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Positiegevoelige detector voor röntgenstralen of gammastralen en 3-D-

tomografie, die deze dèteötor gebruikt 

De werkwijze en het apparaat voor 3-D-röntgen- of gamraa-

stralentomografie, die een waaiervormige bundel gebruikt, vormt het onder-

werp van de Amerikaanse octrooiaanvrage 528.026, ingediend op 29 november 

197̂  in de USA. De werkwijze en het apparaat voor het reconstrueren van een 

3-D-tomografie uit waaierbundeldata met divergerende weg, die herordend 

is in data betreffende parallelle stralen, en met inbegrip van de werkwijze 

vöor 3-D hérconstruetie door convolutie, vormt het onderwerp van de 

Amerikaanse octrooiaanvrage 528.026, ingediend op 29 november 197̂  in de 

DSA. • 

De onderhavige uitvinding heeft in het algemeen betrekking 

op 3-D-tomografie aet waaiervormige röntgen- of gammastralenbundels, 

en met name öp deze tomografie die een positiegevoelige detector gebruikt, 

Voorgesteld is gecollideerde bundels van doordringende 

straling te gebruiken om een stel hoekvormig verplaatste schaduwbeelddata 

te produceren, waaruit éen 3-D-tomografiek van een gedeelte van het 

lichaam gereconstrueerd wordt. De 3-D-tomografiek werd gereconstrueerd 

doof een werkwijze voor het berekenen van de absorptie- of transmissie-

óoefficienten Voor een matrix van elementen met een dwarsdoorsnede-opper-

vlak dat gesneden wérd door de hoekvormig verplaatste stellen parallelle 

stralen. De Coëfficiënten werden verfijnd door een proces van opeenvolgende 

benaderingen om de uiteindelijke 3-D-tomografiek te produceren. Deze methode 

is voorgesteld in Het Amerikaanse octrooischrift 377.8611)-. 

In 'dit octrooischrift wordt de schaduwbeelddata verkregen 

door êên van twee methoden. Bij de eerste methode gaat een gecollideerde 

bron van doordringende straling door het lichaam naar een detector, die 

zich in lijn met de bundelweg bevindt. De detector en de bron worden dan 

rechtlijnig zijdelings ten opzichte vart het lichaam verplaatst .oneen 

gejeven stel schaduvbeelddata te verkrijgen, De bron en de detector worden 

dan hoefcvoimg ecroteesd naar ©»;« tweede yjaitie on vssi' zijfleiiii£& vtx~ 

schoven ten opzichte van het lichaam om een tweede stel schaduwbeelddata 
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te verkrijgen, enz. 

Bij de tweëde methode wordt een waaiervormig stelsel van 

gecollimeerde "bundels van doordringende straling, waarbij elke bundel 

in lijn daarmede een detector bezit, zijdelings rechtlijnig verschoven ten 

5 opzichte van het lichaam en dan geroteerd naar een tweede positie met een 

zijdelingse verschuiving in de tweede positie, enz-, om hoekvormig ver-

plaatste stellen schaduwbeelddata te produceren. 

Het voordeel van de tweede methode ten opzichte van de 

eerste methode is dat de zijdelingse translatie verminderd kan worden met 

10 een factor van 1/N, waarbij N het aantal detectors is, zoals 6 of 7- Pit 

octrooischrift vermeld evenwel dat de wegen van de doordringende straling 

door het lichaam allemaal een constante breedte moeten hebben, en dat dit 

een wezenlijke eis is voor nauwkeurige computerberekeningen, die uitgevoerd 

moeten worden voor de reconstructie van de 3-D-tomografiê, De in dit 

15 octrooischrift weergegeven algoritmes voor de reconstructie van de 3-D-

tomografie zijn ook gebaseerd op stellen parallelle stralen. In het geval 

evenwel van de gecollimeerde divergerende bundels wordt niet vermeld hoe _ 

men schaduwbeelddata kan verkrijgen, die gebaseerd zijn op stellen parallelle 

stralen. Verder wordt er niet vermeld noch gesuggereed hoe de door het 

20 lichaam gaande divergerende stralen wegen met constante breedte kunnen 

volgen. In dit octrooischrift wordt dus geen methode beschreven voor de 

reconstructie van 3-D-tomografieen uit stellen divergerende doordringende 

stralen, die verkregen worden uit een divergerende waaierbundel. 

Het is in de stralingsdetectie ook bekend een positie-

25 gevoelige detector te gebruiken, die een kamer omvat welke een ioniseerbaar 

gas zoals xenon bevat, waarbij een stelsel van anodedraden aangebracht is 

in de ruimte tussen een paar kathoderoosters. De anodedraadelektroden zijn 

individueel verbonden met een vertragingslijn op van elkaar gescheiden 

afstanden langs de lengte van deze lijn. Een in de detector komend kwantum 

30 geabsorbeerde doordringende straling resulteerde in de produktie van een 

plaatselijke ionisatie van het gas, waarbij een stroomlawine vloeit naar 

één van de elektroden in een gelokaliseerd gébied. Deze lawinestroom 

produceerde een strooinimpuls in de dichtstbij zijnde anodedraad, welke im-

puls gevoerd werd naar de respectieve vertragingslijn. Outputs werden opge-

35 nomen van de tegengestelde einden van de vertragingslijn. Een van de 

outputs werd gebruikt om een tijd-amplitude-omzetter te starten en de 



andere'impuls, die verkregên vas op het tegenovergestelde einde Tan de ver-
is 

tragingslijn, Werd. gebruikt' om. de tijd-amplitude-omstter te stoppen, waardoor 

een outputpotentiaal weird verkregen die evenrédig is met de positie van 

het ionisatie-optreden. Op deze wijze werd een positiegevoelige detector 

verkregen. 

' Het is ook hekend individuele versterkers en discriminators 

te gébruiken > die verbonden zijn met elke anodedraad, waardoor data 

betreffende ionisatiégebeurtenissen parallel verkregen worden om een veel 

hoger datafrequentievermögéh te verschaffen dan verkrijgbaar is in de 

detectors van. het vertragingslijntyp-e, waarbij de informatie in serie 

verkregen wordt in tegenstelling tot de parallelle methode. 
( 

Het hoofddoel van de uitvinding is het verschaffen van 

een verbeterde positiegevoelige röntgenstralen- of gammastralendetector 

en het verschaffen van een verbeterde 3-D-tomografie-apparatuur, die deze 

detector gébruikt. 

Yolgens êên kenmerk van de uitvinding omvat een positie-

gevoelige rontgenstraleix-gaamastralendetector van elkaar gescheiden anode-

en. kathode-elektrode-inrichtingen, waarbij êen van deze inrichtingen een 

stelëel van langwerpige elektrisch geleidende elektrodegedeelten omvat, 

welke langwerpige gedeelteó langwerpig zijn in een richting, die zich in 

het algéöeen parallel uitstrekt aan de te detecteren doordringende straling. 

Yolgens een ander kenmerk van de uitvinding omvat de 

positiegevoelige röntgenstralen- of gammastralendetector ,van elkaar ge-

scheiden anode- en kathode-elektrode-inrichtingen, die gedompeld zijn in 

een ioniseerbare gasvormige atmosfeer, waarbij één van de elektrode-

inrichtingen eeri stelsel omvat van radiaal divergerende langwerpige gelei-

dende elektrodegedeelten, welke elektrodegedeelten langwerpig zijn in de 

richting van de te detecteren divergerende doordringende straling. 

Yolgens een ander kenmerk van de uitvinding omvat een 

positiègevoelig röntgenstralen- of gammastralendetector een gewelfd stelsel 

van langwerpige elektrodegedeelten, die gedompeld zijn in een ioniseerbare 

gasvormige atmosfeer. 

De uitvinding wordt in de volgende beschrijving nader toe-

gelicht aan de hand van Se tekeningen. s 

figuur 1 is een schematische dwarsdoorsnede van een met 

doordringende stralen werkend 3-D-tomografxe-apparatuur volgens de uit-



vinding, waarbij eveneens e®n door het apparaat geproduceerde schaduwgrafiek 
> 

is weergëgeven. 

Figuur g is op grotere schaal een doorsnede van een ge-

deelte van de constructie volgens figuur 1, dat afgebakend is door de 

lijn II - II. 3 

Figuur 3 is op grotere schaal een doorsnede van een gedeelte 

van de constructie vólgefis figuur 1, afgebakend door de lijn III - XIX. 

Figuur h is êen aanzicht van de constructie van figuur 3 

volgens de lijn IV - IV in de richting van de pijlen. 

Figuur $ is op grotere schaal een gedetailleerd aanzicht 

van een gedeelte van de constructie van figuur 1 volgens de lijn V - V 

in de richting van de pijletii -

Figuur 6 toont een schema van een met een waaiervormige 

röntgenbundel werkend 3-D-tomografisch apparaat, dat voorzien is van de ken-

merken van de uitvinding* 

Figuur T is een langsdoorsnede van een positiegevoelige 

röntgenstralen detector, dié gebruikt wordt in het" apparaat volgens de. 

uitvinding. 

Figuur Ê is een aanzicht van de constructie van figuur 7 

volgens de lijn VIII - VIII in de richting van de pijl, waarbij de bijbe-

horende schakelingen in blokschemavorm zijn weergegeven. c 

Figuur 9 toont schematisch, gedeeltelijk̂ in blokschemavorm, 

een databewerkiógsgedeelte Van het apparaat volgens de uitvinding, 

Figuur 10 toont schematisch hoe een roterende waaierbundel 

stellen parallelle gtfaleft produceert. 

Figuur 11 is een aanzicht als figuur 10 en toont een extra 

polatiè van de inrichting volgens figuur 10 naar tweemaal zoveel detectors 

en na benaderingen van parallelliteit voor de toegevoegde tussenliggende 

stralen. 

Figuur 12 toont schematisch het proces voor het corrigeren 

van het stel gedetecteerde parallelle stralen naar stellen parallelle 

stralen met gelijke laterale afstand. 

Figuur 13 toont schematisch het próces voor het compen-

seren vaft een niet--gelijke afstand tussen, de gedetecteerde pörallelle 

stralen. 

Figuur lU is een schduwgrafiek, die omgezet is in ln van 



de verhouding van de gédeteöteerde sterkte alé een functie van de laterale 

£Ósitie" t' (y), gedëèld doof* de bundelsterkte to, gemeten zonder absorptie, 

FigUtó* f5 is een plot ven dë in de 3-D~?econstructie-

methodê gébruikte functie. 

figvxxt \è is een plot voor de convolutie van de functie * p 
vén figtmr 15 aat êën ëfikèl punt op de functie van figuur 

Fifetfur, ff is een plot van de eonvölutie van de functie van 

, figuur 15 met dé schaduwgrafiékfuiifitie van figüur lh. » * • , 

Figuuï f8 toont schematisch het proces voor de tegenpro-

jêctié"'ön hèt toevoegen V&n de bijdragen van dè geconvolueerde specto-

grafischè data. 

Figuur 19 toont schematisch de positie*-on2ekerheiö» wanneer 

een waaièrbundél gedetecteerd voïdt door een rechtlijnig detecterend 

stelsêl. 

FigUür..£fó is een longitudinale dóorsnede door een bij voor-

keur tóegep&ste uit velé dradên bestaande stralingsdetector. 

Figuur 21 toont op grotere schaal een doorsnede van de 

constructie van figüur 20 vólgens de lijn XXI * XXI in de richting van de 

pijlen. 

Figuur 22 is een stromingskaart voör eeö. met een ccsaputer 

uitgëvóéïde faèthode voói- de reconstructie van de 3-D-tomografieken. 

Sê chriiyihg-van de voorkeursuitvoeringen, 

* FigUur ,f tóoÉt een apparaat voor het produceren van met 
i * * 

doordringende straling verkregen ëchaduvgrafiéken van een te onderzoeken 

lïcfiaaiiu De té öéderzbekên patient 11 ligt op èen bahk 12 van een passend 

kuhstètofa&teriaal. .Een gesèhikte puntbron van doordringende straling 13, 

zóals röfitgènetralen of gamaastralen, is aangebracht boven het lichaam 
• '.i > 

offl een waaiervormige bundel van divergerende doordringende straling te 

richtén -door een ste&ilè langwerpige sleuf in een collimator 15, die 

van l&od kaft èij-n. De waaiervormige bundel is betrekkelijk dun en bevat 

divergerende stralen van doordringende straling, die gericht worden naar 

hit te onderzoeken lichaam 11. 

'De doordringende straling wórdt gedeeltelijk geabsorbeerd 

in het iichaai 11 in overeenstemming met de dichtheid Van de verschillende 

gedeelten vah het lieltót&m, ife&rin de straling dringt. |n een typisch 

vóörbéeld van eeft torsotömografiek zouden de longén een betrekkelijk kleine 



dichtheid hebben, terwijl de ruggegraat een "betrekkelijk hoge dichtheid zou 

hebben. De uit het ÜctféW komende doordringende straling, wordt gevoerd 

door éen tweede vaaierMndëlCollimator 20 en dan dóór een gefokusseerde 

roostercollimtor 16, die in detail in de figuren 3 ên k is weergegeven. 

De tweede collimator 20 is gelijk aan de collimator 15 > en de collimator 

16 bestaat uit een stelöfel van loden schoepen 17? die gebed zijn in een 

plastic vulmateriaal 10,'van bijvoorbeeld polyetheen. Be schoêpen 17 hebben 

een dikte van bijvoorbeeld 0,5 mm en het vlak van de schoepen verloopt 
u 

parallel aan de divergerende stralen, die uit de bron 13 komen. In een typisch 

voorbeeld zijn de collMerênde schoepen 17 van elkaar gescheiden door 

ongeveer 5 >0 mm om te vêrhinderen, dat uit het lichaam 11 komende ver-

strooide straling terecht komt in 'een positiegevoelige stralingsdetector 

21. Minder dan 1 % van de verstrooide straling bereikt de detector 21. 

In een voorkeursuitvoering omvat de positiegevoelige 

detector 21 een stelsel̂ vaê door kleine afstanden gessheiden detecterende 

draden, zoals beschreven zal worden aan de hand van de figuren 7, 8, 9, 

en 20 en 21. In het algemeén is er een detectie-element van het stelsel 

in lijn met hét midden f&n elk der troggen gecollimeerde divergerende 

stralen, die door de cólliftator 16 gaan. In een typisch voorbeeld zou de 

positiegevoelige detector 21 een lengte hebben van ongeveer 50 cm en zou 

1$Ó afzonderlijke detécfcie-elewenteft omvatten met onderlinge afstanden 

van 1/2ó.De vaaierbundel ofiderspant in het algemeen een boog Vp yan 75°. 

• De doordringende straling zoals röntgenstralen of gammastralen 

wordt j als hij door het lichaam 11 gaat, verschillend verzwakt of ge-

absorbèérd door de vefêèhillende gedeelten binnen het lichaam, zoals 

de loügén, de ruggegraat, enz, oin een schaduwgrafiek te produceren van de 

gedetecteerdê sterkte vêrsus afstand, zoals weergegeven in figuur 1 door 

de kromme 22. i 
In een typisch voorbeeld omvèt de röntgenstralen- of 

gatfatóstfèlenbroft 13, die in detail is weergegeven in figuur 2, een cilin-

drisch licha&n 23 van m&teïiaal met een hoog atoomgetal 2, zoals lood 

of tantaai, en omvat eed cëntrale "re-entrant" boring 2h, waarin zich een 

diliridHsCh inzetstuk 2$bevindt. Het inzetstuk bestaat uit êen plastic 

lichaam 26, waarin 2'ich ,ee& korrel 27 van radio-aktief materiaal bevindt, 

die èébed is in het buitenèté einde da&rvan. Êen sluitet 28 van hoog Z-

matériaal is 2wenkbaar |emdhteerd op het lichaam 23 "bij ên wordt 



gezwenkt om de stralingsbron af te sluiten en in de gesloten positie ge-

houden door een vegende klem 31. Typische materialen voor de korrel 27 

omvatten materialen, die röntgenstralen of gammastralèn zullen leveren met 

sterkten, die binnen het gebied van 50 - 100 keV vallen, 'De bronstraling 

is bij voorkeur monochromatisch. Materialen van dit type omvatten Y-herbium , 

dat een halve levensduur heeft van ongeveer 1 maand en een zeer stabiele 

voorstelbare vèrvalsnelheid heeft'. Andere typen bronnen 13 kunnen evenwel 

ook gebruikt worden, zoals een rontgenstralenbuis, die verscheidene ver-

schillende typen secundaire ganma- of rontgenstralende uitzendende materialen 

gebruikt. 

Figuur 6 toont het apparaat van figuur 1, dat kan roteren 

rond een rotatie-as 33 die centraal ten opzichte van hét lichaam 11 is op-

gesteld. De bron 13, detector 21, en collimator 16 zijn gemonteerd op een 

ring 3^ om te kunnen roteren rond de rotatie-as 33. De ring 3h wordt aan-

gedreven door éen wrijvingèwiel 35, dat verbonden is met een aandrijvings-

motor 36 via een passende aandrijfinrichting, zoals een snaar 37. De ring 

3^ wordt gesteund door het aandr ij ving s wiel en een 1-eiviel 38, dat roteer-

baar gemonteerd is op een basisconstructie 39. De ring 3^ omvat een stelsel 

van axiaal gerichte pennen , die met tussenruimten van 1° aangebracht 

zijn rond de omtrek van de ring 3^. Een fotoceldetector h2 is vast ten 

opzichte van de ring 3^ en de pennen i+1 gemonteerd, zodat als de ring 3^ 

geroteerd wordt opeenvolgende pennen ̂ 1 in register komen met de optische 

weg van het gereflecteerde licht vanaf de respectieve pennen k2 naar de 

fotocel k2 om een outputsignaal te geven, dat indicatief.is voor de hoek-

positie van de ring 3^, en dus van de bron en de detector ten opzichte van 

het lichaam 11. 

Dit elektrische signaal dat representatief is voor de 

positie van de ring 3^, wordt gevoerd naar ëên input van een volgorde-

schakelaar ho. De output van de volgordeschakelaar Uo wordt gevoerd naar de 

motor 36 om de ring 3̂  rond het lichaam 11 aan te drijven. Voor elke 

hoekpositie Q van 1° wordt een schaduwgrafiek van 151 punten verkregen, 
, 1 

zodat een stel sch&duwgrafieken verkregen wordt, namelijk een schaduw-

grafiek voor elke graad rotatie van de bron rond de patiënt. In een typisch 

voorbeeld waarbij een waaiervormige stralingsbundel van 75° gebruikt wordt, 

is de volgordeschakelaar ^0 ingesteld om de bron continu rond de patient 

te rotëren over een totale hoek van 255° teneinde 255 stellen schaduw-
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In bedrijf gaat een kwantum ioniserende straling, die 
door bet lichaam 11 is gegaan, door het venster 52 en komt in de met ioni-
seerbaar gas gevulde kamer kj, Tengevolge van het gebied met een staart 
elektrisch veld rondom de afzonderlijke anodedraden 53 treedt wanneer een 
kwantum ioniserende straling in het ioniseerbare gas geabsorbeerd is, 
een ionisatie op, die een stroomlawine veroorzaakt tussen de anode en 
kathode, hetgeen resulteert in een stroomimpuls op de respectieve anodedraad 
53, die zich het dichtst bij de ioniserende gebeurtenis bevindt. Die lawine-
stroomimpuls wordt gevoerd naar de vertragingslijn bij de corresponderende 
verbinding van die anodedraad met de vertragingslijn 56, De stroomimpuls 
beweegt in tegengestelde richtingen langs de vertragingslijn 56 naar de 
einden daarvan en dan via de versterkers 58 in de discriminators 57. 

De discriminators 57 produceren corresponderende output-
impulsen, die overeenkomen met de voorflank van de respectieve stroomim-
pulsen. Het tijdverschil tussen opeenvolgende impulsen is evenredig met 
of anderszins representatief voor de positie van de ioniserende gebeurte-
nis, die gedetecteerd wordt de dichtst bij zijnde anodedraad 53• De impulsen 
worden dan gevoerd in de tijd-amplitude-omzetter 59 om een outputpot ent laai 
te produceren, die correspondeert met de positie van de ioniserende gebeur-
tenis. Deze potentiaal wordt dan omgezet in digitale data in de A-D-omzetter 
61 en dan naar de computer 62 gevoerd. De computer slaat de ioniserende 
gebeurtenis op in een respectief kanaal corresponderende met de positie 
van de ioniserende gebeurtenis. Daaropvolgende ioniserende gebeurtenissen, 
die gedetecteerd worden gedurende het meten van eln schaduwgrafiek voor 
elke hoek ö , worden in hun respectieve kanalen opgeslagen. De computer 
heeft dus in zijn geheugen na een rotatie van de bron over 255°, 255 stel-
len schaduwgrafiekdata opgeslagen. De computer zal dan deze stellen 
schaduwgrafiekdata gebruiken 02a een 3-D-tomografiek te reconstrueren van 
het gedeelte van het lichaam 11, dat onderzocht is, zoals hierna in detai-1 
beschreven zal worden. 

Een der problemen met de positiegevoelige detector 21 
van het vertragingslijntype, zoals weergegeven' in de figuren 7 en 8, is 

5 dat hij beperkt Is tot een telfrequentie van ongeveer 10 ioniserende 
gebeurtenissen per seconde. Het is wenselijk een detector te gebruiken die 

8 1 
in staat is met een frequentie van 10 gebeurtenissen per seconde of hoger 
te tellen. lm bijvoorbeeld een 3-D-tomografiek te verkrijgen, die een 



nauwkeurigheid in de dichtheid! van een l % heeft, zijn ongeveer 10̂  tel-

lingen per seeoMé nodig/ Éfet? is 'Wenselijk dat de 3-D-tomografiekdata ver-

kregen worden gedurfende de periode, waarin de adem ingehouden wordt, dat 

wil zeggen een tijd van oag-eveer 15 seconden of minder. Dit leidt dan tot 
O 

een wenselijke telfrê uêntiö Van tenminste 10 per seconde. 
S 

De telffê uefctie' kan vérhoogd worden tot tenminste 10 

per seconde door de vertragingslijn 56 weg te laten en elke afzonderlijke 

anodedraad 53 te verbinden met eeh respectieve versterker 65 en teller 66, 

zoals weergegeven in figuur 9.' De outputs van de tellers 66 worden gevoerd 

naar een input van een multiplexer 67, 2adat na de voltooiing van een 

schaduwgrafiek voor elke hoekpoöitie van 6, de data in de tellers 66 

uitgêlezen worden via de multiplexer 67 in de computer 62 via een computer-

scheidiflgsvlak 68. De computet 62 kan bijvoorbeeld bestaan uit een PDP11/̂ 5 

minicomputer, die voorziet is ,fan' eên direkt toegankelijk geheugen 69 

en een schrijfgeheugen 71• Hiernakst bezit de minicomputer 62 een toetsen-

bordterminal 72, en een met kleuren werkende weergaveterminal 73, waarin 

de cóntoureh Van een gegeVeft dichtheid in de 3-D-tomografiek weergegeven 

worden met verschillende gegeven kleuren, zodat de dichtheiddifferentiatie 

verbeterd wordt voor hèt menselijke oog. Hiernaast bezit de minicomputer 

een regeldrukinrichting Jk vcor het afdrukken van een 3-D-dichtheidtomografie 

in termen van getallen, die direkt corresponderen met de dichtheid. 

Aan. de hand t&n figuren 10 tot 19 en de atromingskaart 

volgens figuur 22 zal de computermethode voor het reconstrueren van de 

3-D-tomógrafiêken uit de Stellen hoekvoraig geplaatste schaduwgrafiekdata 

in détail vérkla&rd worden, Dé stéllen schaduwgrafiekdat&j die gedetecteerd 

worden door de positisgeVOilig® detector 21, worden opgewekt door de absorptie 

van doordringende straling door hêt lichaam onder analyse langs een 

stelsel van divergerend® isttèlikgswegen. De bij voorkeur toegepaste 3-D-

tomografiek̂ éèdtostructietosthtfêè vèreist dat de sc heduwgrafi ekdata corres-

ponderen met dé absorptie Vaa doordringende straling langs e©a stelsel 

van parallelle stralingswégen. 

Gëblêkén is dit de gedetecteerde schaduwgr&fiékdata langs 

divergerende wégen geordfeM 2TO§ïle& worden in stellen van sc'naduwgrafi ekdat a 3 

die representatief zijn voor die felke verkregen worden door stelsels f o 
van parallelle stralen* In positie 6 s 0 zendt de bron 13 ®en waaier-

vór&igë bundel uit ovér eën aö&tièue verdeling van divergerende wegen binnen 
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de hoek if , die onderspannen wordt door de •waaiervormige bundel, Als 

wij de centrale weg of straal 75 beschouwen, die aangeduid is met 

kan gezien worden dat deze straal gaat door de rotatie-as 33 naar de detector. 

Andere stralen zoals r . , •••• rj_36 binnen de waaiervormige 

bundel .gescheiden door intervallen van 1°. Wanneer de bron 13 van de 

waaiervormige bundel geroteerd wordt in de positieve 9-riehting met 1° 

rond de rotatie-as 33 en vanaf de beginpositie van 9-1°, kan gezien wor-

den dat er een nieuwe centrale straal is, aangeduid met ^, die ten opzich 

van r. n verschoven is over 1° en die gaat door de rotatie-as 33. Hiernaast 

is er straal r, die parallel verloopt aan r. n. Wanneer de bron 13 1,1 ï ,u 

geroteerd wordt naar Q = 2 , dan is er een straal 2 parallel aan zovel 

r^ Q en r̂  .̂ Deze redenering volgende zal gezien worden dat er stellen 

parallelle stralen zijn in overeenstemming met de in figuur 10 weergegeven 

stralen, waarbij r een straal of weg is en achtervoegsels Q en ^ heeft, 

waarbij 0 de hoekpositie is van de bron 13 en | de hoekverplaatsing 

van de straal 'uit de middenstraal van öe waaiervormige bundel. 

Stralen kunnen aangeduid worden met r. -, waarbij i een x, j 

index is die de positie van de bron aangeeft = i h ö) en j een geheel 

getal is, dat de positie van elke straal binnen een bepaalde waaiervormige 

bundel aanduidt. De regelstraal van de bundel gaat door het rotatiemiddel 

en wordt aangeduid, met j = 0. Aangrenzende stralen worden opeenvolgend 

genummerd, In figuur 10 kan gezien worden dat het mogelijk is tenminste 

twee stels-els van parallelle stralen te verkrijgen. Als wij een aantal 

parallelle stralen die hellen onder een hoek van 6., i * 0 .... 180/ A 6* 

aanduiden door r'..5 dan kan het herordenende proces gegeneraliseerd worden 

door de volgende transformatie. 
r ij ri-j,j' J ~ Jmax .... +jmax 
waarbij j - t waaier/2 I\ 9. Voor het bijzondere 

u max gelijk0 
geval van l\ 0 = 1 en lp waaier is/aan 75 , worden dan 180 stellen 

parallelle stralen gevormd met i = 0, 1, .... 179• 

Ofschoon in de bovenstaande bespreking voor het gemak de 

positie van de bron 13 weergegeven was in bepaalde punten, en de stralen 

weergegeven waterkoor lijnen, wordt opgemerkt dat de bron 13 en de detectors 

21, enz., met een constante höeksnelheid roteren en data geaccumuleerd 

wordt gedurende intervallen, waarin de bron continu beweegt van één positie 

naar de volgende, zodat 0 een gemiddelde bronpositie vertegenwoordigt 
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gedurende een bepaald interval in de tijd. De detector 21 is eveneens 

gevoelig voor de continue verdeling van de uitgezonden straling, zodat de 

stralen in werkelijkheid de gemiddelde transmissie vertegenwoordigen in 

een gebied met kleine breedte, dat begrensd wordt door naburige stralen. 

5 .' Voor een betrekkelijk hoge oplossing is het wenselijk 

180 stellen parallelle stralen te verkrijgen met Q--intervallen van 1°. 

Aangetoond kan worden dat als 1Ö0 stellen parallelle stralen verkregen 

moeten worden, de bron 13 gefoteerd moet worden over een totale hoek Q van 

180° plus de vaaierhoek ^ . In het geval van een vaaierhoek lp van 75° 

10 is de totale hoekverplaatsing Q 255°. De 255 stellen sch&duwgrafiekdata 

langs divergerende wegen of stralen worden dus geherordend door de computer 

62 in 180 stellen schaduwgrafiekdata langs parallelle stralen. De herordening 

kan door de computer 62 uitgevoerd worden, nadat de schaduwgrafische data 

langs divergerende stralen opgeslagen is in de respectieve kanalen van het 

15 geheugen of de data, zoals hij verkregen wordt van de detector 21 en 

gemultiplext is in het geheugen van de computer 62, wordt geadresseerd 

in overeenstemming met de gewenste herordenende adresmethode, zodat de 

data in de oorspronkelijk opgeslagen vorm opgeslagen wordt in stellen parallelle 

schaduwgrafische data. 

20 Om de ruimtelijke oplossing die verkregen kan worden net 

een gegeven eindig aantal metingen te optimaliserens bleek dat de 

waaierstralen dichter bij elkaar moeten liggen dan de rotatiestaphoek 

A. Q. Als deze afstand gekozen wordt als een fractie van & 0, bijvoor-

beeld J\ Q/n waarbij n= 2,3,̂ , dan kan het hierboven vermelde herordenende 

25 proces toch nog gebruikt worden, vooropgesteld dat een scheluvbenadering 

geïntroduceerd wordt. Een voorkeurswaarde van n = 2, waardoor AlP" 1/2 

als /X Q - 1°. Figuur 11 toont hoe stellen parallelle stralen verkregen 

worden van waaierstralen in dit geval. De scheluwbenadering wordt als 

volgt geïntroduceerd. De straal ^ is gekozen om een lid te zijn van 

30 het aantal stralen parallel aan r. n met een afstand halverwege tussen 
ju 

r̂  q en r ^ Gebleken is dat deze benadering een verwaarloosbaar verlies 

van ruimtelijke oplossing in de reconstructie introduceert. Twee stellen 

parallelle stralen zijn in figuur 11 aangeduid met Éh en . Voor n = 2 

en gebruikmakende van de scheluwbenaderingen wordt dus de herordenende 

35 transformatie voor j : r*.. = r, . . » j = - j j voor j : . . ôdd ij 1+j/2,j gmax.... "max "even 
r'. . ~ r. + ̂  -x3^ j - j +1 ... j -1. Voor het bepaalde geval waarin 
ij 1. 2 " m̂ax wmax 

7 5 1 3 8 5 5 
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f waaier = 75°, ZL 9 = 1°, wordt dan ^ = = 75. 

Ook kan aangetoond worden dat de stellen geherordende 

parallelle wegen of stralen geen gelijke zijdelingse afstand bezitten. 

De afstand wordt kleiner wanneer de afstand tot de centrale straal groter 

wordt. Dit is weergegeven in figuur 12, waarin op de abscis-schaal de . 

afstanden zijn weergegeven van de geherordende stellen parallelle stralen. 

De bij voorkeur toegepaste,3-D-reconstructiemethode gebruikt data, die 

gebaseerd is op een uniforme zijdelingse afstand tussen parallelle stralen 

van het stel. Daarom is het wenselijk de stellen schaduwgrafische data 

langs geherordende parallelle stralen te modificeren in data, die een 

gelijke zijdelingse afstand hebben tussen alle parallelle stralen van het 

stel. 

"In de figuren 12 en 13 is de methode weergegeven voor het 

transformeren van de schaduwgrafische data langs parallelle stralen in 

data, die een zelfde zijdelingse afstand hebben. Een stel parallelle stra-

len met ongelijke afstand is weergegeven met JO in figuur 12. De met x aan-

geduide abscis-schaal toont de ongelijke zijdelingse afstand, waarbij x^ = Ö 

x^ = BSin 1 , x 2 = BSin 2°..... x^ - BSin n°, waarbij R de straal is van 

de rotatiecirkel van de "bron 13 ten opzichte van het lichaam 11 en n het 

nummer van de straal is in graden ^ vanaf de centrale straal, dat 

wil zeggen = 0°. De abscis-schaal voor een gelijke zijdelingse afstand 

van de stralen= 70 is weergegeven door y, waarbij y^ = a, y^ = 2a, 

y 0 = 3a .... y = na, waarbij a = X .In het geval van = 7 5 is 
j n max 

n 

dan a = BSin, 37,5° . 

37 

De gedetecteerde stralingssterkte I1, Ig .... is ge-

baseerd op parallelle stralen met ongelijke zijdelingse afstand, dat 

wil zeggen zij hebben de abscis. .schaal x zoals weergegeven in figuur 13-

De x-schaalsterkten l y I^, • • • • I n worden getransformeerd in overeen-

stemming met de volgende algoritmes om schaduwgrafische sterkten langs 

parallelle stralen I'g •••• X r
n te verkrijgen met gelijke zijdelingse 

afstand, dat wil zeggen sterktedata langs de y-abscis-schaal; 
( 

I'.,(y) - - I1 (vergelijking 1) 

'ï1 V ^ " ( ^ ) h + ( h (vergelijking 2} 
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r 3 ( y ) = ( J 2 i k ^ ) X3 ^ l i j k i n g 3) 

Dit proces kan gegeneraliseerd worden door de vergelijking; 

I'.-(y) B i f-il^(x) (vergelijking k) 

waarbij f. . de coefficienten zijn in de "bovenstaande vergelijkingen (ver-
J 

gelijkingen 1 tot 3). Om een snelle en gemakkelijke bewerking te verkrijgen 

kunnen deze vergelijkingen teloren berekend worden en opgeslagen worden 

in een schrijfgeheugen, dat gebruikt kan worden door het reconstructiepro-

gramma. Ofschoon de hierboven' genoemde vergelijkingen gewoonlijk slechts 

twee termen bevatten, zullen af en toe drie termen aanwezig zijn corres-

ponderende met het geval, waarin een nieuwe trog, zoals weèrgegeven in 

figuur 13 (y-as) overlapt wordt door drie oude troggen. De coefficienten 

f.. kunnen ook berekend worden door een andere methode, die de toepassing 

van de scheluwbenadering vergemakkelijkt. 

De coordinaten van de randen van de troggen in figuur 13 

worden als volgt berekend. De x- en y-assen worden genomen,als een lijn die', 

gaat door het rotatiemidden 33 in figuur 6, en die loodrecht staat op een 

bepaald aantal parallële stralen. De nieuwe troggen zijn door gelijke 

afstanden gescheiden, zoals t,evoren. De oude troggen (x-asj worden gede-

finieerd door de snijding van. de grenzen van de werkelijke, waaierstralen 

met deze lijn'. Deze grenzen worden gegeven door de lijnen bij + T/h° en 

- 1/1+° ten opzichte van elke bepaalde centrale positie van.de bron 13. De 

op deze manier gedefinieerde troggen zijn niet direkt aangrenzend 'zoals 

in figuur 13, maar gescheiden door spleten. De troggen die^schuine stralen 

vertegenwoordigen, worden geintroduceerd door stralen te gebruiken, die 

begrensd worden door lijnen bij - 3A° en - 1/U° ten opzichte van elke 

centrale bronpositie, en gezien kan worden dat zij passen in de ruimten 

tussen de loodrechte stralen, ofschoon verwaarloosbare Heine spleten 

over zullen blijven. Deze methode is opgenomen in het in figuur 22 be-

schreven computerprogramma. 

De bij voorkeur toegepaste computermethode voor het re-

construeren van de 3-D-tomografieken uit de hoekvormig verplaatste gehe'r-

ordende stellen schaduwgrafieken langs parallelle stralen,-is een'methode 

die beschreven is in een artikel met als titel "Three Dimensional 

Reconstruction from Radiographs and Electron Micrographs: Application 
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of Convolution Instead of Fourier Transforms", gepubliceerd in de 
Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A. , vol. 68, no:. 9, 
biz. 2236 - 22̂ 0, september 1971. Kort samengevat bestaat deze methode 
uit het transformeren van de schaduwgrafiekdata langs parallelle stralen 
in schaduwgrafiekdata corresponderende met het natuurlijke logaritme In 
van de sterkte van de gemodificeerde gedetecteerde straling als een functie 
van y, namelijk I'(y), 'genormaliseerd tot de bundelsterkte XQ. wordt 
gemeten voordat de schaduwgrammen gemaakt worden, door de niet geabsorbeerde 
bundel op één van de detectordraden 53 te detecteren, en die informatie 
wordt opgeslagen in de computer om in deze berekeningen gebruikt te worden. 

Figuur toont een typische schaduwgrafiek voor de functie 
In I'(y)/I0, welke functie g (na,'9) genoemd kan worden.'De lineaire 
schaduwgrafieken voor de verschillende hoeken 0 worden elk afgetast met 
intervallen a en deze data worden dan geconvolueerd met een functie q(na} 
om g'(na; 0) te verkrijgen onder gebruikmaking van het volgende algoritme: 
g' (na; 0) = g(na; 0)Aa-(l/ ~jf 2a) 21 S /~(n+p)a;0 J p 2 (vergelijking 5) 

... p oneven waarbij -
g(na) = jĵ- voor n = 0 (vergelijking 6) 
= —r2 2 voor n oneven 1 n a 
« 0 voor n even 
De functie a (na) is weergegeven in figuur 15 en het produkt 

van de functie van figuur 15. met het punt 78 van de schaduwgrafiekfunctie van 
figuur li is weergegeven in figuur, 16. Zoals gezien kan worden in de vorm 
van de functie van figuur 15 heeft deze functie een nul-waarde voor even 
genummerde intervallen en daalt betrekkelijk snel met het intervalnummer 
n, zodat de convolutie van de functie van figuur 15 met die van figuur lh 
slechts geevalueerd hoeft te worden bij een redelijk klein aantal n-intervallen 
a vandaan van het punt op de functie die geconvolueerd wordt. De 
individuele proaukten van de functie van figuur 15 met g(na,0) voor elke 
waarde van y of na Van figuur 1b worden gesommeerd om de functie g'(na;0) 
van figuur 17 te verkrijgen, dit proces staat matematisch bekend als de 
convolutie van g(na, 6) met q.(na) als uitgedrukt in vergelijking (5), In 
andere woorden: het resultaat van vergelijking (5) is in figuur. 17 weer-
gegeven voor een gegeven waarde van 0. Door het algoritme van vergelijking 
(5) zijn dus l6ö stellen van de functie van figuur 17 opgewekt, een voor 
elk hoekvormig gescheiden stel schaduwgrafiekdata langs parallelle stralen. 
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Deze 180 schaduwgrafieken worden dan teruggeprojecteerd voor het berekenen 

van de resulterende 3-D gereconstrueerde tomografiek onder gebruikmaking 

van het volgende algoritmes 

f (3»0 g'/"3 cos (0 -f t©0) 5 tQQJ (vergelijking T) 

5 waarbij tN gehele get al-C en zijn, r en 0 de polaire coordinaten zijn van 

de individuele reconstructiematrixelementen. Het interval voor Q is ©^ (18O/K) 

waarbij N het aantal schaduwgrafieken is die met regelmatige intervallen 

geregistreerd zijn over het bereik van - ̂  /2 tot + TT/2, dus 180. 

In vergelijking (7) zal de waarde van r cos (0 - ^ ^ ^S®11®611 niet 

10 een veelvoud van a zijn; daarom wordt een lineair interpolatie tussen de 

berekende waarden van g' (na; 0) uitgevoerd, zodat de oplossing van de 

voor f(r,0) verkregen uiteindelijke 3-D-gereconstrueerde data afhankelijk 

zal zijn van de fijnheid van het interval a, vaar de schaduwgrafiekdata 

beschikbaar zijn alsmede de nauwkeurigheid van de interpolatie. 

15 Êeze tartigprojectieméthóde is schematisch weergegeven in 

figuur 18. Het te onderzoeken gedeelte van het lichaam. 11 waarvoor een 

3-D-tomografiek gereconstrueerd moet worden, wordt beschouwd als te bestaan 

uit eèn twee-dimensionale matrix van elementèn 80 ïaet gelijke afmetingen. 

In een typisch voorbeeld worden de dimensies van de matrixelementen gelijk 

20 gekozen aan de afstand tussen aangrenzende anodedraden 53 s dat vil zeggen 

2,5 mm. Het reconstructie-algoritme vergelijking (7) bestaat uit het 

terugprojecteren van de afzonderlijke waarden van g'(na, 0) over de matrix 

langs lijnen, die loodrecht staan op de y-as van het bepaalde schaduwgram. 

Dit terugprojectieproees wordt als volgt uitgevoerd: 

25 de coordinaten r, en 0 voor het midden van een bepaald matrixelement 

worden berekend. De vadrdê van y col-responderende met het punt op de as 

van een bepaalde projectie die gesneden wordt door een loodrechte lijn 

vanaf het punt r, 0 wordt berekend. Dit wordt gegeven door r cos (0 - tQ^). 

De waarde van g'(na, 0) bij die waarde van y wordt berekend door middel 

30 van interpolatie tusseó de twee waarden van g'(na, ö), waarvoor na zich 

het dichtst bij y bevindt. Men verkrijgt dan: 

g(y,9) (SsïtJïï) g'(ka,Q) + g' /~(k+l) a,6 7' 
a a -

waarbij k het dichtstbij zijnde gehele getal bij y /a is. Dit proces wordt 

N-maal herhaald voor elke vaarde van 0 en de som van elke geprojecteerde 

35 waarde van g(y,9) geeft de waarde van.f(r, 0) bij dat rooster. De vaarde 

van f(r, 0) bij andere roosterpunten wordt achtereenvolgens op een gelijk-
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soortige'manier berekend. 

In figuur 19 is schematisch, het problem weergegeven van 

de positie-onnauwkeurigheid, die ontstaat wanneer een waaiervormige bundel 

gedetecteerd wordt met een rechtlijnig stelsel van positiegevoelige deteetie-

elementen 89. Zoals weergegeven in figuur 19 wordt aangenomen dat de 

detector 21 een diepte d heeft in de richting van de invallende stralen 88, 

Dese stralen zijn divergerend en onderscheppen verder het rechtlijnige 

stelsel onder een schérpe hoek. Aannemende dat de detector verdeeld is in 

een aantal detecterende troggen 89 , kan gezien worden dat bij de buitenste 

einden van het detecterende stelsel 21 een gegeven straal door meer dan 

één trog 89 kan gaan. Daardoor wordt enige onzekerheid geïntroduceerd ten 

aanzien van de positie van de gedetecteerde straal. 

Verder neemt de afstand s laags de lengte van de detector 

21 tussen stralen met gelijke hoekafstand ^p toe naar de buitenste einden 

van de detector 21» Elke trog 89 bij de einden detecteert dus minder 

straling dan troggen bij de middelste straal r^ ^ van de waaiervormige 

"bundel. Het is daarom wenselijk een verbeterde positiegevoelige detector 

te verschaffen, die de positionele onzekerheidfactor en de ongelijke 

afstand tussen stralen zal elimineren of in hoofdzaak zal reduceren, welke 

stralen onderschept worden door een rechtlijnig detectiestelsel met gelijke 

onderlinge afstanden tussen de deteetortroggen 89 . 

In de figuren 20 en 21 is verbeterde positiegevoelige 

detector 91 weergegeven, die de positiegevoelige detector 21 in de uitvoering 

volgens de figuren 1 en 6 vervangt. De detector 91 omvat een gasdicht huis 92, 

gevormd door een gebogen constructie met U-vormige doorsnede, welke con-

structie een paar parallelle gebogen zijwanden 93 en 9h van roestvrij 

staal bezit, en die bij de bodem gesloten is door een betrekkelijk smalle 

gebogen eindwand 95» Het open einde van de constructie is gesloten door 

middel van een dunne metalen foelie 96 met grote sterkte, bijvoorbeeld van 

nikkel of roestvrij staal, die bij 97 gelast is langs êén zijrand aan een 
,zij-

inwendige schouder van de/wand 93 en aan een gebogen ribgedeelte 98 van 

de zijwand 94. 

De tegengestelde einden van de constructie 92 zijn ge-

sloten met behulp van eindwanden 103 en 104, Een losneembaar zijwandge-

deelte 90 is met behulp van schroeven 102 bevestigd aan de bodem- en eind-

wanden 95, 103 en IOU en aan de gebogen rib 98, die zich uitstrekt tussen 
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de eindwanden 103 en 1ÖU. Een afdichting 101 van indiumdraad strekt zich 

uit rond de omtrek van het iosneembare dekplaatgedeelte 90 om dit gedeelte 

gasdicht af te dichten. 

Het geleidende huis 92 vormt de kathode-elektrode van 

de detector 91 en de anode-elektrode he staat uit een stelsel van radiaal 

gerichte anodedraden 53, die1zich centraal in de kamer 92 bevinden. Elke 

anode-draad 53 hangt tussen een paar met glas geïsoleerde eindklemmen 105 

en 106. De isolators 105 worden gedragen door de Iosneembare dekplaat 

90, en de isolators 106 2ijn-doorvoerisolators om de anodepotentiaal te 

voeren haar de individuele anodeklemmen 10? door het omhulsel om verbonden 

te worden met de respectieve versterkers 65. 

De kamer 92 is gevuld met een ioniseerbaar gasvormig 

medium, zoals xenon tot een druk boven de atmosferische druk, zoals 5 atmos-

feer. De individuele anodedraden 53 van bijvoorbeeld roestvrij staal 

hebben een diameter' van 12,5 microns en een lengte van bijvoorbeeld 10 cm. 

De anodedraden 53 zijn van elkaar gescheiden door intervallen van lp van 

1/2°, en er zijn in totaal 151 draden 53. Het geprojecteerde midden van 

het radiale stelsel van draden 53 is de bron 13, zodat de individuele 

anodedraden parallel zijn opgesteld aan de stralen van de te detecteren 

doordringende straling. Dit resuceert in belangrijke mate de problemen 

betreffende de onzekerheid en de ongelijke afstand, zoals deze uiteengezet 

zijn ten aanzien van de rechtlijnige detectorstelsels. 

' Voor een positiegevoelige detector 91, gebaseerd op het 

concept van het vallen van tussen 50 en 100 % van de daarop vallende door-

dringende straling tot 100 keV, moet het produkt van de gasdruk in atmos-

feer ia aal de lengte van de individuele anodedraden 53 gelijk zijn aan 

50 atmosfeer-cm. Dit betekent dat de detectordraden 1 cm lang kunnen zijn, 

als de gasdruk 50 atmosfeer is. De gasdruk kan 5 atmosfeer zijn als de 

lengte van de individuele anode-draden 10 cm is. De detector 91 verschaft 

dus in tegenstelling tot de lineaire detector 21 een verhoogde ruimte-

lijke oplossing en een -werking met verbeterd rendement voor röntgenstraal-

of gammastraalenergieen van 100 keV en hoger/Het verbeteren van de ruimte-

lijke oplossing vereenvoudigde de reconstructie van de 3-D-tomografiek. 

Het stromingsschema voor het computerprogramma voor het 

uitvoeren van de 3-D-reconstructie volgens het hierboven aan de hand van ' 

de figuren 10 tot 18 beschreven proces, is weergegeven in figuur 22, en 
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de werkelijke computerreconstruetieprogramma's in Fortran-taal zijn als 
volgt: 

751 3 8 55 
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C ' KS^BJN. FUN 

•i f 

COMMENT ËNDBIN ïfc'tfÓÊ FIR£$'OVERLAY OF A THREE PART PROGRAM TO 

C' CALCULATE A lfejS BY 160 RÉCÓwSTRUCTION, USING THE FAN BEAM 

C CONVOLUTION TËCHNlQUÊ, tffcOÖ'2$6 15I-CHANNEL CÜRVED SHADOW-
i a C GRAPHS o RNDBlïï ÓÖMFtJTëè MAPPING FROM A 151 CHANNEL 75.5 

r ' ' f C DEGREE CURVED" ÓEÏÈCTQR TO A'151 BIN PARALLEL RAY SHADOWGRAPH. 

C ITS OUTPUT ÏÊ THE MAPPINó' STORED IN CHANEL (3,151) AND CHANFR 
l 

C (3,151)r WHlCk ARE WRITTEN ÓN,THE DISC (UNIT 3) IN THE FILE 
t ! 

C 1 MAPPlN. 151'.' TÊJIS FÏLÊ ¥S ÏHEN USED BY THE SECOND OVERLAY, 

C REC151. RNDBIK NEED ONLY feè $UN ONCE FOR A GIVEN VALUE OF Dl, 
t 

C THE DISTANCE H6m THE SÓUR&1 $0 THE ROTATION CENTER, SINCE THE 
/ 

C MAPPING IS SAVÊD IN A DISK ÉlfyE. 

C 

C VARIABLE fjÈFINITlONS. 

C DETLFT « LEFT SIÖÈ 0F'RAY INTERSECTION WITH LR 
! 

C DETRIT = RIGHT SÏDE Of RAY INTERSECTION WITH LR 

C BINLFT = LEFT SIDE OF A BIN 

C BINRIT * RIGHT SIDE of A BIN 
? 

C CHANEL 6,151) - ÏHE CHANNEL BIN MAPPING 

C CHANFR (3,151} - ME cfïABfNEL -•> BIN' OVERLAP FOR 4HE 
i i 1 

c CÜANëL(IiBINÏ-TH CHANNEL AND THÉ BIN-TH 
> i 

C ÉÏN. 

C 
IMPLICIT DÓÜBLE (A-k) ,'(0-2) 

' i ' 

INTEGER Blf?, RAY, SiEf T, RIIHI1 , SIDÉ, CHANEL (3,151) 

REAL*4 CHA&FR (3,151) 
«• < 

common 2/Chanel 
«' ' " , 1 * 1 
CAÏ4. SEÏFIL (3, 'mïPïN. lil.' , IÊR, ' SY' , 0) / V 4 i J , 

DÊFINE (6,302,U(lllte3) ' 
,76' 1 ; 3 e i s ' " "' 
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t 

f ' , 

- 2 1 -ii 
C . ' * 

COMMENT FROM HERS UNTIL ?DO 100' WE HAVE INITIALIZATIONS. 

, DO 1 1=1,3 

DO 1 J=1,151 

.1 CHANEL (I,J) A 0 
_ t 

C 

COMMENT ttWO RAYS EMANATÉ PROM EACH SOURCE POINT. THE LEFT RAY 

C IS A WEDGE FROM -.75 DÊGREES TO -.25 DEGREES AND THE RIGHT RAY 

C IS A WEDGE FROM -.25 DÉGREÈS TO .25DEGREES. THEY ARE 
» 

C REFERRED TO AS LEFT AND RIGHT RAYS. THE VARIABLE SIDE REMEM-

C BERS WHICH TYPE WE WILL, WORK, WITH NEXT. 
C 

LEFT = 1 

RIGHT = 2 

PI * 3.14159265D0 

DEÓRAD = PI/18J2L DO 

DLTHET = 1. DO*DEÖRAD 

Dl = 30.48D0 

C 

COMMENT TAN25 AND TAN75 ARE USED TO COMPUTE THE INTERSECTIONS OF 

C THÊ RAYS WITH THE CENTER LINE LR. 

C 

TAN25 = DSIN(.25D0*DEGRAD)/DCOS(.25D0*DEGRAD) 

TAN75 » DSIfl (, 7SD0*DEGRAD) /DCOS (• 75D0*DEGRAD) 

SINT = DSIS (-37. fc)0*DEGPJlD) 
t 

COST = DCOS(-37.D0*DEGRAD) 

OFFSET = Dl*(S5#T-C0ST*TAN75) 

SINT = DSIN (3 8.D0*DEGKAD} 

COST = DCOS(38.D0*DEGRAD) 
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C 

COMMENT NOTE THAT BINWID IS LESS THAN THE WIDTH OF A RAY INTER-

c' SECTION WITS THE CENTE& LINE FOR CENTER SOURCES A N D GREATER 
3 

C FOR EDGE SOURCES, SO THAT A BIN MAY BE ENTIRELY COVERED BY 

C A RAY, A BIN MAY COVÉR PARTS OF TWO RAYS, AND ON THE SIDES A 

C BIN MAY COVER A RAY AND OVERLAP THE RAYS TO EACH SIDE, CORRE5-

C PONDING TO THE THREE CASES BELOW. 

C 

BINWID = (Dl* (SINT-COST*TAN25)-OFFSET)/15'l.D0 

C RAYAÜG IS THE ANGLE OF A SOURCE FROM THE PERPENDICULAR TO THE 

C SHADOWGRAPH. 

ÉAYANG « -38.D0*DEGRAD 

SIDE = LEFÏ 

DO 100 RAY = 1,151 

IF (SIDE.EQ.&IGHT) GOTO 110 

C IF SIDE .EQ. LEFT WE ARE AT A NEW SOURCE, AND NEED TO 

C ' INCREMENT THE SOURCE ANGLE, RAYANG. 

RAYANG = feAYANG+DLTHET 

SIttT = DSÏN (RAYANG} 

COST = DCOS(RAYANG) 

DETLFT * DI*(SINT-COST*TAN75)-OFFSET 

DETR1T = DI*(SINT-COST*TAN25)-OFFSET 

DETW1D « DETRIT-DETLFT 

SIDE = RIGHT 

' • GOTO 120 ' • 

COMMENT ELSE 

110 DETLFT = DETRIT 

DETRltf a Dl* (SINT+COST*TAN25)-OFFSET 

DETWID = DETRIT-DETLFT 

SIDE - LÉFT 
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120 BIN - DETLFT/BENWID+l 

IF ( BIN. Lf. 1) BIN ~ 1 

IF(BIN. GÏ.151) GOTO 100. 

' BINLFT - (B1N-1)*BINWID 

BINRIT = BINLFT+ËINWID 

IF (DETLFT.LT.BINLFT) DETLFT-BINLFT 

IF(BINRtT.GT.DETRIT) GOTO 200 

COMMENT CASES A AND B. . 

CALL CHANL (BIN, M, RAY) 

CHANFR (M, BIN) A (BINR'IT-DETLFT) /DETWID 

BIN = BIN-KL 

/ IF (BIN.GT.151) GOTO 100 

• BINLFT = B INRIT--

BINRIT = BINRIT+BItmiD 

CALL CHANL(BIN,M,RAY) 

• " IF ( DETRÏT.LT.BINRIT) GOTO"170 

COMMENT CASE B - MIDDLE BIN. 

CHANFR(M,BIN)=BINWID/DETWID 

BIN « BIN+1 . 

IF (6lN.GT.15l) GO TO 100 

BINLFT = BINRIT 

BINRIT ss BINRlT+BlNWID 

CALL CHANL(BIN,M,RAY) 

COMMENT CASES A AND B - RIGHT HAND BIN 

170 CHANFR(M,BIN) = (DETRlT-BINLFT)/DETWID 

GOTO 230 

COMMENT ELSÉ CASE C. 

200 CALL CHANL(BIN,M,RAY) 

CHANFR (M, BIN) =1. D0 

230 , _ CONTINUE 
• / 3 i st t j y 
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100 CONTINUE 

CHANFR (3,1) == BtNWID 

DO 300 1 ~ 14 

1FILE3 « 1 

WRITËtS'IFILES) (CHANEL (I,J)f J=l,l5l) 

IFILÈ3 « 1+3 • -
> 

WRITE (3 ' IFILE'3) (CHANFR (I, J) , J=l,l$l) 

300 CONTINUE t 

CALL RUN ('DK0:REC151.LDAC3,5]') 

STOP 

END 

ROUTINÊS CALLED: 

SETFIL, DSIN , DCOS ,, CHANL ,'RUN 

OPTIONS =/ON,/CK,/OP:3 

BLOCK LENGTH . 

MAIN. 1782. (008754)* 

A2 453 (001612) 

**CÖMPILER — CORÉ** : 

2HAS2 USED 

DECLARATIVES 0 0 6 2 2 1 0 6 2 6 ' 

EXECUTABLÊS 01192 10056 

ASSEMBLY 01480 14408 

7 5 1 ? ü 55 _ 
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SUBROUTINE CHANL'(BIN,M,RAY) 

COMMENT CHANL FINDS UNUSED POSITIONS IN CHANEL(M,BIN) FOR FIXED BIN. 

INTEGER B IN, M, RAY,-CHANEL(3,151) 

COMMON /A2/CHANEL 

M = 1 

10 IF (CHANEL(M,BIN).EQ.0) GOTO 20 

M «* M+l 

GOTO 10 

20 CHANEL(M,BIN)- RAY ' 
I 

RETURN ~ 

END 

OPTIONS =/ON,/CK,/OP:3 

BLOCK LENGTH 

'CHANL 67 (000206) *• 
i 

A2 453 " (001612) e 

**COMPILER CORE** 

PHASE USED FREE 

DECLARATIVES 00622 10626 

EXECUTABLES 00711 10537 

ASSEMBLY 00924 14964 
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C , REC151.FTN * , 

COMMENT RÉC151 IS THE &&4C|ND. OVERLAY OF A THREE PART PROGRAM TO 

C CALCULATE A 160. BY '^CONSTRUCTION, USING THE FAN BEAM CON-/'r f 

C ' VOLUTION TECHNIQUE, PRt)M 256 151-CHANNEL CURVED SHADOWGRAPHS ' 

t 

C AT 1.0 DEGREE ANGULAR SPACING WITH CHANNELS FROM -37.5 DE-

C GREES TO 37.5 DEGREES AT .5 DEGREE INTERVALS. THE MAPPING 

C FROM 256 CURVED SHADOWÖRAÊHS 'WAS COMPUTED BY THE FIRST OVER7 

C LAY, RNDBIN.FTN, STORE?) ON THE DISK (UNIT 3) IN 'MAPP1N. 

C 151[3,5] • AND IS READ ÏNTO THE ARRAYS CHANEL (3,151) AND 

C CHANFR(3,151) . THE Blfj WIDTH, ALSO COMPUTED BY RNDBIN, IS 

C STORED IN CHANFR(3,1), AN UNUSED POSITION IN THE MAPPING. 1 

C REC151 DOES THE REBINNlNfc AND CONVOLUTION WITH THE BACK 

C PROJECTION LEFT FOR THÈ THIRD OVERLAY, BAKi60. 

C ' THE INPUT IS 257 RECÓRDS, EACH 151 WORDS LONG, ON UNIT 1. 

C THE ACTUAL FILE NAME I& ASSIGNED PRIOR TO EXECUTION. THE OUT-

C PUT IS GPRIME (151,180) , ON THE DISK (UNIT 4) IN FILE 'GPRIME. 2 ' . 

C 

C FILE DEFINITIONS: 

C FILE 1 - • INPUT FILE, ASSIGNED PRIOR TO EXECUTION 

C FILE J - MAPPING FROM RNDBIN 'MAPPIN.151' 

C FILE 4 - OUTPUT FILE 'GPRIME.2' • 

C 

C VARIABLE DEFINITIONS « 

C . 

C CHANEL(3,151) - STÓRlS CHANNEL BIN NUMBER 

C , CHANFR(3,151) - STORES CHANNEL BIN OVERLAP 

C PHNOUT (15l) - PHANTOM OUT COUNTS IN RECORD 157 UNIT 1' 

C KÖUNTfe(151,$0)- STORES 80 CURVED SHADOWGRAPHS WITH. THE 

C PHANTOM 'IN. READ FROM UNtT 1. 

C 10(151) - LOGARITHMS OF REBINNED PHANTOM OUT COUNTS 

C G(lSl) - REBINNED PARALLEL RAY SHADOWGRAPH MEASURE-

c . • 7 5 t 3 6 5 5 I (. < 

A 1 ' ^ n / «*• r- 4 \ - J i , 1 - * - vf joJh t t » . ,tV n » 
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C, ' 

REM. CHANFR (3 *lSl) , IÖ (151) ,G (151) ,GPRIME (151)-, INVBIN 

INTEGER CHANÊL(3,151),ANGLE,BIN,KOUNTS(151,80),PHNOUT(151) 

1 ,V1,ANGL,V4 
t 

EQUIVALENCE (KOÜNTS(1,1),PHNOUT(1)) 

DEFINE FILE 1(257,151,U,VI) 

CALL SETFIL (3,'MAPPIN.151',IER,rSY',0) 

DEEINE FILE 3 (6,302,U,IFILEl) 

CALL SETFIL(4,'GPRIME.2',IER,'SY',0) 

DEFINE FILE 4.(180,302,U,ANGL) 

C READ IN THE MAPPING ROM THE DISK IN THE 500 LOOP. 

DO 500 I = 1,3 

' ÏFILE1 « 1 

READ (31 IFIjEiEl) (CHANEL (I, J), J = 1,151) 

IFÏLE 1 = 1+3 

READ(3'IFILE1) (CHANFR(I,J),•tf<L,151} 

500 CONTINUE 

•C INITIALIZATIONS: 

BINWID" = CHANFR (3,1) 

PI = 3.14159 

PIPI = 1./PI/PI 

DEGRAD = PI/180 

RADDEG = 180./PI 

DI « 12. *2,54 

INVBIN = 1./BINWID . " 

COMMENT RÉBIN THE -PHANTOM OUT COUNTS AND TAKE THEIR LOGA- '-

C RITHMS IN THE 300 LOOP 

READ (lr257) PHNOUT 

DO 300 BIN = 1,151 

A - 0. 

DO 320 1=1,3. 



IF(CHANÊL{Ï,B|») .EQ*JJ) GOTO 320 

K = GHANEL(I<, èlN) 

A = A+PHNOüï(K)*CHANFR(I,BIN) 

320 CONTINUE , 
* i _ 

i00 10 (BIN) = ALÖ6 (A) 

COMMENT DÓ THE REMAPPING OF THE THE PHANTOM IN MEASUREMENTS, ONE 
i 

C PARALLEL RAY SHADOWGRAPH AT A TIME, IMMEDIATELY FOLLOWED BY 

C CONVOLUTION. I 

C 

COMMENT THERE IS NOT ENOUGH CORE TO HOLD ALL OF THE FAN SHADOW-

C GRAPHS IN MEMORY AT ONCE, SO 80 OF THEM ARE USED AT A TIME 

C TO MAKÈ FIVE PARALLEL RAY SHADOWGRAPHS. THIS MEANS THAT THE 

C THE REBINNING IS DONE.IN THIRTY-SIX STEPS. 

C 

VI - 1 

1 1 = 1 

12 = 5 ' . 

330 DO 34J3 J= 1,80 

READ(1'VI) (KÖUNTS(I,J), 1=1,151) 

340 CONTINUE 

DO 350 ANGLE 11,12 

DO 360 BIN - 1,151 ; 

, A = 

DO 310 1-1,3 

IF (CHANEL(I*BIN).EQ.0) GO TO 370 
f , 

K * CHANEL(I,BIN) • . 
/ 

L «s ANGLÈ+(K+l)/2-Il 

A * A+KOÜNTÊ(K,L)*CHANFR(I,BIN) 

370 CONTINUE i " 

IF (A.LT.l) Afl. 

. ; A = Ï O ^ N J . 4ALOG (A) . ; 

: i ' i's} <i " *'<> « v 
. . ÏF (A.GT.2&) felt* ' ' -. ' 



360 < " G(BIN) « A 

COMMENT G IS COMPLETELY FORMED FOR THIS ANGLE SO CONVOLUTE 

C IT INTO GP AND WRITE IT ON THE DISK, ' 

DO 380 BIN = 1,151 

U = 0. 

K - MAX0(BIN,151-BIN) 

s DO 390 KK « 1,K,2 • • ' 

V IF (BIN-KK.GE.1} U = U+G(BIN-KK)/(KK*KK) 

IF (BIN+KK.LE,151) U = U+G(BIN+KK)/(KK*KK) 

390 CONTINUE 

380 GPRIME(BIN) « (G(BIN)*.25-U*PIPI)*INVBIN 

WRIT1- (4 'ANGLE) GPRIME 

350 CONTINÜE 

C 

COMMENT NOW GO BACK AND REBIN THE NEXT FIVE SHADOWGRAPHS. 

IF (12.EQ.180) GOTO 400 

11 « 11+5 

12 = 12+5 

VI = II . 

'GOTO 330 

COMMENT PROCEDE TO THE BACK PROJECTION BY THE NEXT OVERLAY, BAK160-

'400 CALL RUN {'DK0:BAK160.LDAC3,5]-r) 

700 STOP 

END 

ROUTINES CALLED: 
/ ' 

SETFIL, ALOG , MAX0 , RUN 

OPTIONS =/ON,/CK,/OP:3 

BLOCK LENGTH 

M7VTH ISUfi WïCtten* 



**COMPILER CORE** 

PHASE USED FREE 

DECLARATIVES 00622 10626 

EXECUTABLES 01194 10054 

ASSEMBLY 01547 14341 

75 13 
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C F BAKL6 0 * FTN [3,5] 

COMMENT BAK160.FTN IS'THE THIRD OVERLAY, WHICH DOES THE BACK 

C PROJECTION, OP THE 160 BY 160 RECONSTRUCTION PROGRAM FOR THE 

C _HBPL FAN BEAM CONVOLUTION TECHNIQUE. IT IS CALLED BY REC151 

C ' AFTER THE CONVOLUTION IS COMPLETED. 

C 

C ITS INPUT IS GPRÏME, ON THE DISK (UNIT 1) WHICH WAS STORED 

C THERE BY REC151. BECAUSE OF MAIN MEMORY LIMITATIONS IT IS 

C READ IN AND BACK PROJECTED IN FOUR SECTIONS. 'FTEMP.160' ON 

C UNIT 3 IS USED TO STORE THE PARTIAL RESULTS. THE FINAL OUT-

C PUT IS A 160 BY 160 INTEGER. ARRAY ON UNIT 2. THE ACTUAL 

C FILE NAME IS ASSIGNED PRIOR TO EXECUTION. 

C FILE DEFINITIONS: 

FILE 2 - OUTPUT FILE, 160 BY 150 RECONSTRUCTION 

C ASSIGNED PRIOR TO EXECUTION * 

C' FILE 3 - INPUT FILE ' GPRIME. 2' 

C • FILE 4 - SCRATCH WORK FILE 1FTEMP.1601 

C • ' 

C 

C VARIABLE DEFINITIONS: 

C GPRIME (151,45) - CONVOLUTED MEASUREMENTS READ FROM FILE 1. 

C • . T H E 180 STEP BACK PROJECTION IS DONE 45 STEPS 

C AT A TIME DUE TO STORAGE LIMITATIONS 

C FTEMP (160) - TEMPORARY STORAGE FOR ONE ROW OF PARTIAL BACK 

C PROJECTIONS. A BUFFER FOR FILE 3. 
« 

C DENSTY (160) - ONE ROW'OF COMPLETED BACK PROJECTIONS ,* H BUFFER 
* 

C FOR FILE 2. WATER DENSITY NORMALIZED TO 1000. 

C COSTAB(361) - COSINE TABLE FROM 0 DEGREES TO 360 DEGREES." 

C USED TO GENERATE COS (THETA BY INTERPOLATION DUR-

C . DURING THE BACK PROJECTION. WHEN IMPLEMENTED 

C IN FORTRAN THE INTERPOLATION IS 50% SLOWER 
* p n'^} 

c ; : 1 THAN CALLING THE COS FUNCTION, BUT IT IS MUCH 



C WHILE STILL PROVIDING SUFFICIENT ACCURACY, 
* * 

C . 
c 

REAL GPRIME(151,45),FTEMP(160),COSTAB(361) 
w 

INTEGER ANGLE, BIN, V4 , ANGL, V2, DENSTY {16j?f) 
DEFINE FILE 2 (160,160,U,V2) 
CALL SETFIL (3,'GPRIME.2IER,'SY',0) 
DEFINE FILE 3(180,302,U,ANGL) 

« 

CALL SETFIL (4,'FTEMP.1601,IER,'SY1,0) 
DEFINE FILE 4(160,320,U,V4) 
PI = 3.14159 
DEGRAD = PI/180. 
RADDEG = 180. /PI ' ^ 
DLTHET = 1.0 * DEGRAD . , . 

•C COSTAB IS GENERATED HERE. 
DO 10 I» 1,361 
T = (1=1)*DEGRAD 

'10 COSTAB(I) =COS(T)*151./160. 
C 
COMMENT THE BACK PROJECTIONS IS EVALUATED 45 STEPS AT A TIME» 
C COS(THETA AND GPRIME(RO*COS(THETA-PHI),PHI) ARE EVALUATED 
C BY LINEAR INTERPOLATION. 

C RMAX IS THE RADIUS OF THE RECONSTRUCTION CIRCLE. 
C -

RMAX = 74.*160./151. 
II = 0 

450 DO 500 ANGLE = 1,45 '' 
ANGL = ANGLE+I1 
READ (3'ANGL) (GPRIME(I,ANGLE),1=1,151) 



CONTINUE 

DO 600 NY = 1,160 
IF (I1.EQ.0) GQTÖ 610 
READ(4'NY) FTEMP 
GOTO 615 

DO 611 I = 1,160 
FTEMP (I) = 0 ' 

B = NY=80.5 
BB = B*B 
DO 605 NX =1,160 
A = NX-80.5 
THETA = ATAN2(B,A)*RADDEG=I1 

. - IF ( THETA.LT.0.) THETA = THETA+360 
RO = SQRT(A*A+BB) 
CHECK TO SEE IF (NX,NY IS IN THE RECONSTRUCTION CIRCLE. 
IF IT IS NOT, BRANCH TO 620 AND SET ITS DENSITY 
TO ZERO. 
IF (RO.GT.RMAX) GO $0 620 
C « JS. 

• THE 650 LOOP DOES THE ACTUAL BACK PROJECTION. 

DO 650 1=1,45 
THETA = THETA-1. : 
IF (THETA.LT.0) THETA = THETA+360. 
J = THETA+1 
COSINE INTERPOLATION. 
R = RO* (COSTAB (J) + (COSTAB (J+L) -COSTAB (J) )' 

* (THETA+1-J) )'+76. 
K = R 

GPRIME INTERPOLATION AND BACK PROJECTION FROM SHADOW-

• GRAPH I. 

C = C+GPRIME (K, I) * (1+K-R) +GPRIME (K+l,I) * (R-.K) 
7 5 1 3 8 5 5 



650 CONTINUE 

C PTEMP IS THE NY-TH ROW OF THE PARTIAL RECONSTRUCTION 

C IT IS SAVED IN THE SCRATCH FILE 'FTEMP.160'. 
s 

FTEMP(NX) = C+FÏEMP(NX) 

GOTO 605 

620 FTEMP(NX) = 0 

605 CONTINUE 

606 IF (IL.NE.135) WRITE(4'NY) FTEMP 

IF (II.NE.135) GOTO 600 

COMMENT STORE THE FINAL RESULT WITH WATER DENSITY NORMAL-

C IZED TO 1000. 

DO 640 1=1,160 

640 DENSTY(I) = FTEMP(I)*DLTHET*5000. 

WRITE (2'NY) DENSTY 

600 CONTINUE 

IF (II.EQ.135) GOTO 700 

II = 11=45 

GOTO 450 

2 FORMAT(1216) 

700 STOP 

END 

ROUTINES CALLED: 

SETFIL, COS , ATAN2 , SQRT 

OPTIONS =/ON,/CK,/OPs3 

BLOCK LENGTH 

MAIN. 15486 (074374)* 



**COMPILER -
PHASE 

DECLARATIVES 

•EXECUTABLES 
ASSEMBLY 

CORE** 

USED FREE 
00622 10626 

01183 10065 

0 1 5 6 3 1 4 3 2 5 
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Het voordeel van het met doordringende stralen in een 

waaierbundel werkend 3-D-tomografiekapparatuur volgens de uitvinding, in 

tegenstelling tot bekende systemen die zowel hoekrot&tie als dwarse recht-

lijnige translatie gebruiken, zoals bijvoorbeeld beschreven in het 

genoemde Amerikaanse octrooischrift 3.778.61^, is dat de laterale trans-

latie geelimineerd wordt en het resulterende apparaat aanmerkelijk minder 

ingewikkeld is. Als resultaat wordt de tijd, die nodig is.om de hoeveelheid 

schaduwgrafische data te verkrijgen welke nodig is voor een hoge oplossing, 

dat wil zeggen een 3-D-reconstructiè met een nauwkeurigheid van een procent 

gereduceerd tot minder dan een periode waarin de adem ingehouden kan 

worden, zodat gedeelten van het lichaam die onderhevig zijn aan beweging 

tijdens het ademen en dergelijke, verkregen kunnen worden zonder onscherpte 

tengevolge van de beweging van het lichaam. Met de uitvinding is het bij-

voorbeeld mogelijk 3-D-tomografieken te verkrijgen van de longen zonder 

onscherpte tengevolge van de beweging. 

C o n c l u s i e s 

1. Positiegevoelige detector voor het detecteren van 

divergerende stralen van een doordringende straling, zoals röntgen of gamma-

stralen, die door een bron met betrekkelijk kleine afmetingen worden uit-

gezonden, gekenmerkt door een anode-elektrode-inrichting en een kathode-

elektrode-inrichting die van elkaar gescheiden zijn zodat daartussen een 

spleet aanwezig is; een in de ruimte tussen de anode- en kathode-elektrode-

inrichtingen aangebracht ioniseerbaar gasvormig medium; een inrichting voor 

het leveren van een ê ëfctrische potentiaal tussen de anode- en kathode-

elektrode-inrichtingen om een elektrisch veld te produceren in het gas-

vormige medium tussen de anode- en kathode-elektrode-inrichtingen voor het 

verzamelen van stroom, die het resultaat is van een ioniserende absorptie 

van een kwantum van deze doordringende straling door het ioniseerbare 

gasvormige medium, teneinde een outputsignaal te produceren; waarbij ten-

minste één van de anode- of kathode-elektrode-inrichtingen een divergerend 

stelsel van elektrisch geleidende elektrodegedeelten omvat, welke langwerpige 

elektrodegedeelten langwerpig zijn in de richting van de divergerende 

stralen van de te detecteren doordringende straling. 

2. Apparaat volgens conclusie 1, gekenmerkt door een om-

hulling voor het bevatten van de ioniseerbare gasvormige atmosfeer boven 

atmosferische druk. 
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3. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het stelsel geleidende elektrodegedeelten opgesteld is in een gebogen 

stelsel. 

it. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

de langwerpige elektrodegedeelten langwerpig zijn langs radiale lijnen, 

die een gemeenschappelijk centrum bezitten. 

5. Apparaat volgens conclusie met het kenmerk, dat 

het stelsel langwerpige elektrodegedeelten langwerpig is in een gebogen 

richting. 

6. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het gasvormige medium xenon is. 

7. Apparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

de divergerende langwerpige geleidende elektrodengedeelten gedeelten zijn 

van de anode-elektrode-inrichting. 

8. Apparaat volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 

de omhulling een constructie met U-vormige doorsnede omvat, welke constructie 

een paar in het algemeen parallelle, betrekkelijk brede zijwanden bezit 

die zich in het algemeen parallel uitstrekken aan de langwerpige elektrisch 

geleidende elektrodegedeelten, en een "betrekkelijk smalle eindwand die 

het paar "brede wanden verbindt, en een langwerpig voor straling doorlaat-

baar gasdicht venster, dat gericht is naar de stralingsbron om een betrekke-

lijk smalle zijde van de constructie af te sluiten. 

9. Apparaat volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat 

de langwerpige elektrisch geleidende elektrodegedeelten draden zijn, waarbij 

door êen van de brede wanden gedragen doorvoerisolators elektrische gelei-

ders door de "brede wanden voeren in een elektrisch isolerende en gasdichte 

verhouding daarmede, en waarbij de respectieve elektrodedraden gedragen 

worden door van elkaar gescheiden elektrische geleiders van de doorvoer-

isolators . 

10. Apparaat voor het verkrijgen van een met doordringende 

stralen geproduceerd 3-D-tomografiek van een te onderzoeken lichaam, 

gekenmerkt door een inrichting voor het richten van een divergerende bundel 

van doordringende straling, zoals röntgenstralen of gammastralen, naar 

het te onderzoeken lichaam; een inrichting voor het uitvoeren van een rela-

tieve hoekverplaatsing tussen de divergerende bundels doordringende straling 

en het lichaam; een inrichting voor het detecteren van de doordringende 
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straling die door het lichaam gegaan is, "bij een aantal hoekvormig geschei-

den posities binnen de hoek, die onderspannen wordt door de divergerende 

bundel, als een functie van de relatieve hoekpositie van de divergerende 

bundel ten opzichte van het lichaam om stellen data met betrekking tot de 

gedetecteerde straling te verkrijgen, die representatief zijn voor stellen 

hoekvormig gescheiden absorptie- of transmissieschaduwgrammen van de door-

dringende strali-ng door het lichaam, waarbij de verschillende hoekvormig 

gescheiden stellen schaduwgramdata corresponderen met verschillende stellen 

snijdende stralen van de doordringende straling; waarbij de detectie-

inrichting een anode-elektrode-inrichting en een kathode-elektrode-inrichting 

omvat, die van elkaar gescheiden zijn om daartussen een spleet te vormen, 

een ioniseerbaar gasvormig medium' in de ruimte tussen de anode- en kathode-

elektrode-inrichtingen, een inrichting voor het leveren van een elektrische 

potentiaal tussen de anode- en kathode-elektrode-inrichtingen om een 

elektrisch veld te produceren in het gasvormige medium tussen de anode- en 

kathode-elektrode-inrichtingen voor het verzamelen van een stroom, die het 

resultaat is van een ioniserende absorptie van een kwantum doordringende 

straling door het ioniseerbare gasvormige medium teneinde een outputsignaal 

te produceren, waarbij tenminste êén van de anode- en kathode-elektrode-

inrichtingen een divergerend stelsel omvat van langwerpige elektrisch 

geleidende elektrodegedeelten, welke langwerpige elektrodegedeelten lang-

werpig zijn in de richting van de divergerende doordringende straling, 

die gedetecteerd moet worden. 

11. Apparaat volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat 

de inrichting voor het richten van een divergerende bundel doordringende 

straling naar het lichaam een inrichting omvat voor het uitvoeren van een 

relatieve hoekverplaatsing tussen de divergerende bundel doordringende 

straling en het lichaam op een manier, die in hoofdzaak vrij is van een 

relatieve laterale translatie daartussen. 

12. Inrichting in hoofdzaak zoals beschreven in de 

beschrijving en weergegeven in de tekeningen. 
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