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'TN.V. Optische Industrie'"De Oude Delft" J 
P E U T . • I 

• • • • , " ! 
IInrichting voor tomografie met voorzieningen waardoor eignaalprofielen I 
•afgeleid van een divergerende stralingsbundel kunnen worden gereconstrueerd: 

'in signaalprofielen die elk corresponderen met' een bundel van evenwijdig 
1 1 1 
jinvallende stralen, ' .; . 
S De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het onder ge- ! 

Ibruikmaking van kortgolvige straling, zoals bijvoorbeeld röntgenstraling, 
jvormen van een doorsnedebeeld van een te onderzoeken object, omvattende een' •• 1 • 
!bron voor het teweeg brengen van een in hoofdzaak platte, divergerende i 
\bundel van de desbetreffende kortgolvige straling, een drager dienende om • 
|het te onderzoeken object zodanig te dragen dat het object door genoemde 1 
!bundel vordt doorstraald, en een detectorinrichting voor het teveeg brengen 
1 
'en verwerken van signaalprofielen die een maat zijn voos de stralingsabsorptie 
lin de door'genoemde bundel bepaalde doorsnede van het object, en ontstaan i * 
;als gevolg van een relatieve beweging tussen enerzijds een genoemde stra-
jlingsbron en genoemde detectorinrichting omvattend samenstelsel en genoemd 1 • 
object anderzijds. • ' . ! 1 • • 
j Bij de als tomografie aangeduide techniek is het' mogelijk om van een 
te onderzoeken object, een dichtheidsbeeld (tomogram) te vormen dat represen-
tatief is voor een "bovenaanzicht" op een schijfvormige dwarsdoorsnede van 
,dit object. Daartoe wordt tussen het de stralingsbron en de detectorin-
richting omvattende samenstelsel enerzijds en het object anderzijds een | 

'jrelatieve beweging teweeg gebracht, waarbij het te onderzoeken object vanuit 
;een reeks posities wordt doorstraald, en waarbij mét elke positie een door 
de-detectorinrichting afgeleid signaalprofiel correspondeert. Bijvoorbeeld 
jwordt bedoeld samenstelsel ten opzichte van een verticale, door het object 
verlopende as geroteerd; een alternatieve mogelijkheid is dat bedoeld 
samenstelsel stationair is, terwijl het object om bedoelde as wordt gero-
teerd. 1 ; 

' Uit een reeks-van aldus door de detectorinrichting afgeleide sig-
•naalprofielen kan een tomogram xrorden gereconstrueerd. Het blijkt dat bij 
'een dergelijke reconstructie de zogenaamde puntspreidingsfunctie de defini-! 1 
tie of het oplossend vermogen van het tomogram degradeert. Teneinde aan 
;dit bezwaar tegemoet te komen is voorgesteld om in anticipatie op de bij de 
.verwerking van de door de detectorinrichting afgegeven signaalprofielen uit 
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'te voeren superpositie van signaalprofielinformatie, de door de detectorin-

I richting beschikbaar gestelde signaalprofieien dusdanig voor te beverken \ 

'dat de storende puntspreidingsfunctie vordt geëlimineerd. Elk signaalpro- ; 

;fiel vordt daarbij langs optisch-elektronische weg voorbewerkt, waarbij uit i 

'het oorspronkelijke signaalprofiel een ander signaalprofiel vordt afgeleid ! 

'dat bij de veergaveprojectie een tomogram oplevert dat is bevrijd van de j 

!storende puntspreidingsfunctie. Het blijkt nu dat vanneer vordt uitgegaan j 

'van een stralingsbron die het object doorstraalt met een bundel van evën-
! i 
jvijdige stralen voor alle punten van het beeldveld eenzelfde puntspreidings-

•functie bestaat. Daarentegen blijkt de puntspreidingsfunctie plaatsafhanke-i 

'lijk te zijn vanneer vordt doorstraald met een waaiervormige of divergeren-' 

!de bundel. Met andeie voorden is in het eerst geschetste geval een exacte I 

[correctie ten aanzien van de punt spreidingsfunctie te verkrijgen, doordat in 

'feite elk oorspronkelijk signaalprofiel, fragment voor fragment kan worden j 

vermenigvuldigd met een bepaalde convolutie-integraal. Een dergelijke , 
i 

.exacte correctie en daarmee optimalisering van het oplossend vermogen is 

Iechter niet te verkrijgen vanneer in de situatie vaarin vordt gewerkt ihet 

ieen divergerende stralingsbundel, een dergelijke corrigèrende operatie 
I . . ! 

!zonder meer vordt toegepast. . ' . ! 

Wegens technisch- economische redenen is het bij tomografie niet" ' \ 

aanvaardbaar een bundel van evenwijdige stralen te benaderen met een confi-

guratie vaarbij de stralingsbron op relatief grote afstfind van het 'te on-

derzoeken object is opgesteld. Veeleer dient te vorden gestreefd naar een 

.configuratie vaarbij een stralingsbron voor het teweeg brengen van een in \ ' I 
! 

hoofdzaak platte divergerende bundel, zo dicht mogelijk bij het object kan ' . 
, i 
vorden geplaatst. ! 

Met de uitvinding is nu beoogd een oplossing beschikbaar te stellen 

voor de in het voorafgaande geschetste problematiek, zodat het mogelijk is j 

om uitgaande van een waaiervormige of divergerende stralingsbundel, en 

onder toepassing van een plaatsonafhankelijke convolutiefunctie, over het 

gehele optische veld een exacte correctie ten aanzien van de puntspreidings-

functie te verkrijgen. j 

Daartoe is de inrichting volgens de uitvinding gekenmerkt door -

'eerste middelen dienende om in afhankelijkheid van een reeks eerste posi- \ 

ties die de stralingsbron achtereenvolgens ten opzichte van het object t 
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'inneemt, een daarmee corresponderende verzameling van primaire signaalpro-
•fielen te registrerenj en tveede middelen dienende om in afhankelijkheid 
|van een reeks tveede posities die zijn gerelateerd aan genoemde eerste 
!posities, genoemde verzameling van primaire signaalprofielen af te tasten 

5 !volgens een met genoemde reeks van tweede posities corresponderende verza-
meling van hanen, een en ander zodanig dat de met elk zülk een haan corres-
ponderende signaalprofiel-fragmenten samen een secondair signaalprofiel 
!vormen dat representatief is voor de stralingsabsorptie van het object als 
|gevolg van een denkbeeldige stralingsbundel met evenwijdig invallende t 

10 !stralen uit een richting overeenkomende met een?der genoemde eerste posi-
Jties, 
i • 
i Een volgens de uitvinding uitgevoerde inrichting kan wegens de een-
|voudige organisatie, voor een relatief lage kostprijs worden vervaardigd. 
'Daarnaast gelden de verdere voordelen, dat een en ander binnen, een relatief 

15 'gering volume onder is te brengen, terwijl doordat uit divergerende stra-T 
:lingsbundels parallelle bundels worden gereconstrueerd, een stralingsbron 
jdicht bij het object kan vorden geplaatst, hetgeen een efficient gebruik 
!van zulk een stralingsbron en een geringe stralingsdosering mogelijk maken, 
|terwijl het oplossend vermogen van het uiteindelijke tomogram is geoptima-

20 |liseerd. • 
• De uitvinding zal in het onderstaande nader worden toegelicht met 
iVerwijzing naar de tekening. In de tekening is; 
j fig. 1 een schema met behulp waarvan het beginsel van de uitvinding 
jzal vorden uiteengezet; 

25 | fig, 2 een schema ter illustratie van een configuratie waarbij een 
aan de configuratie volgens fig.,'1 klevend bezwaar kan worden opgeheven; 
j fign 3, 5 schema's met behulp waarvan het beginsel van de uit-
vinding voor een algemeen geval wordt behandeld; en 
! ' 
j a. fig. 6 een.blokschema van een uitvoeringsvorm van de uitvinding. 

30 ! Bij de in fig. 1 weergegeven configuratie is een bron voor het te-
jveeg brengen van een in hoofdzaak platte, divergerende bundel van kortgol-
vige stralen, zoals bijvoorbeeld röntgenstraling, aangeduid door t. | 

Een opvangscherm van een detectorinrichting is aangeduid door 2. 
! 

(Tussen'dit opvangscherm en de stralingsbron is op een niet weergegeven 
35 idrager een te onderzoeken object 3 geplaatst. Zonder dat de uitvinding 

-daartoe ' ' i s beperkt is bij de in fig. 1 weergegeven configuratie ' 
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1 eenvoudigheidshalve aangenomen dat een de stralingsbron en de detectorin-
: richting omvattend samenstelsel om een door het object verlopende as 0 (lood-
• recht op het vlak van de tekening) een rotatiebeweging kan -uitvoeren waarbij 
de stralingsbron beweegt volgens een cirkelbaan met straal R. Vanzelfspre-
kend is het ook mogelijk bedoeld samenstelsel vast op te stellen en het ob-
' ject om genoemde as te roteren. In beide situaties wordt bereikt dat het ob-
! ject vanuit een reeks van posities gelegen langs de cirkelbaan met straal R 
1 kan worden doorstraald. De cirkelbaan met straal r is bepaald door de mini-
; male afstand die is vereist om een óbstructievrije rotatie van bedoeld' sa- ; 
menstelsel, met inbegrip van mogelijkerwijs noodzakelijke collimatoren, 
'rondom het te onderzoeken object, of omgekeerd, mogelijk te kunnen maken. 
• Zoals nog nader zal worden uiteengezet biedt het voordeel om de stralings-
i bundel eenzijdig te begrenzen door een plat vlak bepaald door de door het 
• rotatiemiddelpunt 0 verlopende draaiingsas en de stralingsbron z'elf. Een 
dergelijke begrenzing die ook is voorgesteld in de Nederlandse octrooiaan-
vrage 7605687» heeft als voordelen ,dat het voor de detectorinrichting beno-
: digde beeldveld van het opvangscherm belangrijk kleiner is dan het beeldveld 
• dat zal zijn vereist indien zal worden gewerkt met een niet aldus begrensde 
: stralingsbundel, terwijl tevens door de kleinere bundelbreedte de spreiding 
van de stralingsintensiteit geringer is. Ter voorkoming van beeldvervorming 
aan de randen van het opvangscherm biedt het voordeel dit scherm cirkelboog-
vormig uit te voeren waarbij het kromtemiddelpunt samenvalt met de plaats 
van de stralingsbron en de kromtestraal is gegeven door R+r. Het zal duide-
lijk zijn dat wanneer door het opvangscherm meerdere boven elkaar gelegen 
objectdoorsnedebeelden gelijktijdig moeten worden ontvangen dit opvangscherm 
een sferisch oppervlak zal moeten hebben. Wanneer bij de in het voorafgaan-
de behandelde configuratie het object door de waaiervormige of divergerende 
bundel uitgaande van de stralingsbron wordt doorstraald, zal op het opvang-» 
scherm bij een gegeven plaatshoek van het samenstelsel stralingsbron-detec-
torinrichting ten opzichte van het object, een "transmissiebeeld" worden ge-
projecteerd corresponderende met een schijfvormige plak van het object waar-
bij de dikte van deze plak is bepaald door de hoogte vein de platte stralings-
bundel en de "lengte" van het strookvormige beeld is bepaald door de ope-
ningshoek (p van de bundel. 

De detectorinrichting die van een op zichzelf bekende uitvoe-
-ring kan zijn, bij voorkeur bijvoorbeeld een als röntgenbeeld-versterker 
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,uitgevoerde detectorinrichting, is werkzaam om het op het opvangscherm ge-

vormde stralingsbeeld, bijvoorbeeld een röntgenbeeld, dat maatgevend is voor 

'de stralingsabsorptie in de desbetreffende objectdoorsnede vanuit de beschouw-

de richting of wel plaatshoek <L , om te zetten in een daarmee corresponde-

5 rend, versterkt elektrisch beeldsignaal. Nadat een aldus verkregen elektrisch 

:beeldsignaal is geleid door een logarithmische versterker ontstaat een sig-

naal dat representatief is voor het dichtheidspatroon behorende bij de ob-

ject door snede geldend voor de desbetreffende plaatshoek c£ • Het zal duide-

jlijk zijn dat hiermee voor een reeks van plaatshoeken zoals <>C G, j 

10 3> k e n z' e e n c o r r e sP o n d e r e n d- e reeks van bedoelde elektrische signalen 

Ikan worden verkregen waarbij wanneer de gehele cirkel met straal R is door-

lopen een groep elektrische signalen is verkregen waaruit een op het volle-

^dige dichtheidsverloop binnen de desbetreffende objectdoorsnede betrekking 
; / 
hebbende afbeelding kan worden gereconstrueerd, vooropgesteld dat de openings-

15 ;hoek (f van de bundel zodanig groot is gekozen dat elk element van de be-

schouwde objectdoorsnede vanuit elke plaatshoek cC wordt doorstraald. Hierbij 

'zij opgemerkt dat de door de detectorinrichting geproduceerde elektrische 

;signalen of wel signaalprofielen zijn ontstaan uitgaande van een waaiervor-

;mige of wel divergerende stralingsbundel. Dit betekent dat -wanneer bij de 

20 'verdere verwerking van dergelijke signaalprofielen zal worden getracht de 

puntspreidingsfunctie te elimineren, geen voor het gehele beeldveld exacte 

correctie mogelijk is, hetgeen een degradatie betekent van het uiteindelijk 

verkregen tomogram. 

Aan dit bezwaar kan worden ontkomen door voorafgaande aan de 

25 verdere verwerking van de door de detectorinrichting afgegeven signaalpro-

fielen deze signaalprofielen op een bepaalde wijze in een afzonderlijke ge-

heugeninrichting te registreren. Meer in het bijzonder wordt een met elke 

positie of plaatshoek van de stralingsbron ten opzichte van het te onder-

'zoeken object corresponderend signaalprofiel geregistreerd en wel volgens 

30 een voorafbepaalde baan. Heneinde het rechtstreekse verband tussen de wijze 

van registreren en de momentane stand van de inrichting duidelijk te kunnen 

aangeven is een dergelijke baan bijvoorbeeld weergegeven in dezelfde fig. 1 

door de baansecties 0, 1, 2, 3 en k waarbij met elke plaatshoek ^ van dê 

stralingsbron zulk een geregistreerd signaalprofiel n correspondeert. Bij 

35 !de configuratie volgens fig. 1 zijn deze signaalprofielen geregistreerd vol-
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gens cirkelboogvormige "banen waarvan het kromtemiddelpunt is gelegen op 
de cirkel met straal R, en waarbij elk van deze geregistreerde signaalpro-
fielen uitgaat van het middelpunt 0 van deze cirkel. Het met de plaatshoek 
^ ^ corresponderende signaalprofiel 1 wordt derhalve verkregen door vanuit 

5 ' het middelpunt G met het kromtemiddelpunt oC , de straal R om te cirkelen. 
Op deze zelfde wijze worden elk van de overige signaalprofielen geregis-

' treerd, waarbij uiteindelijk een bundel van signaalprofielen is geregis-
' treerd uitgaande van het middelpunt 0 zodat een verzameling van als schoe-
: pen verlopende primaire signaalprofielen wordt verkregen. 
! 

10 Het blijkt nu mogelijk een dergelijk geregistreerde verzame-
ling van primaire signaalprofielen volgens een andere verzameling van banen 

. te kunnen aftasten, een en ander zodanig dat door een dergelijke aftasting 
: een verzameling van secondaire signaalprofielen is te construeren waarbij i 

elk van deze secondaire signaalprofielen dan is op te vatten als te zijn 
15 verkregen uit een denkbeeldige bundel van evenwijdig invallende stralen. 

Voor de in fig. 1 weergegeven primaire signaalprofielen 1 t/m k kan zulks 
worden ingezien door nadere beschouwing van fig. 1. Daartoe is een met de 
plaatshoek ̂  ^ overeenkomende bundel evenwijdig invallende stralen getekend 

! waarbij de primaire signaalprofiel-fragmenten corresponderende met deze 
20 evenwijdig invallende stralen zijn getekend als de snijpunten tussen de 

desbetreffende straal en het bijbehorende primaire signaalprofiel. Dat wil 
zeggen de snijpunten tussen de straal uitgaande van en het signaalpro-
fiel 1, de straal uitgaande van ̂  g en het signaalprofiel 2, de straal uit-
gaande van g e n het signaalprofiel 3 en de straal uitgaande van ̂  ^ en het 

25 signaalprofiel k. Het blijkt nu dat de aldus verkregen snijpunten zijn 
gelegen op een cirkelboogvormige baan b verlopende door het middelpunt 0 met 
een kromtestraal R en een kromtemiddelpunt « d d a t diametraal is gelegen 
tegenover het plaatshoek-puntod^ dat bepalend is voor de invalsrichting 
van de beschouwde bundel van evenwijdige stralen, met andere woorden is het 

30 kromtemiddelpunt <=c' gegeven door*^ +77" . Het met een dergelijke cirkel-
boogvormige aftasting corresponderende secondaire signaalprofiel is derhal-
ve te beschouwen als een signaalprofiel afgeleid vanuit een bundel van even-
wijdige stralen. Met elke.plaatshoekcorrespondeert derhalve een daaraan 
gerelateerde plaatshoek oc bepalend voor de cirkelboogvormige aftasting 

35 waaruit een secondair signaalprofiel corresponderende met een denkbeeldige 
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.bundel van evenwijdige onder de hoek <C ̂  invallende stralen is te recon-
Istrueren. Met andere woorden is uit de verzameling van primaire signaal-
profielen door een dergelijke aftasting de verzameling van secondaire sig-
,naalprofielen te reconstrueren welke secondaire signaalprofielen zich dan 

5 lenen voor een genormeerde exacte correctie ten aanzien van de puntspreidings-
functie. Op eenvoudige wijze is in te zien, zie in dit verband het linker 
[gedeelte van fig. 2, dat indien, niet de verzameling van primaire signaal-i 
iprofielen voor een reeks van discrete plaatshoek-waarden ot ̂  wordt opgetekend, . 
|echter, zoals in de praktijk de voorkeur zal hebben, de primaire profielen • 

10 :voortdurend worden opgetekend bij een continue, bij voorkeur eenparige rela-
tieve draaibeweging van de bron rondom het object, de baan van de opgeteken-
de primaire profielen niet door cirkelbogen (Pa, Fb,..,Pe) doch door afrol-
^krommen (A, 

3) •••jE) wordt bepaald. Ook is eenvoudig in te zien dat niette-
min door de beschreven aftasting volgens cirkelboogvormige banen (J, H,...,E), 

15 'wederom het op een parallelie bundel betrekking hebbende secundaire profiel 
wordt verkregen. Dergelijke aftastingen dienen over een zekere hoek, bijvoor-
beeld 30°, na te ijlen op de registratie van de primaire signaalprofielen 
aangezien al de af te tasten primaire signaalprofielen feitelijk, moeten zijn 
.geregistreerd. Na aftasting van de desbetreffende groep van primaire signaal-

20 profielen is het mogelijk deze te wissen waarbij in het gewiste gedeelte 
van het registratiemedium andere informatie kan worden geregistreerd. 

In beginsel is het ook mogelijk gebruik te maken van eén stralings-
bundel met een openingshoek die tweemaal zo groot is als die van de in 
fig. 1 aangegeven openingshoek. In een dergelijke situatie dient de tweede 

25 helft van elk primair signaalprofiel te worden geregistreerd als schematisch 
aangegeven door de streeppuntboog k1 hetgeen ook mogelijk is aangezien het 
te onderzoeken object stralings-isotroop is, dat wil zeggen de absorptie 
van het object langs een lijn hangt alleen af van de richting van deze lijn, 
echter niet van diens zin. Vanzelfsprekend behoeft in deze situatie het 

30 samenstelsel dat de stralingsbron en detector-inrichting omvat slechts over 
een hoek van 7T radialen ten opzichte van het object te roteren om een 
volledig tomogram te kunnen ontwikkelen. De reconstructie van de aldus bij 
een bundel van de dubbele breedte geregistreerde primaire'signaalprofielen 
kan weer worden verkregen door ofwel over 2 Tfradialen, volgens "halve" 

35 bogen b af te tasten, ofwel over Tf radialen langs S-vormige banen, met an-
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dere voorden volgens spiegelbeeld-symmetrische kromme banen b, b',af te 
tasten volgens spiegelbeeld-symmetrische kromme banen. 

Het in verband met fig. 1 behandelde registreren van de "halve" 
primaire signaalprofielen in de vorm van cirkelbogen die door de oorsprong 

5 : 0 verlopen, heeft het bezwaar dat rondom deze oorsprong de lijnen van het 
: patroon moeilijk zijn te scheiden, waardoor afhankelijk van de wijze van 
' aftasting voor het verkrijgen van de secundaire signaalprofielen, ter 
! plaatse onnauwkeurigheden kunnen optreden, immers bij de in het vooraf-
| gaande behandelde reconstructie' van secondaire signaalprofielen die corres-
! 

10 ! ponderen met bundels van evenwijdige stralen, wordt juist in de buurt van 
' bedoelde oorsprong 0 vrijwel rakend aan de desbetreffende primaire signaal-
; profielen afgetast, hetgeen tot een onaanvaardbaar hoge onnauwkeurigheid 
! aanleiding kan geven. 

Ter tegemoetkoming aan deze bezwaren verdient het derhalve aanbeve-
15 ; Ü n g om de primaire signaalprofielen, niet zoals bij fig. 1 het geval is 

: als het ware in de vorm van uit de -oorsprong 0 uitgaande schoepen te 
i registreren, maar veeleer in de vorm van uit een velg uitgaande cirkelboog-
| vormige spaken op te tekenen, een en ander zoals ook in fig. 2 schematisch 
i is aangeduid. In fig. 2 is door de cirkelbaan met straal R^ aangegeven de 

20 ; baan corresponderende met een relatieve beweging van de stralingsbron ten 
opzichte van het draaiingsmiddelpunt 0. Evenals bij de configuratie vol-
gens fig. 1 is de cirkel met straal r bij de configuratie volgens fig. 2 
weer bepaald door de minimale afstand voor een obstructievrije rotatie 
rondom het object. De afstand R^ is de afstand waarover telkens een plaats-

25 hoek-positie ^ volgens de raaklijn aan de cirkel R^ in dat punt is ver-
schoven om te komen tot het plaatshoekpunt<=C ' ̂  op de cirkel Rg bepalend 
voor het desbetreffende primaire "halve" signaalprofiel p'^ dat als het 
ware als een cirkelboogvormige spaak vanuit een velg met straal R^ wordt 

' geregistreerd. Aldus wordt op soortgelijke wijze als bij de configuratie 
30 volgens fig. 1 door een reeks plaatshoek-punten als^'^- een verzame-

ling van bijbehorende primaire "halve" signaalprofielen zoals P'Q-P'^ ge-
registreerd. Zonder beperking van de algemeenheid is de afstand R^ zodanig 
gekozen dat de meetkundige plaats van de uiterste punten van de primaire 
"halve" signaalprofielen die oorspronkelijk op de cirkel met straal r lagen, 

35 komen te liggen op een baancirkel met straal R. Dat yil zeggen het punt o 
•"van het oorspronkelijke primaire signaalprofiel P wordt het punt o' van 
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^ het primaire signaalprofiel P'Q enz. In fig. 2 is door de cirkel met straal 
; Rg aangegeven de haan van de over de 'afstand R^ langs de tangenten verscho-
ven bronpunten. De grootte van deze straal Rg is gegeven door 

i / 2 2 . . . . . 
; Rg = y . R^ + R^ • Bij een registratie als verkregen met een configuratie • 

5 volgens fig. 2 "blijkt eveneens de reconstructie van de secondaire "halve" 
i signaalprofielen corresponderende met bundels van evenwijdig invallende 
i stralen weer te kunnen worden verkregen door cirkelboogvormige aftastbanen 
; met kromtestraal Rg en telkens vanuit hetzelfde kromtemiddelpunt M over- j 
' eenkomende met het snijpunt van de cirkel om het draaiingspunt 0 en met de 

10 straal R^ enerzijds en de door dit punt 0 gaande straal van de evenwijdige' 
bundel anderzijds. Bij een dergelijke opzet zijn de snijpunten tussen de 

| primaire signaalprofielen en de aftastbanen voor het verkrijgen van de 
secondaire signaalprofielen beter gedefinieerd. Zulks is schepatisch in 
fig. 2 aangegeven voor de plaatshoek-positie et ̂  + TT en de daardoor 

15 bepaalde cirkelboog met als kromtestraal Rg. De desbetreffende snijpunten 
: zijn aangegeven door 0', 1', 2', 3' en V . Deze punten corresponderen met 
; een bundel van evenwijdige en onder een hoek °C ̂  invallende stralen. 
: Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat naarmate R^ tot nul nadert 
de in verband met fig. 2 behandelde configuratie overgaat in die welke 

20 in verband met fig. 1 werd behandeld. Derhalve kan een en ander van-
zelfsprekend zodanig worden ingericht dat telkens twee "halve" profielen 
gelijktijdig worden geregistreerd, waardoor een draaiing van slechts 
Tr radialen noodzakelijk is. 

Ook bij de in fig. 2 weergegeven configuratie is de aftastwerking 
25 vertraagd ten opzichte van de registratie van de primaire signaalprofie-

len. Het binnen de cirkel R^ aanwezige oppervlak wordt bij de configuratie 
volgens fig. 2 in eerste aanleg niet gebruikt voor registratie. Indien 
de dikte van het tussen de cirkels met stralen R^ en R^ begrensde ring-

' vormige oppervlak voldoende klein kan worden gekozen, waarbij het oplos-
30 send vermogen van een gekozen registratiemedium de begrenzing vormt, kun-

nen voor meerdere simultane tomogrammen, de verzamelingen van primaire 
signaalprofielen in concentrische ringvormige gebieden binnen elkaar worden 
geregistreerd. 
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•j .-In beginsel is de uitvinding niet "beperkt tot aan de configuraties 

| van de figuren 1 en 2 aangepaste uitvoeringsvormen; voor het algemene be-

| ginsel van de uitvinding waarbij een verzameling van primaire signaal-

! profielen zoals afgeleid uitgaande van een in hoofdzaak platte divergerende 

| stralingsbundel, worden geregistreerd volgens een bepaald baanverloop en 

iwaarbij een aldus geregistreerde verzameling vervolgens wordt afgetast 

j volgens een andere verzameling van aftastbanen met een zodanig verloop dat 

;
rde uit deze aftasting ontwikkelde secondaire signaalprofielen zijn te 

beschouwen als te zijn afgeleid uitgaande van een, bundel van evenwijdige 

stralen, is toepasbaar de in fig. 6 weergegeven .basisconfiguratie, waarbij 

dein door keuze van de voor de registratie en aftasting werkzame besturings-

functies verschillende varianten van de uitvinding mogelijk zijn. Bij de 

.configuraties volgens de figuren 1 en 2 zijn deze besturingsfuncties zo-

danig dat de registratie van de primaire signaalprofielgn volgens cirkel- ! 
! 

boogvormige banen (discontinue draaibeveging), of volgens afwikkelkrommen, ; 
1 ^ j 

jzoals bijvoorbeeld cycloïden (continue draaibeweging) wordt uitgevoerd, 

[terwijl de voor het vormen van de de secondaire signaalprofielen toege-
i 

(paste aftasting daarvan, volgens cirkelboogvormige banen plaatsvindt, 

;Deze besturingsfuncties kunnen in het algemeen zodanig worden gekozen dat 

zowel de primaire signaalprofielen, alswel de banen waarlangs deze worden ; 

afgetast ora de secundaire signaalprofielen af te leiden, een eenvoudig 

Ilijnenpatroon vormen. De volgende mogelijkheden zijn bijvoorbeeld gegeven: j 
i ! 
;de primaire signaalprofielen worden geregistreerd volgens in hoofdzaak 

'rechtlijnige banen, die hetzij naast elkaar, hetzij onder elkaar zijn gele-
i 
;gen, terwijl de aftasting plaatsvindt volgens kromlijnige banen, die het 
i . . . ^ . 
patroon van primaire'signaalprofaelen doorsnijden; de primaire signaal- ' 

! . • • 

]profielen worden geregistreerd volgens gelijkvormige naast of onder elkaar 

.•liggende kromlijnige banen, terwijl de aftasting voor de reconstructie van 

dé secundaire signaalprbfielen wórdt uitgevoerd'" langs rèöhtlijhigë baneri:, 

die het patroon van primaire signaalprofielen doorsnijden; en de primaire 

signaalprofielen worden geregistreerd volgens in hoofdzaak Rechtlijnige 

banen, 'die. hetzij' 'naaöt 'elkaar j' hetzij onder elkaar zijn'gelegen, terwijl'^'! 

de aftasting plaatsvindt volgens eveneens in hoofdzaak rechtlijnige banen , 

die het patroon van primaire signaalprofielen doorsnijden. ' i 
In de situatie waarin het te onderzoeken objekt en het door de ; 
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stralingsbron en de detectorinrichting "gevormde samenstelsel een relatieve : 
1 rotatie ondergaan, wordt een reeks van primaire signaalprofielen verkregen 
; die elk een functie van de plaatshoek van de stralingshron zijn. Met ver-
wijzing naar fig. 3 zal de relatie tussen de primaire en secundaire signaal-

5 ; profielen voor deze situatie worden afgeleid. Bij de in fig. 3 weergegeven 
' configuratie is verondersteld dat de stralingshron zich langs een cirkel-
: boogvormige baan met straal R om het draaiingspunt M beweegt vanaf de posi-
i tie Pq naar de positie P^ enz. Door 1 is aangegeven een straal afkomstig 
j van de stralingsbron wanneer deze zich in de positie PQ bevindt, waarbij ! 

10 ' deze straal 1 hoek (f q insluit met de lijn PQM. Door 2 is aangegeven een 
: met de straal i evenwijdige straal afkomstig van de stralingsbron wanneer 
: deze zich bevindt in de positie P , dat wil zeggen nadat een rotatie om 
j het draaiingspunt M over een hoek < is uitgevoerd. De voorwaarde dat deze 

/ 

straal 2 evenwijdig is met de straal 1 is dat de som van de hoek y> die de 
15 straal 2 insluit met de lijn P^ M en de hoek oC gelijk is aan ^ . Met 

• andere woorden wordt het secundaire signaalprofiel behorende bij de 
i richting ip Q verkregen door bij elke hoekverdraaiing < van de stralingsbron 
; de transmissie te meten van de straal die een hoek V = V - insluit met ; o . 
: de verbindingslijn P ̂  M. De afstand van deze straal tot het draaiingspunt 

20 ; M bedraagt R.sin^ = R.sin (tf - et). De stralingstransmissiewaarden zoals 
\ gemeten wanneer wordt gewerkt met een divergerende stralingsbundel, b.v. 
een röntgenstraling worden al of niet gelogarithmiseerd, geregistreerd en 
bijvoorbeeld zodanig dat de uit deze divergerende bundel afgeleide primaire 
signaalprofielen als functie van bovenbedoelde hoek (p , sinus ty , tangens^1, 

25 of in het algeneen f{(f ), evenwijdige rechte lijnen zijn, waarvan de onder-
' linge afstand evenredig is met de plaatshoek van de rontgenbron. Het met 
de richting (p corresponderende secundaire signaalprofiel is dan te vinden 
als een lijn door het punt = 0, = ^ Q, en is verder gekarakteriseerd 

j door < + (f = lf . 
30 Het zal duidelijk zijn dat de baan waarlangs voor het verkrijgen 

; van het secundaire signaalprofiel moet worden afgetast, een rechte lijn is, 
indien het primaire signaalprofiel afgeleid door meting met een diverge-
rende bundel, als functie van de hoek (f> is geregistreerd, terwijl bedoelde 
aftastbaan verloopt als f{(f ), indien het primaire signaalprofiel als f( Lf ) 

35 is geregistreerd. Een en ander is geillustreerd in fig. b. 
:— De secundaire signaalprofielen dienen als functie van de in stra-
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J Jv* 

j'lingshoek Cp , meer in het "bijzonder als functie van ̂ de. afstand R.sin ^tot 

j het draaiingspunt M beschikbaar te zijn hetgeen meebrengt dat indien de 

| aftasting volgens de rechte Cf plaa'tsvindt en bijvoorbeeld de tijd evenre-
I " J 

dig met deze afstand is gekozen, uitgaande van ^ = 0 , met toenemende snel- i 

heid moet worden afgetast teneinde de eerste afgeleide naar de tijd van 

! de functie sin if constant te houdèn. j ! 

Welk verloop als functie van (f wordt verkregen, hangt af van de 

geometrie van de'stralingsbron en detectorinuichting terwijl dit verloop 

nog verder kan worden beïnvloed door de optische en elektronen-optische ver*-

jtekeningen. 

| Immers zoals uit fig. 5 blijkt verloopt bij een vlakke detector dr 
i ~ 
jhet primaire profiel volgens tangens (f , terwijl bij een gekromde,detector ! 

jmet de stralingsbron in een kromtemiddelpunt het verloop volgens sinus y isl 

De secundaire profielen kunnen bijvoorbeeld door M een aangepaste aftasting 
i ' * 
in de beeldverBterkende buis bb die het door de detectorinrichting ontwik-, 

'kelde beeld via een optiek ok ontvangt, worden afgeleid. 

I Teneinde een zo gelijkmatig mogelijk secundair profiel te verkrij-
. i . 
'gen, kan het van voordeel zijn de primaire profielen met.een dusdanige 

.baanbreedte te registreren dat deze banen aaneensluitend zijn. Door varia-
. i 

tie van de breedte van de bij het aftasten van de primaire profielen ge-

' "' •volgde1 baan kaii' têri 'aanfcien van cte •ó'ignaal^rüis-veVhbüdihg óf' h'ót' oplos-

send vermogen een optimalisering worden verkregen. 

I Bij het in fig. 6 weergegeven blokschema van een algemene uitvoerings-

vorm van de uitvinding is 1 een registratieinrichting waarin de van de I 
f * ^ 
detectorinrichting afgeleide elektrische signalen kunnen worden geregistreerd 
• . . ,. I.. 

'.' Pen "dergelijke registrati'einrichting kan bijvoorbeeld een elektronische 

•• jbeeldomzettingsbuis, een kathode straal "buis met een nalichtend fosforscherm, 

of een continu tweedimensionaal magnetisch bladgeheugen omvatten. Bedoelde i 

van de detectorinrichting afgeleide ölektrische signalen worden' toegevoerd' 

aan'de ingang I. Met bedoelde registratie-inrichting kan samenwerken een ! 

aftaBtinrichting 2,'dió' de in de' registraties-inrichting' geregistreerde infor- ' 

»• •• matié'kan aftasten waarbij, 'de •door'een-'dergeli'jke aftasting* verkregen' êlek^' •( 

trische 'signalen worden ontwikkeld aan de'uitgang U. Da banen waarlangs de 

aan de ingang I toegevoerde informatie wordt geregistreerd worden bepaald 

door een registratiebesturende inrichting- 3. Deze registratiebesturing is 

BAD ORIGINAL 
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afhankelijk van positie-informatie PI omtrent de plaats of richting van 

vaaruit het te onderzoeken object door de stralingshron vordt doorstraald, ! 

De reeks posities van waaruit vordt doorstraald is "bij de configuratie vol-

gens fig, 1 gegeven door een cirkelvormige "baan verlopende om de rotatie-as 
| 

die zich door het te onderzoeken object uitstrekt, In dat geval bestaat be-

doelde positie-informatie uit plaats- of positiehoeken zoals o^, « 2 ejiz, 

waarbij, ervan uitgaande dat de grootte van de straal R eveneens een 

gegeven grootheid is, de door de registratiebesturingsinrichting 3 te Ver-

werken besturingsinformatie nodig voor het inschrijven van de primaire 

signaalprofielen volledig is gegeven. De registfatiebesturende inrichting 

;3 geeft derhalve in responsie op de toegevoerde plaatshoek-informatie die 

door de translator U wordt omgezet in corresponderende positiesignalen, 

aan de registratie-inrichting 1 stuursignalen af waardoor de daaraan toege-

'voerde elektrische ingangssignalen worden geregistreerd, bijvoorbeeld 

;volgens de in fig. 1 bedoelde cirkelboogvormige banen, fcoals reeds opge-

'merkt kan door andere positie-informatie worden bereikt dat bij de door 

de registratie-besturende inrichting 3 als gevolg daarvan afgegeven 

stuursignalen voor de registratie-inrichting 1, de patronen van geregis-
» 

itreerde primaire signaalprofielen naar keuze worden gewijzigd. De door de 

!translator b afgegeven positiesignalen worden toegevoerd aan een functie-

jomzetter . 5 -waardoor wordt, bereikt da.t de., voor -de .aftasting-besturende-in-r.' ! 

richting 6 bestemde stuursignalen volgens een bepaalde functie zijn gerela-

jteerd aan de signalen waardoor de besturing van de inrichting 3 vordt j 

jbepaald. Wanneer vordt uitgegaan van de configuratie als weergegeven in 

jfig, 1 is deze relatie gegeven door een hoekverschil 71 , zodat bij elke 

ii 

plaatshoek ot bepalend voor de door de inrichting 3 uitgeoefende besturing, •[ 
i _ ! 
[behoort een .plaatshoek die dan bepalend is voor de dpor de inrichtingj 

jé uitgeoefende besturing. Bij de door deze inrichting 6 op de aftastin- J 

'.r.ichting 2 uitgeoefende stuurwerking wordt .bereikt dat .de -geregistreerde .. .! 

primaire signaalprofielen worden afgetast volgens de gewenste banen. Bij , 

jde configuratie volgens fig. ,'' zijn. dit de cirkelboogvornjige banen -die. elk .! i ' . 
een kromtemiddelpunt hebben bepaald, .door.. + H e n .-een kromtestraal. 

iüe' voor' het registreren^ van de' primaire ''signaalprofiëlen'vb'enódigdè 'stuur- ' •' 
i 

'signalen, alsook de voor het aftasten daarvan benodigde stuursignalen 

kunnen bijvoorbeeld op eenvoudige wij ze worden geproduceerd met behulp van ' 

electro-raechanische, voor de overdracht van hoekinformatie dienende midde-
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len, die zijn gekoppeld met het aandrijfmechanisme dat de relatieve draai- ; 

,'beweging van het object ten opzichte van het door de stralingsbron en de 
detectorinrichting gevormde samenstelsel teweeg kan brengen. De uit een 
\dergelijke aftasting verkregen uitgangssignalen ontwikkeld aan de uitgang U1. 
'van de aftastinrichting zijn dan representatief voor de secondaire signaal-' 
jprofielen die zijn te beschouwen al's signaalprofielen ontstaan door eert i 
[denkbeeldige ingestraalde bundel van evenwijdige stralen. Zoals reeds in j 

!het voorafgaande is uiteengezet dient de door de aftastinrichting 2 uitge-
Joefende aftastwerking over een bepaalde tijd na te ijlen ten opzichte van 
. jde registratie van de primaire signaalprofielen. Daartoe is tussen de 
|functie-omzetter 5 én de aftastingbesturende inrichting 6 een vertragings-
inrichting 7 aangebracht. Desgewenst kan deze vertragingsinrichting | 
variabel zijn uitgevoerd teneinde bedqelde vertraging naar keuze te kunnen . 

i 

iinstellen en aan te passen aan de geldende bedrijfsomstandigheden', 
j Het door de aftastinrichting 2 afgegeven uitgangssignaal U leent , 
izich nu voor een verdere vérwerking waarbij een exacte correctie ten aan- • t 
zien van de puntspreidingsfunctie reeds vooraf heeft plaatsgevonden zodat i 
jdaaruit door superpositie zonder meer een tomogram met hoog oplossend ! 
jvermogen kan worden verkregen. Zulks terwijl wordt uitgegaan van een j 

Jstralingsbron met een divergerende stralingsbundel. Ofschoon hierbij voor 
•.•••'de-praktische uitvoering'dn eerste aanleg- is'gefdacht aan een tömografi's'ché 
beeldreconstructie langs analoge weg, is het uiteraard zonder meer mogelijk 
i . ! 
de uitgangssignalen U te digitaliseren en de beeldreconstructie middels 
'jeen rekentuig punt-voor-punt te doen plaatsvinden. Een dergelijke werkwijze' 
:kan van voordeel zijn indien niet de gehele doorsnede, doch slechts bepaalde 
i j 
'gebieden daarin, van belang worden geacht. > • • • • . . j 

. ., . , • • _ ^ _ / ... . . . . , . .. i . , . . . . . , . , . . . , 
j 

I 
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! C O N C L U S I E S , 

! 1. Inrichting voor het onder gebruikmaking van kortgolvige straling, 
jzoals bijvoorbeeld röntgenstraling, vormen van een doorsnedebeeld van een 
ite onderzoeken object, omvattende een bron voor het teweeg brengen van een 
I ' • 

5 j in hoofdzaak platte, divergerende bundel van de desbetreffende kortgolvige 
jstraling, een drager dienende om -het te onderzoeken object zodanig te Qra-
|gen dat het object door genoemde bundel wordt doorstraald, en een detector-
|inrichting voor het teweeg brengen en verwerken van signaalprofielen die 
'een maat zijn voor de stralingsabsorptie in de door genoemde bundel be-

10 paalde doorsnede van het object, en ontstaan als gevolg van een relatieve 
.beweging tussen enerzijds een genoemde stralingshron en genoemde detector-
iinrichting omvattend samenstelsel en genoemd object anderzijds, gekenmerkt 
Idoor eerstg middelen dienende om in afhankelijkheid, van., een reeks eerste 
(posities die de stralingsbron achtereenvolgens ten opzichte van het object 

15 jinneemt, een daarmee corresponderende verzameling van primaire signaal-i 
jprofielen te registreren; en tweede middelen dienende om in afhankelijk-
heid van een reekg" tweede posities die zijn gerelateerd aan genoemde 
(eerste posities, genoemde verzameling van primaire signaalprofielen af te 
.tasten volgens een met genoemde reeks van tweede posities corresponderende 

20 verzameling van banen, een en ander zodanig dat de met'elk zulk een baé.n 
!corresponderende signaalprofiel-fragmenten samen een secondair signaal* 
profiel vormen dat representatief is voor de stralingsabsorptie van hei-
object als gevolg van een denkbeeldige stralingsbundel met evenwijdig inval 
jlende stralen uit. een richting overeenkomende met een der genoemde eerste 

25 posities. 
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemde 
'eerste, voor het registreren van de primaire signaalprofielen dienende mid-
^deien, reg'istratieb'esturende middelen omvatten die zodanig zijn uitgevoerd 
jdat elk van genoemde primaire signaalprofielen, vordt geregistreerd volgens 

30 'een cirkelboogvormige baan met een straal'R^, en waarvan het middelpunt, 
volgens, eenduidig' ver band mét de. desbetreffende van geno.emde eerste posi-
ties, is gelegen óp een cirkel met een straal R„, waarbij geldt dat i ^ 
jR^ R^ rondom het punt 0 dat de draaiing sas van de stralingsbron met betrek-
king tot het objekt voorstelt, en waarbij het begin van elk primair sig-

35 Laalprofiel-is-gelegen op een-cirkel- rondom-het-genoemde punt-0.. met. —• 
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r een straal R3, waarbij geldt dat R ^ O, echter < Rg kan zijn, alsook is ' 

,Jbepaald door de door het objekt veroorzaakte absorptie van de door de j 

idraaiïngsas verlopende straal uit de van de desbetreffende eerste positie 

;uitgaande bundel; en genoemde tweede, voor het aftasten van de primaire ! 

'signaalprofielen dienende middelen, aftasting besturende middelen omvatten ' 
i • . 
|die zodanig zijn ingericht, dat de genoemde verzameling primaire, cirkel- j 

lboogvormige signaalprofielen wordt afgetast volgens eveneens cirkelboog-

ivormige banen elk met een straal Rg 'en waarvan het desbetreffende kromte- j 

imiddelpunt M is gelegen in een punt van genoemde cirkel met de straal R^ i 

jen welk kromtemiddelpunt overeenkomt met het van dé kromming van de desbe- I 
i • I 
itreffende afgetaste primaire signaalprofielen afgekeerde uiteinde van de \ 
! j 
{middellijn die de richting aangeeft van de evenwijdige bundel. ! 

;3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2 gekenmerkt door stralings-
i I 
'begrenzende middelen dienende om de spreiding van de waaiervormige bundel 
i V 1 

j zodanig te begrenzen dat elk primair signaalprofiel een zodanige lengte i 
! i 
iheeft dat een van de beide door genoemde draaiïngsas begrensde delen van 

de desbetreffende objektdoorsnede, volledig vordt doorstraald. 

Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat genoemde: 

registratiebesturende middelen alsook genoemde aftastingbesturende middelenj 

hun stuursignalen ontlenen aan elektro-mechani'sche voor de overdracht van 

•••- •'! hoekinformatie • dienende raiddelèn- die-.'Zijn' gekoppeld -met '-het-'aandrij.fr- '••».•••..«.-(-

mechanisme dat de relatieve beweging van het objekt ten opzichte van het 
I # ! 
door de stralingsbron en de detectorinrichting gevormde samenstelsel teweeg 
i . 1 
|kan brengen. j 

|5. Inrichting volgens een of meer van de conclusies 1-U, met het ken-' 

•' "merk, dat genoemde'eerste'middelen zijn ingericht om meerdere'binnen' 

.. jconcentrische ringvormige gebieden gelegen verzamelingen van primaire 

jsignaalprofielen te registreren; en genoemde tweede middelen zijn ingericht; 

s,.. .foin.de desbetreffende van,de verzamelingen; .van primaire signaalpro.fielen.vol.-

;gens een dienovereenkomstig aantal van verzamelingen van banen .af te tasten. 

, jö,-. .Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat .genoemde . j. 

.. ,-ieersjte middelen., zijn. ingericht om. genoemde, primaire signaalprofielen., te- . ....*,-

';registreren-vólgens in hoofdzaak; rèchtlijiii'gé banen; en genoemde tweede-' '•• ' 
, j 

.middelen zijn ingericht om het patroon van primaire signaalprofielen af 

[te tasten volgens kromlijnige banen die het patroon van primaire signaal- ! 

^profielen doorsnijden. i 
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7. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemde 

,!eerste middelen zijn ingericht om genoemde primaire signaalprofielen vol- | 
I 

,gens kromlijnige banen te registreren; en genoemde tveede middelen zijn ' 
. . . . . i 

.ingericht om het patroon van primaire signaalprofielen volgens m hóófd- j 
i 

• 5 zaak rechtlijnige banen die dit patroon van primaire signaalprofielen j 

doorsnijden, af te tasten. ; j I . • ! 
i8. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat genoemde eerste 
I L ; 
:middelen zijn ingericht om genoemde primaire signaalprofielen te registre- ; | ^ . . . . 1 

sren volgens rechtlijnige banen, en genoemde tweede middelen zijn ingericht ! 

10 ;om de aldus geregistreerde primaire signaalprofielen, af te tasten volgens j 
i i 
ieveneens rechtlijnige, onderling evenwijdige banen die de desbetreffende j 

'primaire signaalprofielen onder een vaste hoek snijden. ! 

'9. Inrichting volgens een of meer van de voorafgaande conclusies 1 t/m 

•8, met het kenmerk, dat genoemde eerste middelen zijn ingericht om de priraai-

15 jre signaalprofielen te registreren volgens, in longitudinale zin aan elkaar 

iaansluitende of elkaar overlappende banen, en genoemde tweede middelen vóor-

Jzieningen omvatten dienende om de breedte van de banen waarlangs de desbe- ! 

'treffende primaire signaalprofielen worden afgetast, naar keuze in te 1 

!stellen. ' j 
! . 

2.0 '10. Inrichting volgens een of meer van de voorafgaande conclusies 

„••..' .-. t-.t/m^y'Sekënmerkt doöl-'-VertragihgSmidd'éTèii-'di'enehdè 'om'dé* w,ét,k'ing> vah; * 

genoemde tweede middelen ten opzichte van die van genoemde eerste middelen 

te vertragen. 

jl1. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat genoemde 

25 'vertragingsmiddelen zijn uitgevoerd met instelorganen waarmee de geïntro-

duceerde 'vertraging kan "worden ingesteld op een gekozen waarde. '! 

'i j 

j12. , . Inrichting-volgens een of meer van dè voorafgaande conclusies,' j 

jmet het kenmerk, dat genoemde eerste en tweede middelen zijn verenigd in j, 

.. .jeen £eheugeninrichting,uitgevoerd-.in .de .-vorm'van. een elektronische beeldom- '-

30 'zettingsbuis, waarin de desbetreffendé verzameling van primaire signaal- j 

profielen door. raiddel van een electronenstraal vordt geregistreerd-op.een • !• 

...'. • .•;... tref plaat., waarna, de..desbetreffende. signaalpr.ofielen,'. door- dezelfdé-.of • een •/[.-. '• "} . ' . .,.'•'•:. . . . . • . I 
•'• andere''eléctronénötraal worden'afgetast. ' • "' ."•'•••• 1 • 

I • I 
.1:3. Inrichting volgens een of meer van de voorafgaande conclusies 1 

i 

35 "t/m 11, met het kenmerk, dat genoemde eerste.middelen een geheugeninrich-

ting uitgevoerd in de vorm van een kathodestraalbuis met een nalichtend ! 
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.fosforscherm, omvatten, en genoemde tweede middelen een beeldaftastbuis om. 
,<vatten, op het ingangsvenster waarvan, de op het scherm van de kathode-
•straalbuis geregistreerde verzameling van primaire signaalprofielen, langs 
joptische weg wordt afgebeeld. 
• 1U• Inrichting volgens een of meer van de voorafgaande conclusies 1 
jt/m 11, met het kenmerk, dat genoemde eerste middelen een geheugenin-
jrichting uitgevoerd in de vorm van een continu 2-dimensionaal magnetisch 
jbladgeheugen, omvatten, waarbij de registratie van de primaire signaal-
jprofielen, alsook de aftasting van de secondaire signaalprofielen door 
:middel van magneetkoppen plaats vindt, 
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