signaal, stelt 
de energie van een gedetecteerd foton voor, en wordt aan de Z-as 
van de kathodestraalbuis 100 aangelegd, terwijl de electronen-
bundel van de kathodestraalbuis 100 in overeenstemming met de groot 
ten van X1- en de Y1-signalen wordt afgebogen. Op het scherm van de 
kathodestraalbuis 100 wordt dus een volledige afbeelding van het 
vervormde beeld in het beeldvlak 84 verschaft volgens de door het 
detectorstelsel 32 verrichte detectie. 

De camera 102 fotografeert het beeld op het scherm 
van de kathodestraalbuis 100, waarna de film plaat van de camera 
102 wordt overgebracht naar het ontwikkelstelsel 104 dat een trans-
parant van het. vervormde beeld verschaft, waarna dit transparant 
wordt overgebracht naar de decodeerinrichting 106 voor een recon-
structie van het 'ware beeld. Het reconstructieproces van de deco-
deerinrichting 106 zal later in verband met figuur 6 worden beschre-
ven. 

Yerwezen wordt nu naar figuur 5» waarin een gevrijzigd 
uitvoeringsvoorbeeld van het aftastmechanisme volgens figuur 1 is 
afgebeeld, en dat het detectorstelsel 32 bevat, dat met beneden-
en boven kogellagerloopvlakken 108 en 110 is uitgerust tussen welke 
een ondersteuningskaag 112 roteerbaar zetelt. De kraag 112 is op de 
as 36 via een tweede kraag 114 bevestigd. De aandrijfeenheid 34 is 
van een stationaire, cylindrische bilis 116 voorzien, welke coaxiaal 
en buiten dm de as 36 is aangebracht, waardoor de as 36 middels 
de aandrijfeenheid 34 roteerbaar is en wel op de reeds in verband 
met figuur 1 beschreven wijze. Een riem of ketting 118 is van de 
hals van het detectorstelsel 32 met de buis 116 gekoppeld door 
middel van een kettingwiel 120, dat om de hals van het detector-
stelsel 32 is bevestigd en door middel van een kettingwiel 122 dat 
aan het einde van de buis 116 is bevestigd. Bij rotatie van de as 
36 blijft het kettingwiel 122 stationair, zofl&fc wanm^r het dot 
toretelsel 32 om de gemeenschappen jke hartlijn van do as 36 en dh 
buis 116 beweegt, de ketting 118 het kettingwiel 120 en het detector-



stelsel 32 gelijk en tegengesteld aan de rotatie van de as 36 laat ' 
roteren, zodat het detectorstelsel 32 een zuivere translatie "bewe-
ging gedurende zijn aftasting van het beeldvlak 84 in figuur 1 onder-
gaat, in plaats van de eerder genoemde gecombineerde translatie en 
rotatie, welke met het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 1 werd 
verkregen. Terwijl het mechanische stelsel volgens figuur 5 meer ge--
compliceerd is dan dat volgens figuur 1, wordt de door de coordi- ' 
natenomzetter -98 volgens figuur 4 vereiste omzettingsbewerking, 
hoofdzakelijk in die zin gereduceerd, dat er geen rotatie van de 
X en Y~coordinatenassen aanwezig is. Het uitvoeringsvoorbeeld vol-
gens figuur 5 is bruikbaar wanneer het wenselijk is de algemeen 
bekende vermenigvuldiging van de X- en Y-signalen door de sinus en 
cosinus factoren te vermijden zoals zulks bij een rotatie-as 
transformatie plaatsvindt. 

Verwezen wordt nu naar figuur 6, waarin een schema van 
een optisch stelsel 124 wordt gebruikt bij de reconstructie van een 
beeld op een scherm 126 uit de gecodeerde fotografie van de camera 
102 en het ontwikkelstelsel 104 volgens figuur 4» Set scherm 126 
kan als de afbeeldinrichtirig 44 van figuur 4 dienen of, naar keuze, 
kan de afbeeldinrichting 44 een optisch projectiestelsel (niet in 
de figuren afgebeeld) bevatten voor projectie van het beeld van het 
scherm 126 op een console of ander afbeeldingsoppervlak. Aangezien 
het ontwikkelstelsel 104 een transparant verschaft, is deze trans-
parant een vorm van een hologram, gevormd door het buitenassige 
fresnel zone plaatpatroon van het masker 48. Het optische stelsel 
124 bevat een lichtbron 128 welke met voordeel een laser is die 
een coherente verlichting verschaft, een convergentielens 130 welke / 
de lichtbundels door een iris 132 convergeert, waarna deze op een 
tweede convergentielens 134 vallen, welke de lichtbundels in een ; 
brandpunt 136 laat focusseren. Be door het ontwikkelstelsel 104 
verschafte transparant is hier aangeduid door het verwijzingscijfer . 
138 en is zodanig achter de lens 134 geplaatst, dat van de lens 134 : 
uitgaande lichtbundels door het transparant 138 gaan op hun weg 
naar het brandpunt 136• Een telescoop 140 voorzien van convergerende' 
lenzen 142 en 144 bevindt zich onder een hoek volgens de as 146 
ten opzichte van de as van de lens 134» De telescoop 140 neemt 



licht dat een diffractie heeft ondergaan waar in de algemene richting 
van de as 146 en door een iris 148 en vormt van dit licht een beeld 
op het scherm 126. Eet optische stelsel 124 wordt gebruikt voor het 
decoderen van op het transparant 138 gevormde beelden, welke gecodeer-
de beelden door het masker 48 volgens figuur 1 werden gevormd en de 
vorm van een buitenassig fresnel patroon hebben. Als een masker met 
éln of andere vorm van ruimtelijk modulatie patroon in het stelsel 
30 volgens figuur 1 wordt toegepast, wordt een andere vorm van de-
codering of aangepaste filtrering bijvoorbeeld de uit het Amerikaanse 
octrooischrift .3.748.470 bekende, gebruikt. De orientatie van de 
telescoop 140 langs de onder een hoek verlopende as 146 correspondeert 
met de buitenassige focussering van een buitenassige fresnelplaat. 
Het licht dat tot focussering in het brandpunt 136 wordt gebracht, 
wordt door een ondoorlatend deel van de iris 148 zodanig geblokkeerd, 
dat geen deel van het gereconstrueerde beeld op het scherm 126 wordt 
gevormd. 2oals uit figuur 6 blijkt, verschaft het gebruik van een 
buitenassig fresnelpatroon masker een gecodeerd beeld op het trans-
parant 1J8 dat met voordeel kan worden gedecodeerd met behulp van 
weinige optische elementen. • 

Terwezen wordt nu naar de figuren 7 en 8, waar iso-
metrische afbeeldingen van delen van twee gewijzigde uitvoerings-
voorbeelden van het masker 48 volgens figuur 1 zijn gegeven, waarbij 
het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 7 is aangeduid door middel 
van het verwijzingscijfer 150 en dat van figuur 8 door middel van 
het verwijzingscijfer 152. Elk van de maskers 150 en 152 bezit een 
patroon van gebieden, welke in afmeting en in afstand monotoon in 
zowel de X- als de Y-coordinaatrichting afnemend. Het masker 150 
heeft rechthoekige transparante gebieden 154 in. de vorm van openingen 
in een plaat 156 vervaardigd uit lood of een ander voor straling 
met hoge energie ondoorlatend materiaal, dat op een substraat 158 
is aangebracht. Het masker 152 heeft rechthoekige ondoorlatende 
gebieden 1'60, welke zijn samengesteld uit lood of een anüer materiaal, 
dat voor straling van hoge energie ondoorlatend is, en welke op een 
substraat 162 in dezelfde posities zijn aangebracht als de door de 
transparante gebieden 154 van het masker 150 bezette posities. 
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Verwezen wordt naar figuur 9> waarin een gewijzigd 
uitvoeringsvoorbeeld van het scherm 50 volgens figuur 1is gegeven, 
dat hier door middel van een verwijzingscijfer 164 is aangeduid en 
volgens figuur 6 een dambordpatroon van ondoorlatende en doorlatende , 
gebieden 166 en 168 gevormd op dezelfde materialen als gebruikt in 
de maskers 150 en 152 bevat, waarbij de ondoorlatende gebieden 166 
op een doorlatend substraat 170 op een wijze zijn aangebracht, waarin 
de ondoorlatende gebieden 160 volgens figuur 8 op het doorlatende 
substraat 162 zijn aangebracht. Het scherm 164 wordt met voordeel 
gebruikt tezamen met het masker 150 of het masker 152 en wel op een 
wijze welke analoog is aanhet gebruik van het scherm 50 tezamen met 
het masker 48 in figuur 1. Hier wijzigt het scherm 164 eveneens 
de waarneming van het voorwerp 52 van figuur 1 zoals dit door het 
detectorstelsel 32 wordt gezien, in die zin, dat dit samengesteld 
blijkt te zijn uit vele kleine punten in plaats van uit een conti-
nuum, zodat het voorwerp 52,.een ruimtelijke frequentie karakteristiek 
van een doorlaatband verschuiving ten opzichte van de nul frequentie 
blijkt te bezitten. De afmetingen en tussenruimten van, de gebieden 
op het scherm 164 zijn nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afmeting 
en de gemiddelde tussenruimte (gemiddelde afstand) van de gebieden 
van de maskers 150 en 152. 

Bovendien verschaft het gebruik van het buitenassige 
Fresnelzone-patroon het beeld onder een hoek ten opzichte van de 
hoofdas van het optische stelsel. Dit is van groot voordeel voor 
een optische reconstructie met behulp.,'-fan een optisch stelsel, bij-
voorbeeld het stelsel volgens figuur 6 en wel in die zin, dat het 
resulterende beeld niet wordt verduisterd door de zogenoemde term ƒ 
van de nulde orde, welke met holografische reconstructies gepaard 
gaat. Het lijkt aannemelijk, dat met betrekking tot een eerder ver-
meld Amerikaans octrooischrift 3•265.079 dat handelt over een kruis-
draadcamera voor het fotograferen van sterren, deze camera niet ge-
eigend is voor de fotografie van continue voorwerpen, 2oals het voor-
werp 52 in figuur 1, omdat dit bekende stelsel, niet voorziet in 
het gebruik van een halftoonscherm. Het is eveneens van belang op 
te merken, dat het werkelijke beeld dat op het scherm 126 verschijnt 



niet als een strookvormig beeld gezien door het scherm 50 ver-
schijnt, doch in feite een nauwkeurig beeld is van het uitstralende 
gehied van het voorwerp 52, aangezien de hoogfrequente optische mo-
dulatie, gepaard gaande met het halftoonscherm door het optische stel 
sel 124 volgens figuur 6 op een wijze analoog aan de uitfiltering 
van een hoogfrequent drager door een radio-ontvanger, wordt gefilterd 

Hoor de maskers 150 of 152 op zichzelf of in combi-
natie met een scherm 164 gevormde beelden worden in plaats van op-
tisch, electronisch verwerkt, hetgeen in verband met de figuren 10 
en 11 zal worden beschreven, en bijgevolg wordt het eerder genoemde 
schadelijke effect van een ruimtelijke nulfrequentie term in de op-
tische verwerking in sterke mate verminderd in de electrische ver-
werking van de twee dimensionale vensterpatronen van de maskers 150 
en 152. 

Het is van belang op te merken, dat het optische stel-
sel 124 volgens figuur 6 drie dimensionale gegevens uit het trans-
parant 158 afleidt. Bijzonderheden van de verschillende horizontale 
lagen In het voorwerp 52 kunnen afzonderlijk op het scherm 126 worden 
gefocusserd door de optische elementen van het optische stelsel 124 
in positie te brengen. Een analoog focusseringseffect door middel 
van het masker 150 is reeds in het eerder genoegde Amerikaanse oc-
trooischrift 3.748.470 geopenbaard. Het zal dus duidelijk zijn, 
dat hot stelsel volgens figuur 1 geredelijk tomografische gegevens 
van het voorwerp 53 verschaft. 

In figuur 10 is een gewijzigd uitvoeringsvoorbseld 
van de signaalverwerkingsinrichting' 40 volgens figuur 1 gegeven, dat 
door middel van het verwijzingscijfer 40a is aangeduid en geeigend ( 
is voor gebruik in samenwerking met de maskers 150 en 152 in hst 
stelsel 30 volgens figuur 1. De signaalverwerkingsinrichting 40a 
bevat de coordinaten omzetter 98, welke mét de kabel 42 en de aan-
drijf eenheid 34 zoals in figuur 4 Is afgebeeld, is gekoppeld, een 
geheugenbuis afbeeldinrichting 172 welke metde X1- de Y1 en Z-
signalen op dezelfde wijze als in figuur 4 voor de kathodestraalbuis 
10C is gekoppeld, een vidicon 174, een dispersie vertragingslijn 176, 
een geheugenbuis afbeeldinrichting 178 van dezelfde soort als de 
geheugenbuisafbeeldinrichting 172, een vidicon 180, een dispersie-



vertragingsliju 182 en een aftastbesturingsinrichting 184, welke 
tempeersignalen verschaft voor de synchronisatie van de werking van 
de vidicons 174 en 180, de geheugenbuis afbeeldinrichting 178 en de 
afbeeldinrichting 44. 

Tijdens bedrijf verschaft de signaalverwerkingsin-
richting 40a een beeld voor de afbeeldinrichting 44 zoals beschreven 
is in het eerder genoemde Amerikaanse octrooischrift j5'748«470. In 
het kort verschaft de geheugenbuisafbeeldinrichting 172 een geheugen-
beeld van gelijke soort als het door de kathodestraalbuis 100 in 
figuur 4 vertoonde beeld, doch daarvan verschillend door het feit, dat 
het beeld op de geheugenbuisafbeeldinrichting 172 is verkregen 
door gebruik van het masker 150 of 152, terwijl heb beeld dat op de 
kathodestraalbuis 100 verschijnt door gebruik van het masker 48 werd 
verkregen. Elke stralingspuntbron in het voorwerp 52 verschaft een 
schaduw van het masker 150 of 152 op het beeldvlak 84. Een samen-
stelling voor de schaduwen voor elk van de afzonderlijke puntbronnen 
van het voorwerp 52 wordt op de geheugenbuisafbeeldinrichting 172 
gegeven. De horizontale lijnen van dit vertoonde beeld worden door 
de vidicon 174 afgetast, vaairbij het uitgangssignaal van de vi&ieem 
174 een sommering van de golfvormen is, welke corresponderen met de 
samengestelde schaduw van de afzonderlijke horizontale lijnen van 
het masker 150 of 1 52. De vertragingslijn 176 heeft een impuls-
respónsietijd welke invers is aan die van het venstersignaal van 
de vidicon 174, zodat de vertragingslijn 176 als een aangepast filter 
functioneert en op de geheugenbuisafbeeldinrichting 1Jd een opeen-
volging van merktekens vormt die de horizontale component van de 
puntbronnen in het voorwerp 52 voorstellen. De geheugenbuisafbeeld- / 
inrichting 178 wordt weer in de verticale richting door de vidicon 
180 afgetast waarbij de vidicon 180 op dezelfde wijze samengestelde 
venstersignalen verschaft, welke aan de vertragingslijn 182 worden 
toegevoerd. De vertragingslijn 182 functioneert op een wijze analoog 
aan die van de vertragingsli jn 176 en verschaft een aangepaste fil-
terwerking op de signalen van de vidicon 180, en daardoor een opeen-
volging van op de afbeeldinrichting 44 te vertonen punten vormt, 
waarbij elk van deze punten zich in een positie bevindt -corresponderend 



met de posities van. de stralingspuntbronnen in het voorwerp 52. De 

afbeeldinrichting 44 vertoont dus een beeld van het radio-aotieve 

gebied in het voorwerp 52. 

In figuur 11 is een ander gewijzigd uitvoeringsvoor-

beeld van een signaalverwerkingsinrichting 4-0 volgens de figuren 

' 1 en 4 gegeven, waarbij dit uitvoeringsvoorbeeld door middel van 

het verwijzingscijfer 40B is aangeduid. De signaalverwerkings-

inrichting 4-OB bevat dezelfde coordinatenomzetter 98 als de signaal-

verwerkingsinrichting 40A volgens figuur 10 en benut de X1-, Y1- en 

Z-signalen evenals de signaalverwerkingsinrichting 4OA. De signaal-

verwerkingsinrichting 40B verwerkt deze signalen digitaal, terwijl 

de signaalverwerkingsinrichting 4QA de signalen analoog verwerkt. 

Bijgevolg bevat de signaalverwerkingsinrichting 40B analoog-digitaal 

omzetters, welke hierna met A/E zullen worden aangeduid, en de ver-

wij zings cijfers 186, 187 en 188 dragen, ten behoeve van het omzetten 

van respectievelijk de X1-, Y1- en Z-signalen in digitale signalen, 

welke daarna aan het geheugenstelsel 190 worden toegevoerd dat elk 

-van de digitale signalen als specifieke plaatsen opslaat in het 

geheugenstelsel 190 corresponderend met het positiegegevens opslag 

van de geheugenbuisafbeeldinrichting 172 volgens figuur 10. Het 

Z-signaal wordt eveneens rechtstreeks aan het geheugenstelsel 190 

toegevoerd, en dient als een leesbevel voor het invoeren van de digi-

tale gegevens van de A/D'S 186-188. De signaalverwerkingsinrichting 

40B bevat eveneens een digitaal filter 192 dat tussen het geheugen-

stelsel 190 en de afbeeldinrichting gekoppeld voor het digitaal 

uitvoeren van een twee dimensionale aangepaste filtering of convolutïe-

bewerking corresponderend met die van de vertragingslijnen 176 en ƒ 

182 van figuur 10. Het digitale filter 192 bevat uit de computer-

techniek bekende elementen, bijvoorbeeld rekenkundige ennhb(lmf sehttif-

registers, en een inwendig programma, dat van digitale technieken 

analoog aan die volgens het Amerikaanse octrooischrift 3 517 173"en 

het Amerikaanse octrooischrift 3 662 161 gebruik maakt, welke beide : 

octrooischriften snelle Fourier transformatie verwerkingsinrichtingen 

beschrijven en het ̂ merikaans octrooischrift 3 742 201, dat een orto-

gonale digitale golfvorm transformatie-inrichting beschrijft. De 



door het digitale filter 192 verschafte, specifieke digitale ver-

werking is afhankelijk van het in de maskers volgens figuur 1 ge-

bruikte specifieke patro'bn, of dit nu een Fresnelpatroon zoals in 

het masker 48, of een regelmatig monotoon patroon in digitaal for-

maat, zoals in de maskers '150 en 152 of een nonselect patroon (niet 

afgebeeld) is, waarin de afstanden en/of afmetingen van de doorla-
t 

tende en niet doorlatende gebieden numerieke dimensies hebben, welke : 

uit een nonselect getal generator zijn verkregen, eveneals van ; 

de configuratie van de schermen, indien deze worden gebruikt, bij-

voorbeeld de schermen 50 en 164. Wanneer de maskers 150 of 152 

worden gebruikt, heeft het digitale filter 92 referentiegegevens 

welke in het digitale filter 192 aan zichzelf kunnen worden ver-

schaft of in het geheugenstelsel 192, welke referentiegegevens de 

specifieke vormen, afmetingen en posities van de niet doorlatende 

en doorlatende gebieden van de maskers zijn ten behoeve van het 

verschaffen van een correlatie of een maskerfilterbewerking van de 

gegevens uit de X1, Y1 en Z-signalen. De in het geheugenstelsel 190 

opgeslagen gegevens worden langs de lijn 194 uitgelezen naar het 

digitale filter 192 in responsie op een uitleesadres op de lijn 

196 dat door het digitale filter 192 wordt verschaft. 

In figuur 12 is nog een ander uitvoeringsvoorbeeld 

van het aftastmechanisme volgens figuur 1 gegeven, waarin de aan-

drijfeenheid 34 het detectorstelsel 32 via een as 19© om een rota-

tieas of hartlijn 200 roteert, welke door het detectorstelsel 32 

heen gaat, waarbij dit detectorstelse^'32 is uitgerust met een kraag 

202 welke nabij de bovenzijde van hét detectorstelsel 32 is bevestigd 

teneinde het detectorstelsel 32 aan het einde van de as 198 mechaniscH 

te ondersteunen. Onder verwijzing naar figuur 1 zij eraan herinnerd, 

dat er een ruimte in het beeldvlak 84 rechtstreeks beneden de as 36 

is, dat niet door het detectorstelsel 32 bij zijn rotatie om de as 

36 wordt afgetast. Bij het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 12 

bevindt de rotatieas 200 zich in het midden van het afgetaste gebied : 

van het beeldvlak 84. Aangezien de as 200 rechtstreeks door de voor- : 

zijde van het detectorstelsel 32 gaat, wordt het gebied rechtstreeks 1 

beneden de as 198 door het detèctorstelsel 32 afgetast. Hier is-

eveneens het gebied van het beeldvlak 84 dat wordt afgetast voorna- \ 
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melijk groter dan het gebied van de voorzijde van het detectorstelsel 
32, bijvoorbeeld nagenoeg tweemaal zo groot en bijgevolg verschaft 
de aftastinrichting volgens figuur 12 eveneens een hoofdzakelijke 
verhoging van de bereikbare oplossing (oplossend vermogen). 

Zoals in verband met figuur 6 is beschreven, is het 
Presnelpatroon een bruikbaar patroon voor het masker, bijvoorbeeld 
het masker 48, aangezien het resulterende vervormde beeld, optisch 
gemakkelijk kan worden gedecodeerd. Met betrekking tot de aftasting-
inrichting volgens figuur 12 wordt opgemerkt dat een maximale hoe-
veelheid gegevens in de nabijheid van de as 200 %-fordt verkregen, 
aangezien dit gebied nagenoeg tweemaal zoveel als het overblijvende 
deel van het beeldvlak 84 wordt afgetast als gevolg van het feit dat 
het detectorstelsel 82 beide zijden van de rotatieas 200 overlapt. 
Het is bijgevolg wenselijk, dat het masker 204 vele zones bezit, of-
wel niet doorlatende en doorlatende gebieden, bijvoorbeeld de zones 
van een Fresnel-zoneplaat welke zich in de omgeving van de rotatie-
as 200 bevindt. De Fresnelzone plaat heeft evenwel een minimum aantal 
zones in zijn middendeel, waarbij de kleinere zones van hogere 
ruimtelijke frequenties verder naar buiten ten opzichte van het 
midden van de Fresnelzoneplaats verschijnen. 

In figuur 13 is een aanzicht van een masker 204 ge-
geven, dat een met betrekking tot het Fresnelpatroon invers patroon 
heeft. Kier doorlatende gebieden 206 en de doorlatende gebieden 
208 hebben minimale breedten ter plaatse van het middendeel van het 
masker 204, waarbij opvolgende exemplaren van deze zones of gebieden 
206 en 208 telkens grotere breedten'bezitten en grotere afstanden 
ten opzichte van het midden van het masker 204» waarbij de grootste / 
gebieden zich nabij de buitenomtrek van het masker 204 bevinden. Zo 
een transparant voortvloeiend uit een enkele puntbron in samenwer-
king met het masker 204 ter plaatse van het transparant 138 in het 
optische stelsel 124 volgens figuur $ zijn geplaatst, in plaats van 
het brandpunt 136, dan zou er een brandpuntsring verschijnen. Een 

* 

in verband met figuur 14 te beschrijven stelsel kan evenwel worden 
aangewend voor het decoderen van met het masker 204 gevormde beelden, 
en wel op dezelfde wijze als het stelsel 124 volgens figuur 6 wordt 
gebruikt voor het decoderen voor met behulp van het masker 48 volgens 
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figuur 1 gevormde beelden. Meer in het bijzonder wordt opgemerkt, 
dat het masker' 204 een betrekkelijk hoge concentratie van betrek-
kelijk fijne zones in de omgeving van de rotatieas 200 heeft welke 
zich op een afstand van nagenoeg de halve straal ten opzichte van 
het midden van de detectorstelsel 32 volgens figuur 12 bevindt, waar-
bij deze zones een betrekkelijk hoge ruimtelijke frequentie hebben 
in vergelijking tot de zones nabij de omtrek van het masker 204 
en daardoor de in het gebied van de rotatieas 200 verschafte 
overvloedige gegevens maximaliseren ter verkrijging van een hoge 
oplossing van het beeldvlak 84. Vele van deze fijne zones passeren 
nabij het midden van het detectorstelsel 32, dat in het geval van 
een Anger camera, hst gebied van de beste oplossing van het detec-
torstelsel 32 is, en daarom het beste gebruik van de fijne zones 
maken voor het verkrijgen van een beeld met hoge oplossing» 

Verwezen wordt naar figuur 14» waarin een optisch stel-
sel 210 is afgebeeld, waarin licht afkomstig van een laser 212 via 
een convergerende lens 214 door een iris 216 op een tweede conver-
gerende lens 218 is gefocusseerd waarbij de lichtbundels zijn aan-
gegeven door lijnen bijvoorbeeld de lijn 220 welke door de iris 
216 heengaat. Eet gebruik van het masker 204 met de aftast-
inrichting volgens figuur 12 in het afbeeldingsstelsel van figuur 1 
vormt een transparant 222 in figuur 14 dat analoog is aan het trans-
parant 138 volgens figuur 6, Het transparant 222 verschilt van 
het transparant 138 omdat de codering van het masker 204 volgens 
figuur 13 verschilt van die van hetv-masker 48 volgens figuur 2. 
Het transparant 222 is onmiddellijk achter de lens 218 in figuur 
14 geplaatst, op een wijze welke analoog is aan de in figuur 6 ƒ 
afgebeelde, waarin het transparant 138 onmiddellijk achter de lens 
134 is geplaatst. Het zal duidelijk zijn, dat het optische stelsel 
210, het transparant 222 op een analoge wijze decodeert als de 
decodering van het transparant 138 door het optische stelsel 124-
Bijgevolg doet het optische stelsel 210 als een gewijzigde uit-
voeringsvorm van de decodeerinrichting 106 volgens figuur 4> dienst 
welke in figuur 14 door het verwijzihgscijfer 106a is aangeduid. 
De decodeerinrichting 106A is in de plaats gesteld van de decodeer-
inrichting 106 in het uitvoeringsvoorbeeld volgens de figuren 1 en 
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4» wanneer het masker 204 volgens figuur 15 in het afbeeldingsstelsel 
van figuur 1 wordt gebruikt» 

Het optische stelsel 210 volgens figuur 14 bevat verder 
een kegelvormige prisma in de vorm van een rechthoekige cirkelkegel 
en is commercieel bekend als een "Axicon", welke door het verwijzings-
cijfer 224 is aangeduid, en een scherm 226 dat analoog is aan het 
scherm 126 volgens figuur 6 en waarop een gereconstrueerd beeld van 
het voorwerp 52 van figuur 1 wordt weergegeven. Met betrekking tot de 
werking van het prisma 224 wordt opgemerkt, dat indien het prisma 
224 nabij en achter het transparant 223 zou zijn geplaatst, en het 
transparant 222 door gecollimeerd licht zou zijn bestraald, dan de 
brandpuntsring (analoog aan het door een standaard Fresnelzoneplaat 
gevormde brandpunt) door het prisma 224 een punt zou worden ge-
focusseerd. Aangezien het voorwerp 52 volgens figuur 1 vele punt-
bronnen van stralingsenergie heeft, worden er vele brandpuntsringen 
door het prisma 224 gefocusseerd. Opgemerkt wordt, dat de centra 
van de brandpuntsringen zich op punten bevinden welke met de punt-
bronnen van het voorwerp 52 corresponderen en bijgevolg niet nood-
zakelijkerwijs op de as van het optische stelsel 210 vallen. Teneinde 
het prisma 224 j de beeldpunten op het scherm 226 corresponderend met 
elk van de brandpuntsringen te laten reconstrueren, is dit prisma 
224 op een afstand van het transparant 222 geplaatst, waarbij het 

t? 
prisma 224 "ter plaatse van het -^ourier-transformatievlak van de lens ' 
218 is geplaatst (aan de achterzijde focus daarvan), aangezien, zoals 
algemeen bekend is, in het gebied van de*optica, de Fourier-trans-
formatie met uitzondering van een fasefactor invariant is voor 
zijdelingse verplaatsingen. Er kan dus door het prisma 224 een brand-
punt worden gevormd, corresponderend met elk van de posities van de 
puntbronnen in het voorwerp 52. Het optische stelsel 210 heeft een 
goede reconstructie van gecodeerde beelden verschaft. 

In figuur 15, is een vooraanzicht, gedeeltelijk in 
doorsnede en gedeeltelijk uitgesneden, gegeven van een ander uit-
voeringsvoorbeeld van de uitvinding, waarbij een relatieve beweging 
tussen een masker en een detector wordt verschaft, en waarbij het 
masker tussen een voorwerp en de detector is geplaatst zoals zulks 
eerder het geval was bij het stelsel volgens figuur 1, De relatieve 
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beweging in het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuur 15 is een 

lineaire beweging in vergelijking tot de translatie in een cirkel-

vormige weg, zoals in verband met figuur 5 is beschreven en de 

translatie plus rotatie, zoals in verband met figuur 1 is beschreven» 

De relatieve "beweging in figuur 15 wordt door een aftaster 228 tot 

stand gebracht, welke is samengesteld uit een gestel 230 dat ten-

minste een detector draagt, waarbij drie van deze detectoren 232 

A-C in de figuur zijn afgebeeld, een masker, dat in een uitgesneden 

deel van het gestel 230 is te zien, een aandrijfschroef 236 en 

daarop een van schroefdraad voorziene loper 238, welke mechanisch 

met het masker 234 is gekoppeld en het masker 234 in een richting-

evenwijdig aan de as van de aandrijfschroef 236 gedurende de rotatie 

van deze aandrijfschroef 236 transleert, een boven het masker 234 

en daaraan naburig geplaatst masker 240, op het bodemdeel van het 

gestel 230 bevestigde benen 242, welke zijn voorzien van geleide 

wielen 244 die in rails 246 rollen en die in doorsnede zijn gegeven, 

teneinde deze geleide wielen 244 beter zichtbaar te maken, alsmede 

uit een aftastmotor 248 voor het roteren van de aandrijfschroef 

236, teneinde aan het masker 234 een met betrekking tot een voor-

werp 250 transversale aftastbeweging te verlenen. Er is eveneens 

een index aandrijfeenheid 252 afgebeeld, voorzien van een index-

motor 254 welke op de rail 246 door een basis 256 is bevestigd, 

welke indexmotor 254 een ronsel 258 heeft, dat een aandrijfschroef 

260 loodrecht op de aandrijfschroef 236 roteert via een tandwiel 

262 dat in het rondsel 258 grijpt er̂ -bp de aandrijfschroef 260 is 

bevestigd. 

De aftaster 228 heeft voorzieningen teneinde uit- k 

sluitend het benedenmasker 234 ten opzichte van de detectoren | 

232 A-C en het bovenmasker 240 aan te drijven. De uitvinding beoogt; 

echter eveneens dat een additionele aandrijfeenheid (niet afgebeeld) 

kan worden aangebracht voor vorplaatoing van h&t mHHkax 240 t-tm 

opzichte van het masker 234 en ten opzichte van de detectoren 232 

A-C. 

In figuur 16 is een isometrische afbeelding, gedeêL- : 

telijk uitgesneden en gedeeltelijk in doorsnede, gegeven van een j 

aftaster 228A van gelijke soort als de aftaster 228 volgens figuur 
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15» doch verder voorzien van een collimator 264 welke middels con-
soles 266 op het gestel 230 is bevestigd, waarhij een dezer consoles 
in de figuur zichtbaar is. Figuur 16 laat eveneens de beneden- en 
bovenmaskers, respectievelijk 234 en 240 en de detector 232 A zien. 

5 Het gestel 230 heeft sleuven 268 welke zich in kruisorganen 270 
bevinden ten behoeve van het ondersteunen en geleiden van het masker. 
234 wanneer dit door de aandrijf schroef 236 vo-lgens figuur 15 achter-
waarts en voorwaarts wordt verschoven. Be sleuven 272 dragen ket mas-
ker 240. De collimator 264 bevat, zoals in het uitgesneden deel daar-

10 van zichtbaar is, schotten 274» welke in de lengterichting door de 
collimator en transversaal ten opzichte van het voorwerp 250 lopen, 
en daartussen sleuven 275 vormen, door.welke bundels 276 van stralings 
energie naar de detector 232 A voortgaan. De patronen van elk van 
de maskers 230 en 240 zijn identiek, waarbij elk patroon een venster-

15 patroon van niet doorlatende en doorlatende gebieden heeft, waarin 
de breedten van de niet doorlatende en doorlatende gebieden monotoon 
toenemen in een transversale richting met betrekking tot het voor-
werp 250, waarbij de vensterpatronen van de twee maskers 234 en 240 
in dezelfde richting zijn georienteerd. De collimator 264 voorziet 

20 daardoor in een focussering langs een lijn 278 binnen het voorwerp 
250 van de bundels of stralen 276 welke door de doorlatende gebieden 
van het masker 234» de doorlatende gebieden van het masker 240 en 
door de sleuven 275 naar de collimator 232A voortgaan. De aftaster 
228A verschaft een lijnaftasting, waarbij de lijn 278 een dergelijke 

25 lijn is, waarna de index aandrijving 2^2 volgens figuur 15 het ge-
stel 230 longitudinaal ten opzichte van het voorwerp 250 zodanig 
herplaatst, dat een tweede ten opzichte van de lijn 278 verplaatste 
en evenwijdig daaraan lopende lijn dan kan worden afgetast. In dit 
verband wordt opgemerkt, dat het patroon van de niet doorlatende 

50 en doorlatende gebieden van het masker 240 en van het masker 234 gel 
lijksoortig zijn aan elke rij of elke kolom van het masker 152 
rolgma figuur 8» Seals later gal wordea uiteengezet} resulteert het 
gebruik van het paar maskers 234 en 240, waarin een relatieve be-
weging tussen de maskers op zichzelf plaatsvindt, in een gecodeerd 
of vervormd beeld op een beeldvlak 280, dat ter plaatse van de voor-

-f fC ft f « po _ 
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vlakken van de detectoren 2J2 A-C ligt. Pit vervormde beeld is in 
feite een Fourier-transformatie van de onderwerpelijke materie op 
de lijn 278, een stelsel dat in verband met figuur 17 zal worden be-
schreven en de inverse Fourier-transformatie van het vervormde beeld 
verschaft en sequentielijnbeelden op een afbeeldinrichting voor de 
opeenvolgende posities van de lijn 278 biedt. 

Figuur 17 laat een blokschema van een stelsel 282 zien, 
voor gebruik in samenwerking met de aftasters 228 en 228A voor het 
decoderen van het beeld van het beeldvlak 280 en voor het combineren 
van de gedecodeerde beelden van opeenvolgende lijnaftastingen ter 
verschaffing van een volledig beeld van de radio-actieve gebieden 
van het voorwerp 250. Het stelsel 282 bevat drie kanalen, correspon-
derend met elk van de drie detectoren 232 A-C volgens figuur 15» In-
de volgende uiteenzetting zullen de toegevoegde verwij zings!etters 
A, B en C uit de verwijzingscijfers 232 A-C worden weggelaten, wan-
neer het duidelijk is dat de.uiteenzettingen evenzeer van toepassing, 
zijn op elk van de detectoren 232. 

Elk kanaal bevat de detector 232, die een scintillator 
284, een fotovermenigvuldiger 28$ en een lading gevoelige voorver-
sterker 288 bevat, welke een uit gangsimpuls op een lijn 290 ver-
schaft, met een grootte evenredig aan de totale energie van de 
opeenvolgende lichtflitsen welke door de scintillator 284 in responsie 
op de botsing van een door het voorwerp 250 volgens de figuren 15 en 
16 geemitteerd enkel foton van hoge energie wordt voortgebracht. De 
voorversterker 288 bevat, zoals in de „jsfucleaire techniek bekend is, 
in hét bijzonder een capacitieve geheugenketen met een uitsterftijd, 
welke het tijdinterval gedurende welke de lichtflitsen door de , 
scintillator worden voortgebracht, benadert. Elk kanaal bevat verder 
een impulshoogte analysator 292, een telsnelheidsmeter 294> e e n 
omhullende detector 296, welke later in verband met figuur 18 zal 
worden beschreven, een Fourier-transformatieinrichting 298 en 
een geheugen 30Q e De uitgangen van de geheugens 3 0 0 in elk van de 
kanalen zijn via lijnen 302 A-C met een afbeeldstelsel 304 gekoppeld, 
dat later in verband met'figuur 19 zal worden beschreven, Tempeer-
signalen voor het in werking stellen van de telsnelheidsmeter 294, 
de omhullende detector 296 de Fouriertransformatie-inrichting 298 
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en het geheugen 300 in elk van de kanalen worden door een tempeer-

eenheid 306 via kabels T1, T2, T3 en T4 verschaft» Be tempeereen-

heid 506 zendt eveneens tempeersignalen naar een motorbesturings-

keten 308, welke in responsie op deze tempeersignalen de aftast-

motor 248 en de indexmotor 254 volgens de figuren 15 en 17 bekrach-

tigt teneinde het masker 234 op een vooraf vastgestelde snelheid te 

laten aftasten en voor indexerende plaatsbepaling van het gestel 230 

tussen opeenvolgende aftastingen. 

ïijdens de werking emitteert de scintillator 284 bij-

gevolg lichtflitsen in responsie op treffende fotonen van hoge 

energie, welke lichtflitsen door de fotovermenigvuldiger 286 in 

electrische signalen worden omgezet, welke signalen weer aan de 

voorversterker 288 worden toegevoerd en de eerder genoemde impulsen 

verschaffen, die de totale energie van de lichtflitsen en bijgevolg 

van het treffende foton van hoge energie voorstellen. Be impuls-

hoogte analysator 292 verschaft een signaal op de lijn 310, telkens 

wanneer de grootte van het signaal op de lijn 290 groter is dan 

een vooraf vastgestelde drempel doch kleiner dan een tweede vooraf 

vastgestelde drempel teneinde te waarborgen, dat de signalen op de 

lijn J10 voornamelijk de effecten van achtergrondstralingsruis vermij-

den. Be telsnelheidsmeter 294 is typerend een teller welke, in over-

eenstemming met door de tempeereenheid 306 geleverde tempeersignalen 

wordt geactiveerd voor het tellen van het aantal op de lijn 3^0 bin-

nen een vooraf ingesteld tijdinterval verschijnende signalen, en 

welke daarna wordt teruggezet voor het /tellen van de signalen in het 

volgende tijdinterval. Be uitgang van*de telsnelheidsmeter op de lijn 

312 is dus een maat voor het totale aantal fotonen van hoge energie 

die de scintillator 284 in het vooraf ingestelde tijdinterval treffen. 

ïïit de twee figuren 15 en 16 zal het duidelijk zijn, 

dat de relatieve beweging tussen de maskers 234 en 240 pulsaties in 

de intensiteit van op elk van de detectoren 232 A-C invallende 

straling -teweegbrengt. En zoals uit de volgende uiteenzetting duide-

lijk zal worden, kunnen deze pulsaties in de intensiteit van de stra-

ling worden aangewend ter verschaffing van een werkelijk beeld van 

een radio-actief gebied in het voorwerp 250 door verplaatsing van 



het masker 254 in een richting het daarna snel terugtrekken van dit I 
masker naar zijn uitgangsstand ten opzichte van het masker 240 dat 
stationair is gehouden, fcf door een verplaatsing van het masker 234 • 
in de tegengestelde richting ten opzichte van het stationaire masker. 
240, 2>f door verplaatsing van het masker 234 achterwaarts en voor- ! 
waarts ten opzichte van het stationaire masker 240, bf door ver-
plaatsing van heide maskqrs 234 en 240 in tegengestelde richtingen, j 
Het laatste uitvoeringsvoorbeeld, ofschoon niet specifiek in de 
figuren afgebeeld, kan gemakkelijk worden opgebouwd door het aan- , 
brengen van een tweede aandrijfschroef en een loper van dezelfde 
soort als de aandrijfschroef 236 en de loper 238 ten behoeve van een 
transversale verplaatsing van het masker 240 achterwaarts en voor-
waarts met betrekking tot het voorwerp 250. De omhullende detector 
.296 van figuur 17 verwerkt deze pulsaties en verschaft een omhullende 
van de maximum intensiteiten in elk van deze pulsaties van de stra-
ling en levert de omhullende daarvan, welke, om nog te beschrijven 
redenen, wordt gebruikt voor het voltooien van de inverse Fourier-
transformatie van het beeld van het beeldvlak 280. Verwezen wordt nu 
na^r de figuren 17 en 18 wasrin de omhullende detector 296 een digi-
taal .signaal op de lijn 312 ontvangt, dat de grootte van de telling 
of de veelvuldigheid van het optreden van fotonen van hoge energie 
vertegenwoordigt alsmede kloksignalen op de lijn 316; de uitgang 
van de omhullende detector 296 verschijnt op de lijn 314» De omhul-
lende detector 296 bevat een geheugen 318, een adres generator 320, 
een rekenkundige eenheid 322, een programma eenheid 324 en een ge-
heugen 326. Het geheugen 318 bergt d'e op de lijn 312 verschijnende 
digitale getallen op. De adressen van de geheugenplaatsen voor elk 
van deze getallen wordt door de adresgenerator 320 in responsie op 
kloksignalen op de klem 02 verschaft. In responsie op instructies 
afkomstig van de programma-eenheid 324 voert de rekenkundige eenheid; 
322 algemeen bekende rekenkundige berekeningen met de digitale getal-
len van de geheugeneenheid 318 uit voor het uitzetten van een kromme, 
of grafiek van de grootten van deze getallen ten behoeve van de be-
paling van de piekwaarden van deze getallen, waarbij deze piek-
waarden via de lijn 328 naar het geheugen 326 worden overgebracht. 
De eerder genoemde intervallen gedurende welke de teller van de tel-
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snelheidsmeter 294 in figuur 1J zijn tellingen uitvoert, zijn voor-
namelijk kleiner dan de duur van een afzonderlijke pulsatie in de 
intensiteit van de op een detector 232 invallende straling, zodat 
vele digitale getallen op de lijn J12 beschikbaar zijn ter be-
schrijving van de vorm van elke pulsatie. De adresgenerator 320 
adresseert dus op instructie van de programma-eenheid 324 een toe-
reikend aantal datapunten in het geheugen 31.8 ten behoeve van het 
uitzetten van een grafiek van de pulsaties van de straling, zodat 
de rekenkundige eenheid 322 nauwkeurige waarden van de pieken van 
de pulsaties kan verschaffen. Deze piekwaarden worden dan tezamen met 
de tijden van het optreden daarvan in het geheugen 326 opgeborgen, 
waarbij het stel van opgeborgen waarden de omhullende van de pulsa-
ties is. 

De datapunten in de omhullende worden van het geheugen 
326 via de lijn 3^4 in de Fourier-transformatie-inrichting 298 
geleid. De Fouriertransformatie-inrichting 298 benut algemeen bekende 
ketens ter verschaffing van een inverse Fouriertransformatie, ge-
bruik makend van de lering uit het eerder genoemde Amerikaanse 'oc-
trooischrift 3.662.161, teneinde aan het geheugen 300 een stel van 
datapunten toe te voeren, welke een werkelijk beeld van een enkele 
lijnaftasting voorstellen. De beelden van de afzonderlijke lijn-
aftastingen \?orden op de volgende wijze door het afbeeldstelsel 304 
gecombineerd. 

Tolgens de figuren 17 en 19 bevat het afbeeldstelsel 
304 een programma eenheid 330, een adr.esgenerator 332, een geheugen 
334» een kleurinrichting 336, een digitaal analoog omzetter D/A 338» 
een aftastgenerator 340, en een oscilloscoop 342. Met betrekking $ 
tot het beeldvlak 280 van figuur 15 wordt opgemerkt, dat elke detec-
tor 232 een andere waarneming van de stralingspuntbronnen in het 
voorwerp 250 ziet. De verschillende waarnemingen verschaffen diepte-
informatie op grond van de hierna te beschrijven methode, waarin de 
verschillende waarnemingen worden gecombineerd. De combinatie wordt 
tot stand gebracht door een verschuivingsproces, waarin de waar-
nemingen van de afzonderlijke detectoren 232 door de programma een-
heid 330 en de adresgenerator 332 op een hierna uiteen te zetten wij-
ze worden verschoven. 



In figuur 20 is een schema ge geren ran een poriecamera, 

welke in die zin analoog is aan de aftasters 228 en 228A, dat de 

vergroting van een gebied op het voorwerpsvlak weergegeven op het 

beeldvlak, uitsluitend afhankelijk is van de relatieve afstand tus-

sen het voorwerpsvlak en de porie en de afstand tussen de porie en 

het beeldvlak. Dus worden een deel van het voorwerp 250 in figuur 15 

dat rechtstreeks beneden de detector 232A ligt en door de detector 

232 C moet worden gezien beide met een gelijk bedrag vergroot. Deze 

uniformiteit van vergroting is in het bijzonder van belang om 

redenen welke duidelijk zullen worden, voor het combineren van met 

de drie detectoren 232 verkregen beelden, waarin de beelden door ver 

schuiving van de relatieve posities, daarvan worden gecombineerd. 

In de figuren 21, 22 en 23 zijn grafieken van de uitgang 

van een detector afgebeeld, bijvoorbeeld de detector 232 volgens 

figuur 15, en wel als een functie van de relatieve posities van de 

maskers, bijvoorbeeld de maskers 234 en 240 volgens figuur 15» in 

drie afzonderlijke brondetector situaties. Bij elke grafiek zijn 

de relatieve posities van een detector 344» een stationair boven-

masker 34& en een verplaatsend benedenmasker 348 getekend. Sen bron 

350 met een betrekkelijk groot oppervlak is in figuur 21 afgebeeld, 

twee betrekkelijk kleine op een afstand van elkaar geplaatste bron-

nen 352 en 354 zijn in figuur 22 afgebeeld en een enkele betrekke-

lijk kleine bron 326 is in figuur 23 afgebeeld. In het bijzonder 

zijn de detector 344 evenals de detector 232 volgens figuur 15 elk 

ongeveer twee tot 7ir c® breed, terwijl.'r!e afstand tussen de detec-

tor 344 en het bovenmasker 34^ evenalïs de afstand tussen de detec-

tor 232 en het masker 240 volgens figuur 15 nagenoeg 15 cm aijn, 

terwijl de gecombineerde breedten van de maskers 346 en 348 evenals 

de gecombineerde breedten van de maskers 240 en 234 volgens figuur 

15 ongeveer 1,25 cm zijn en de afstand tussen het benedenmasker 348 

en de bron 350 evenals de afstand tussen het masker 234 en de stra-

lingsbrohnen van het voorwerp 250 volgens figuur 15 in het bijzon-

der 7'k °m zijn. Deze afstanden kunnen volgens de gebru-ikelijke foto-

grafische praktijk worden gewijzigd, en aldus kan bijvoorbeeld de 

afstand van 7ir cm tussen het masker en het voorwerp worden ver-

groot van 7tr tot 12-§ cm terwijl de afstand van 15 cm tussen het 
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masker ~ën' eLe~3i"ie0t0r">an ' vergroot. De 

afstanden tussen de "bronnen 352, 354 en 356 met betrekking tot het 

henedenmasker 348 in de figuren 22 en 23 is op gelijke wijze in de 

orde van grootte van 7Ür tot 12§- cm. 

Het onderscheidende verschil tussen de bron-detec-

tor configuratie'volgens de figuren 21 tot en met 23 is gelegen 

in de bronnen 350, 352 en 354, en 356. Door middel van een eenvoudige 

laboratorium experiment waarin een lichtbron in plaats van een bron 

van straling van hoge energie wordt gebruikt, kan gemakkelijk worden 

geverifieerd, dat bij een verplaatsing van het masker 348 ten op-

zichte van het masker 346, een door de detector 344 voortgebracht 

electrisch signaal in responsie op door de maskers 348 en 346 heen 

. gaande lichtbundels, een sinusgolf volgens figuur 21 wordt voort-

gebracht. In het geval dat twee kleine lichtbronnen in dit experiment 

v/orden gebruikt, wordt de sinuskromme volgens figuur 22, verkregen, 

terwijl in het geval dat een enkele kleine lichtbron corresponderend 

met de bron 356 in dit experiment wordt gebruikt, de sinuskromme 

volgens figuur 23 wordt verkregen. Gemakkelijk kan worden geverifieerd 

dat de omhullende van de sinuskromme volgens figuur 21 de ruimtelijke 

Fouriertransformatie van de uitgebrèide bron 350 is, dat de "twee-

bultige" omhullende van de sinuskromme volgens figuur 22 de ruimte-

lijke Fouriertransformatie van de twee betrekkelijk kleine bronnen 

352 en 354 is, welke in een zij aan zij betrekking op een afstand van 

elkaar li ggen ën dat de betrekkelijk "breed—bultige" omhullende van 

de sinuskromme volgens figuur 23 de ruimtelijke Fouriertransformatie 
t 

van de enkele, betrekkelijk kleine bpfen 356 is. Tanwege de Fourier-

transformatiebetrekkingen volgens de figuren 21 tot 2J wordt de 
I 

Fouriertransformatie-inrichting 298 volgens figuur 17 aangewend ter 

verschaffing van de inverse transformatie van de gegevens op de lijn 

314 in figuur 17. 

Met betrekking tot de bron-detector configuraties 

volgens de figuren 21 tot 23, wordt opgemerkt, dat de door elke om-

hullende voorgestelde transformatie gelijk is aan de Fouriertrans-

formatie van de brongeometrie, waarbij de ruimtelijke Fourierfrequen-. 

tie componenten verband houden met de relatieve posities van de bron, 

het masker en de detector, hetgeen later zal worden beschreven in een 

uiteenzetting van de theorie van de vensterpatroon aftaster. Een 
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kleine detector met een brede bron geeft dus dezelfde omhullende 

vorm als een kleine bron en een brede detector. 

Verwezen wordt nu weer naar figuur 19» waarin de 

drie invers getransformeerde omhullende functies, waarvan elke een 

werkelijk beeld van een afzonderlijke lijnaftasting, respectievelijk 

door de kanalen 1, 2 en 3 verschaft is, via de lijnen 302 A-C aan 

het geheugen 334 en de adresgenerator 332 worden toegevoerd. De 

adresgenerator 332 wijzigt de adressen van de afzonderlijke in het 

geheugen 334 opgeslagen beelden in overeenstemming met een door de 

programma-eenheid 330 verschaft programma, waarbij de wijziging 

van elk adres zodanig is, dat een verschuiving van het beeld zij-

waarts tot stand wordt gebracht op de wijze bekend uit het Amerikaans 

-octrooischrift 3 499 146 alsmede op de wijze beschreven in een 

artikel getiteld nA simplified Procedure for Viewing Multiple Films 

to Create an Infinite Number of Laminagrams", Journal Radiology 

Februari 1974, pagina 365-367,' van de auteur Earl R.Miller, M.D. 

Zoals reeds eerder werd vermeld in verband met figuur 20, is er 

overal in het beeldvlak 280 een zodanige uniforme vergroting, dat 

de verschillende ware beelden van de afzonderlijke lijnaftastingen 

welke op de lijnen 302A-C verschijnèn ten opzichte van elkaar kun-

nen worden verschoven. De grootte van de verschuiving wordt met de 

hand middels een knop 358 op de programma-eenheid 330 geregeld, ten--

einde op stralingsbronnen, op vooraf gekozen diepten in het voor-

werp 250, te focusseren. De, de werkelijke beelden op de lijnen 

302A-C voorstellende signalen worden opgeborgen in het geheugen 

334 met behulp van door de adreseenheid 332 verschafte adressen 

en als deze beelden uit het geheugen 334 worden uitgelezen in een 

sommeerinrichting 360, worden de beelden in de verschoven posities 

hiervan door de sommeerinrichting 360 tezamen gesommeerdo 

Het door de sommea?inrichting 360 geleverde digitale 

signaal wordt aan een kleurinrichting 336 toegevoerd, welke de 

sommering van deze beelden volgens de uit het Amerikaanse octrooi-

schrift 3 735 132 bekende wijze afdrukt, en dit digitale signaal 

wordt eveneens in een analoge spanning door middel van de D/A 338 

omgezet, voor een afbeelding op de oscilloscoop 342. De aftast-
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generator 340 verschaft in responsie op signalen verkregen op de 
lijn T4 afkomstig van de tempeereenheid 306, de afbuigsignalen voor 
afbuiging van de electronenbundel van de oscilloscoop 342 in over-
eenstemming met de snelheid, waarmede de signalen uit het geheugen 
334 door de kloksignalen op C 3 worden uitgelezen. De oscilloscoop 
342 kan naar keuze een geheugenbuisafbeeldinrichting zijn, bijvoor- ' 
beeld een oscilloscoop met een fosforscherm met lange persistentie 
(lang nalichtend scherm) ten behoeve van het opslaan van het samen-
gestelde beeld van een lijnaftasting gedurende opeenvolgende, ge-
indiceerde plaatsbepalingen van de aftaster 228 of 228A, zodat alle 
lijnaftastingen zichtbaar zijn voor een waarnemer-met een compleet 
beeld van de radioactieve gebieden van het voorwerp 250 in figuur 15. 

Federom wordt verwezen naar de figuren 21-23» waar-
uit kan worden opgemerkt, dat de sinusgrafiek in elk van deze fi-
guren is verkregen op grond van het feit, dat de twee maskers 34& 
en 348, 240 en 234 volgens figuur 15 nabij elkaar zijn geplaatst 
en als een enkele kruisdraad functioneren met aperturen welke 
openen en sluiten, waarbij de grootten van deze aperturen met de 
positie langs de maskers varieren en eveneens met de tijd varieren 
in overeenstemming met de relatieve grootte van de translatie tus-
sen de twee maskers. Bijgevolg is de sinuskromme, verkregen in de 
situatie, waarin beide maskers ten opzichte van de detector en ten 
opzichte van elkaar worden verplaatst evenals waarin slechts een 
masker wordt verplaatst, zij het uitsluitend in een richting of in 
een heen en weer gaande beweging. In hg.t geval dat het bewegende 
masker 234 afwisselend naar rechts en naar links met betrekking 
tot het 

voorwerp 250 aftast, als de aftaster 228 de aanwijzing ont-
vangt langs het voorwerp 250 voort te gaan, hebben de adressen van 
de adresgenerator 332 andere waarden dan in de situatie waarin het 
masker 234 uitsluitend in een richting aftast gevolgd door een terug-
trekking tot zijn aanvangspunt, waarna dit masker weer in dezelfde 
richting 'aftast, De continue uitlezing van opgeborgen gegevens van 
het geheugen 334 door de sommeerinrichting 3^0 wordt evenwel niet 
beinvloed door de afwisselende verschuiving in de aftastrichting. 

In figuur 16 is een eerder uitvoeringsvoorbeeld 
van de uitvinding afgebeeld, dat de plaatsing van het masker 240 
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aan de bovenzijde van de collimator 264 versohaft in plaats van 

beneden de collimator 264 en boven het masker 234» dit uitvoerings-

voorbeeld is de signaalverwerking gelijk aan die welke reeds is be-

schreven, met uitzondering van het feit, dat de afleiding van de 

inverse Fouriertransformatie meer gecompliceerd is in die zin, dat 

deze transformatie een extra factor heeft, gebaseerd op een structuur 

v/elke in wezen twee kruisdraden in plaats van de enkele eerder in 

verband met de figuren 21 - 23 beschreven kruisdraad heeft. 

Algemene theorie van de vensteraftaster 

Laat de bron activiteitsverdeling worden aangeduid door 

f(x,y) waar de y-richting de conventionele aftaster of langzame 

aftastè richting is, en de x-richting de gecodeerde apertuur of snelle 

aftastrichting is, zoals door de coordinaten assen 362 volgens fi-

guur 16 is aangegeven waarin het x-y-vlak door het voorwerp 250 

gaat. Een in het punt x M , yfl geplaatste detector, ziet alleen een 

smalle strook gedefinieerd door de lijnen y = y^ waar uJ 

de resolutie van de aftaster in de y-richting is. De gecodeerde aper-

tuur bestaat uit twee maskers 234 en 240 in nauwe aanraking in het 

x'y' vlak. De transmissie van het'stationaire masker is een functie 

van uitsluitend x' en is aangeduid door g^(x'). De transmissie van 

het bewegende masker 234 is aangeduid gg(x' - -»t,) waarin * de 

grote aftastsnelheid en t de tijd is. Een uit het punt x, y in het 

voorwerpsvlak ontspringende straling en gaande door de maskers in 

het punt x'y' treft het beeldvlak 280 in figuur 15 ter plaatse van 

het punt ï n , y M , De ruimtelijke en t.ijdverdeling van de straling 

h (x!,)t in het beeldvlak 280 is niét afhankelijk van de y''-coör-

dinaat, mits deze binnen de collimator 264 volgens figuur 16 doorgang 

vindt en is gegeven doors 

h(x»•,t) = 

C 
Cy0+ r o° 

dy 

J 
yQ- \p/2 J 

f(x,y) g^x') g2(x'- \) t) (1) 

0 0 

waarin C een constante is, bepaald door de geometrie van het 

stelsel. 

• Het zal gemakkelijk zijn de y-integralen te onder-
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drukken door de volgende definities 

ryQ+ W/2 
f ( x ) = f(x,y) dy . (2) 

J yQ- «J/2 

Hoewel de y-variabele niet expliciet zal verschijnen moet dan worden 

bedacht, dat f(x) de gemiddelde bronactiviteit in het punt x langs 

de in y=yg gecentreerde aftastlijn is. 

De coordinaat x' heeft de volgende betrekking tot 

x en x'1: 

x' = ax'' + bx- (3) 

waarin 

a - e ! U +S2) (4) 

1$ en 

b = S2/(£+S2) •• (5) 

waarin S2 de afstand tussen film en iasker is, en de afstand tussen 

masker en voorwerp is. 

De masker doorlaatbaarheden ĝ  en gg zijn lineair 

vensterverdeeld (één dimensionale zoneplaat voor welke de frequentie 

doe:: niet de afstand lineair met de afstand varieert)functies ge-

definieerd door: 

e-jOO = 

25 f 1 if sina(x-x )2 ̂  0 en | xl S L./2 
O _ 1 « * 

l 

0 if sina(x-xc)
2 < 0 en ) x | £ L±/2 

0 If |x|> L^/2 (1 = 1,2) (6) 

5 5 

waarin xQ de afstand is van het symetrie midden van de venster- of 

frequentie lineaire zones op welk punt de ruimtelijke frequentie 

gelijk is aan 0, tot het midden van het masker zelf. De grootheden 

L̂  en Lg zijn respectievelijk de lengten van de stationaire en be-

wegende maskers. 

De frequentie lineaire zone verdeling wordt door de 

parameter a bepaald. 
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De doorlaatbaarheidsfuncties kunnen als volgt worden 

ontwikkeldt 

«iCO -

[l "ke ia(X"X°)2 + 00] reet (x/L.) + ... (?) 

waarin de rechthoek functie is gedefinieerd doors 

(8) 

W C4,CAJ. J . IX VA O J- C V^Ai V U V C A . Ju HAA V UJ-W J . t> 

rect(x/L) - f 1 i f i L/2 

(O if Ixl*L/2 

in vergelijking (7) zijn alleen de termen corresponderend met de 

gemiddelde of gelijkstroommaskertransmissie en de fundamentele 

ruimtelijke frequentieband niet expliciet gegeven. Hogere harmo-

nische termen kunnen een kleine bijdrage aan h(x'',t) geven, doch 

zij kunnen door filtreren worden geelimineerd. 

Substitutie van de vergelijkingen (2), (3) en (7) 

in vergelijking (1) levert de volgende betrekking; 

h(x'',t) = 

• ( f(x) ia(ax''+bx-x )2 reet, dx 
2 rrl J ' e v c' 1 

C_ 
2 

+ cc 

—. (f(x) ia(ax''+bx-x -vt)2 rect0 dx + cc ï / e c ^ 

|"f(x) sia(ax"+bx-xc)
2
 eia(ax<'+bx-xc-vt)

2 

. rect^rectg dx + cc y 
t 

+ TT 

G 
+ 4 

% f(i) ia(ax1 '+bx-x )2 -icc(ax"+bx-x -vt): 
|T J Q 0 Q 0 

.rect^rect^ dx + cc 

• J" f(x) rect^rect^ dx (9) 

waarin 

.u j. ,axM+bx / 
±ect1 = reet—=—— (10) 

1 
en 

ax'_j_+bx-vt 
J2 

rect2 . reet ( 1 1 ) 
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De notatie cc in de vergelijkingen 7 en 9 geeft de ; 
complex geconjugeerde van de voorafgaande term aan. 

Opgemerkt wordt, dat alle termen op de eerste drie 
regels van vergelijking (9) een quadratische fasefactor bevatten, 
dat wil zeggen een complexe exponentiele waarbij de exponent even-

2 

redig is met x . Deze fasefactor oscilleert snel over het gebied van 
de x-integratie en reduceert deze integralen tot een kleine waarde. 

Men behoeft dus uitsluitend de laatste drie termen in 
vergelijking (9) te beschouwen: 10 h(x«',t) 

I | f W rec^rectg dx 

C -iav2t2 2ia(axM-x )vt („/ \ 2iabxvt *t ^ e e c j x̂ xy e 

15 orect^rectg dx + cc. (12) 

Een verdere vereenvoudiging resulteert indien Lg 
voornamelijk groter is dan L^, en weer zodanig toereikend groot 
is, dat het gehele oppervlak van het voorwerp vanuit elk van belang 

« 

20 zijnd detectorpunt kan worden gezien. Dan wordt het gebied van de 
integratie begrensd door het eindige bereik van f(x) in plaats van 

. door g., of gg. In dit geval zijn de rechthoeksfuncties overbodig 
en kan worden geschrevens 
h(x",t) = 

£ r f ( s - C i^(x".,t) 
4 J £ W d X +tt2 9 P(2abvt) + cc (13) 
waarin 

2,2 /(x",t) = -art + 2a(ax' '-x )vt (14) c 

en F ( e ) de fouriertransformatie van f(x) is, gedefinieerd doors 

F(k) = ƒ f(x) eikxdx. (15) 

Dus het tijdsignaal van een puntdetector geplaatst in 
x1', is gegeven door een constante term, welke evenredig is met de 
gemiddelde bronsterkte vermeerderd met een snel in tijd varierende ̂  
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10 

15 

term, waarvan de omhullende de Fouriertransformatie van de hron-
verdeling is. 

Het effect van een eindig detectoroppervlak kan ge-
makkelijk worden berekend door integratie van de x'' afhankelijkheid 
in vergelijking (12) over de detector. De hierhij betrokken inte-
graal is s 

r +I-L 
2iaavtx'• , ,, sinaavtL, e • d x " " £ (16) 1T aavt v ' , 

J 
waarin L^ de gecombineerde lengte van de drie aangrenzende detec-
toren 232A-C is (als rechthoekig aangenomen), Wanneer het voorwerp 
in aanraking met de aperturen is (a=0) dan heeft deze. integraal de 
waarde L^. Met andere woorden de detector dient zo groot te zijn 
als praktisch mogelijk is. Vanneer het voorwerp van de aperturen 
middels een spleet, f?" 0 is gescheiden, is de detectorafmeting 
begrensd door vergelijking (16) tot ongeveer 
Ld < ^r 

20 

/ s 

i -
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O O N C L T J S I E S 

1. Afbeeldingsstelsel gekenmerkt door middelen voor het 

detecteren van straling van hoge energie, welke uit een bron van 

^ deae straling ontspringt, middelen voor het ruimtelijk moduleren 

van deze straling, welke modulatie middelen gebieden bezitten, die 

betrekkelijk ondoorlatend zijn voor de straling en geïnterlinieerd 

zijn tussen gebieden welke betrekkelijk doorlatend zijn voor deze 

straling, waarbij de diepten van de ondoorlatende gebieden kleiner 

zijn dan de tussenruimten tussen deze ondoorlatende gebieden, ten-

einde door stralingsbundels ontspringend uit een deel van de bron 

geworpen schaduwen van de ondoorlatende gebieden een schaduw van de 

ondoorlatende gebieden te. laten overlappen, welke door stralings-

bundels ontspringend uit een tweede deel van de bron gelegen op een 

afstand van het eerste deel van de bron, is geworpen, '.marbij de 

modulatiemiddelen tussen de bron en de detectiemiddelen zijn ge-

plaatst, door middelen voor het verlenen van een relatieve beweging 

tussen de de.tectiemiddelen en de modulatiemiddelen, welke detectie-

middelen zijn voorzien van middelen voor'het verschaffen van een 

reeks van datapunten met data' betrokken op een beeld van de door de 

modulatie middelen geworpen schaduwen, en door met de detectie-

middelen gekoppelde middelen voor het reconstrueren van een werke-

lijk beeld van de bron uit de reeks van datapunten. 

?., Afbeeldingestolsel volgons conclusie 1, met het 

kenmerk, dat de middelen voor het verlenen van een beweging zijn 

voorzien van middelen voor het verlenen'1'van een translatie van de 
» 

d-etectiemiddelen ten opzichte van de modulatiemiddelen. 

3« Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 1, met het ken-

merkj dat het middel voor het verlenen van een beweging een middel 

bevat voor het verlenen van zowel een translatie als een rotatie 

van de detectiemiddelen ten opzichte van de modulatiemiddelen. 

4« Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 3» met het ken-

merk» dat het detectiemiddel de posities met betrekking tot daarop 

invallende &tralingsquanta detecteert en signalen met data van deze 

posities versohaft, on dat het réconst'ructl&irdddói am raat hét 

detectiemiddel gekoppelde coordinaten omzetter bevat ten behoeve 
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van het omzetten van de positie datasignalen ter verschaffing van 
data van de posities met betrekking tot een vast referentieraster. 
5. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 4» met het 
kenmerk, dat het modulatiemiddel een masker voorzien van een buiten-
assig Fresnelpatroon bevat» 
6. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 5, met het 
kenmerk, dat het modulatiemiddel een zich ten opzichte van het 
eerste masker bevindend tweede masker met een recht zonepatroon 
bevat. 
7. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 6, met het 
kenmerk, dat het reconstructiemiddel een met het coordinaten omzet-
middel gekoppeld middel bevat voor het vormen van een fotografisch 
beeld van de op het detectiemiddel geworpen schaduw. 
8. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 7? met het 
kenmerk, Jat het fotografische beeld op een transparant wordt gevormd 
en dat het reconstructiemiddel een decodeerinrichting bevat welke 
is voorzien van een optisch stelsel voor het overdragen van een 
verlichtingsbundel door het transparant en van een telescoopmiddel 
voor het waarnemen van door het transparant langs een as onder een 
hoek van de as met de verlichtingsbundel voortplantend licht. 
9. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 4> met het 
kenmerk, dat het modulatiemiddel een masker met een reeks van ge-
bieden heeft, welke in een eerste richting zijn gerangschikt met 
monotoon toenemende grootte en in een tweede richting met monotoon 
afnemende grootte zijn gerangschikt» 

* 

10. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 9» met het ; 

kenmerk, dat de gebieden van het masker relatief ondoorlatend voor j 
de straling zijn. ; ! 
11. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 9» met het j 
kenmerk, dat de gebieden relatief doorlatend voor de straling zijn. 
12. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 9> met het 
kenmerk, dat de gebieden verdere gebieden bevatten, welke relatief ; 
ondoorlatend zijn.voor de straling en geinterlinieerd zijn tussen 
gebieden welke relatief doorlatend zijn voor de straling. 
13. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 12, met het : 
kenmerk, dat het reconstructiemiddel een met izoordinatenomzetter I 
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. gekoppeld middel voor het opbergen, van een reeks daaruit verkregen 

datapunten, een middel voor het met een vooraf vastgestelde snelheid . 

aftasten van de reeks van datapunten van het geheugenmiddelr en een 

met het aftastmiddel gekoppeld middel voor het filtreren van een 

daaruit verkregen signaal, welk filtermiddel ean impuls responsie 

tijd heeft invers aan het patroon van de reeks van gebieden van het 

masker ter verschaffing van een werkelijk beeld, omvat, ? 

14- Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 1J, gekenmerkt 

door een met het filtermiddel van het reconstructiemiddel gekoppeld 

afbeeldmiddel voor afbeelding van het werkelijke beeld, melk afbeeld-

middel met het aftastmiddel van het reconstructiemiddel is gesyn-

chroniseerd. 

15. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 12, met het 

kenmerk, dat het modulatiemiddel een tweede masker naburig aan het 

eerste masker heeft, welk tweede masker een reeks van relatief 

ondoorlatende en relatief doorlatende gebieden bezit, welke hoofd-

zakelijk volgens een dambordpatroon zijn gerangschikt. 

16. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 4r ®et het 

kenmerk, dat het modulatiemiddel een reeks van gebieden met een 

circulaire zonevorm heeft, welke relatief ondoorlatend voor de stra-

ling zijn en op een afstand van elkaar liggen en zodanig zijn gerang-

schikt, dat de circulaire zones van de reeks successievelijk grotere 

stralen, successievelijk grotere breedten bezitten, gemeten tussen 

de binnenste en buitenste straal van elke zone. 

17» Afbeeldingsstelsel vorens 'conclusie 16, met het 

kenmerk, dat het reconstructiemiddel'een middel voor het vormen van 

een fotografisch beeld van de, op het detectiemiddel geworpen schaduw i 

bevato 

18. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 17, met het 

kenmerk, dat het fotografische beeld een transparant is, en dat 

het reconstructiemiddel een decodèerinrichting heeft, welke is voor-

zien van 'een optisch stelsel voor belichting van het transparant 

welk cptisch stelsel een habij het transparant geplaatste lens 

bevat voor het focusseren van licht dat door het transparant naar een 

brandpunt achter de lens gaat, en van een prisma in de vorm van een 

rechte cirkelkegel, waarvan de as coaxiaal met de het transparant 
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; verlichtende lichtbundel is geplaatst, welke prisma zich ter plaatse 

; van het brandpunt bevindt, waarbij de basis van dit prisma ia ge-

i keerd naar de lens, welke lens en het prisma een inverse transfor-

: matie van de op het detectiemiddel geworpen schaduw verschaffen 

• ter vorming van het werkelijke beeld. 

: 19. Afbeeldingsstelsél volgens conclusie 1, met het ken-

; merk, dat het modulatiemiddel een masker met.de ondoorlatende en 

de doorlatende gebieden bevat ên dat het middel voor het verlenen 

I van een beweging een middel bevat voor translatie ten opzichte 

van het detectiemiddel in een eerste richting en voor translatie 

van het masker en het detectiemiddel ten opzichte van de bron in 

een tweede richting. 

20. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 19s met het 

kenmerk, dat de eerste richting loodrecht op de tweede richting 

is. 

21. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 20, met het 

kenmerk, dat het modulatiemiddel een tweede masker naburig aan het 

eerste masker en in de voortplantingsweg van de straling afkomstif 

van de bron door het eerste masker, bevat, dat het tweede masker een 

reeks van relatief ondoorlatende gebieden en relatief doorlatende : 

gebieden heeft, en dat de gebieden van het eerste masker zodanig 

zijn gerangschikt dat de breedten van tenminste enige van de ge-

bieden monotoon in grootte toenemen. 

22. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 21, met het 

kenmerk, dat het eerste masker een relatieve beweging ten opzichte 

van het tweede masker uitvoert, welke* relatieve beweging een modu- ' 

latie verleent aan de frequentie waarmede de stralingsquanta af-

komstig van de bron het detectiemiddel treffen, en dat het recon- ! 

structiemiddel een met het detectiemiddel gekoppeld middel bevat I 

voor het meten van de frequentie van het optreden van stralings-

quanta welke het detectiemiddel treffen, alsmede een met het ; 

frequentie meetmiddel gekoppeld middel voor het verschaffen van ' 

een omhullende functie van de frequentiemetingen, 

23. Afbeeldingsetelsel volgens conclusie 22, met het \ 

kenmerk, dat het reconstructiemiddel een met het omhullende detec- i 

tiemiddel gekoppeld middel bevat voor het uitvoeren van een inverse | 
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Fouriertransformatie van de omhullende functie ter verschaffing van 

het werkelijke beeld. 

door tenminste êén verder detectiemiddel en tenminste één verder 

reconstructiemiddel voor de vorming van een veeltal van werkelijke 

beelden waarvan afzonderlijke exemplaren corresponderen met data 

van de respectievelijke exemplaren van de detectoren, en door een 

afbeeldstelsel dat een met het transformatiemiddel gekoppeld middel • 

in respectievelijke exemplaren van de reconstructiemiddelen bevat 

voor verschuiving van de relatieve posities van de werkelijke beelden 

in overeenstemming met een vooraf kiesbaar programma en door middelen 

voor het combineren van de verschoven werkelijke beelden ter ver-

schaffing van een samengesteld beeld van een speciaal vlak in de bron. 

25» Afbeeldingsstelsel volgens concLisie 24, met het 

kenmerk, dat een collimator tussen een van de maskers in het detec-

tiemiddel is geplaatst, welke collimator een reeks van. convergerende 

gleuven gericht naar een brandpuntslijn in de bron geeft, en dat het 

verschuivingsmiddel is voorzien van een geheugen voor het opslaan 

van elk van de werkelijke beelden, een generator voor het -verschaf-

fen van adressen van elk van de datapunten voor elk van de opge-

borgen werkelijke beelden, en met de adresgenerator gekoppelde 

middelen voor zijzing van de adressen volgens een voor voorafkiesbare 

wijze ter verschaffing van een verschuiving in het geheugen van de 

adresplaatsen van de datapunten, en dat het afbeeldstelsel met het 

geheugen is gekoppeld voor het uit hest geheugen uitlezen van de 

opgeborgen werkelijke beelden in verschoven posities, welke corres-

ponderen met de verschuiving van de adressen. 

26. Combinatie gekenmerkt door middelen van het 

detecteren van straling van hoge energie welke signalen verschaffen 

in responsie op daarop invallende stralingsquanta, door tussen het 

detectiemiddel en een stralingsbron geplaatste middelen voor het 

ruimtelijk moduleren van de straling, welke modulatie middelen 

gebieden bevatten, welke relatief ondoorlatend voor de straling zijn, 

en een reeks van openingen daarin bezitten, welke relatief doorla-

tend voor de straling zijn, en door met de modulatiemiddelen gekop-

24. Afbeeldingsstelsel volgens conclusie 23» gekenmerkt 
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pelde middelen voor het wijzigen van de grootte van de openingen 
teneinde de detectorsignalen van data te voorzien welke geeigend , 

| zijn voor de vorming van een beeld van de bron. • 
27. Combinatie volgens conclusie 26, mët het kenmerk, 
dat de openingen in een deel van de reeks in grootte verschillen 
van de openingen in het andere deel van de reeks op een tijdstip, I 
waarbij de stralingsbundels door een veeltal van de openingen heen-
gaan terwijl zij van de bron naar het detectiemiddel voortgaan. 
28. uombinatie volgens conclusie 27, met het kenmerk, 
dat het detectiemiddel een meetmiddel bevat voor meting van de 
frequentie van het optreden van quanta van stralingsenergie welke ; 

op het detectiemiddel invallen waarbij een opeenvolging van deze 
detectorsignalen een omhullende heeft, welke een transformatie van 
een lijn aftastingsbeeld van de bron voorstelt. 
29. combinatie volgens conclusie 28, hekenmerkt door met 
het detectiemiddel gekoppelde middelen voor het afleiden van deze 
omhullende. 
30. Combinatie volgens conclusie 29, met het kenmerk, 
dat het middel voor het afleiden van de omhullende ie voorzien 
van een met het frequentie-meetmiddel gekoppeld geheugen voor het 
opbergen van de detectorsignalen, van met het geheugenmiddel gekop-
pelde middelen voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen met de 
opgeborgen signalen ter vaststelling van de plaatsen van piekwaarden 
van de omhullende, en van met de rekenkundige middelen gekoppelde 
geheugenmiddelen voor het opbergen van.-'de piekwaarden, waarbij elk 
van de piekwaarden een datapunt van'de omhullende is. 
31. Combinatie volgens conclusie 30» gekenmerkt door met 
de middelen voor het afleiden van de omhullende gekoppelde transfor-
matie middelen voor het uitvoeren van een transformatie van de 
omhullende ter verschaffing van een werkelijk beeld van de bron» 
32. ^ombinatio volgmo oonolufjiö , mb hub kwimek, dut 
de omhullende een Fouriertranrsformatie van een 11 jnaf tastings-
beeld van de bron is, en dat het transformatiemiddel een inverse 
Fouriertransformatie verschaft* j 
33- Werkwijze v.oor radiografische afbeelding gekenmerkt ; 
door de navolgende stappens i 
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het inbrengen van stralingsresponsief materiaal 

van de 'klasse van in het lichaam opneembare materialen bestaande 

uit voor straling ondoorlatende materialen en straling emitterende 

materialen in een voorwerp, het plaatsen van een aantal stralings-

5 detectoren in een met betrekking tot het voorwerp vaste posièie, 

het bewegen van een aantal blokkeringselementen, 

welke de voortplanting van stralingsquanta tussen het voorwerp en 

het aantal detectoren belemmeren, welke detectoren signalen in 

responsie op de voortplanting van deze straling van een voorwerp 

10 langs de blokkeeringselementen naar de detectoren verschaffen, 

waarbij de blokkeringselementen de voortplanting van de straling 

moduleren en door: 

het decoderen van door de detectoren geleverde 

gemoduleerde signalen, waardoor een beeld van een stralingspatroon 

15 uitgaande van het voorwerp vsor elk van de detectoren wordt ver-

schaft. 

34. Werkwijze. volgehs conclusie 33 > gekenmerkt door 

het herplaatsen van het gedecodeerde beeld, verkregen van een 

eerste detector ten opzichter van het gecodeerde beeld, verkregen 

20 van een tweede van de detectoren, ten behoeve van het waarnemen 

van een laminograaf van een vlak in het voorwerp. 

35• Werkwijze volgens conclusie 34» gekenmerkt door 

herplaatsing van de detectoren en de blokkeringselementen ten 

opzichte van het voorwerp ter verschaffing van een beeld van een 

25 ander deel van het voorwerp. 
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