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TO 2393 

N.V. Optische Industrie "De Ouae Delft" 
DELFT, 

Stelsel voor het elementsgewijs reconstrueren van een tomogram van een 
dwarsdoorsnede van een object, 

De uitvinding heeft betrekicing op een stelsel voor het reconstru-
eren van een tomogram van een dwarsdoorsnede van een object» dat door kort' 

: golvige straling, bijvoorbeeld röntgenstraling, achtereenvolgens uit meer-
. dere richtingen wordt doorstraald. 
! De oudere Nederlandse octrooiaanvrage 76.05254 geeft voorstellen 
i om een dergelijk tomogram, uitgaande van een' verzameling van zogenaamde 
; signaalprofielen en onder toepassing van zogenaamde terugprojectie te re-
construeren, 

Wanneer wordt aangenomen, dat een dergelijke object-dwars-
: doorsnede is gelegen in een plat vlak met de coördinaten x en y, kan een 
dergelijke gereconstrueerde stralingsafbeelding in beginsel worden be-
schouwd als een verdelingsfunctie f(x,y), die als functie van de plaats-

; coördinaten x en y, bijvoorbeeld de dichtheid voor de desbetreffende kort-
golvige straling of de verdeling van radio-activiteit voorstelt. Als pri-

: mair gegeven, uitgaande waarvan zulk een verdelingsfunctie uiteindelijk is 
; te reconstrueren, is beschikbaar een verzameling van zogenaamde signaal-
• profielen, die elk maatgevend zijn voor het stralingsabsorptie-verloop 
: ! 
langs de desbetreffende object-doorsnede, wanneer vanuit een bepaalde j 

1 richting in het x,y-vlak wordt doorstraald. Deze signaalprofielen worden ; 
verkregen als gevolg van een relatieve draaibeweging van enerzijds een, ; 

een bron voor het produceren van een in hoofdzaak platte bundel van kort- : 
golvige straling en een daartegenover geplaatste detectorinrichting, om-
vattend samenstelsel, en een daartussen gedragen en doorstraald object, 
anderzijds. Daarbij is een signaalprofiel te beschouwen als een reeks van 
absorptie-somwaarden verkregen door een platte evenwijdige stralenbundel, ! 

die het object doorstraalt onder een bepaalde plaatshoek 9 ten opzichte 
van de y-as. De absorptiet-somwaarden langs het profiel p voor de bundel-
richting 0 veranderen van punt tot punt overeenkomstig een functie van een ! 
variabele u, met andere woorden geldt p=p(u;Q). 

In dit verband wordt opgemerkt, dat het ter verkrijging van een 
tomogram met optimaal oplossend vermogen noodzakelijk .is, dat boven bedoel-; 
de doorstraling in beginsel met een bundel v.an. evenwijdige stralen moet 
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plaatsvinden, Aangezien wegens teehnisch-economische redenen steeds moet 
! worden uitgegaan van een divergerende stralingsbundels dient een zekere 
• hulpoperatie te worden uitgevoerd om te bereiken dat._ de als ingangsgegeven 
1 gebruikte signaalprofielen p kunnen worden-••beschouwd als te zijn opgewekt • 
! door een denkbeeldige bundel met evenwijdige stralen. Een dergelijke ; 
i hulpoperatie, het zogenaamde parallelliseren, als ook de daartoe dienende 
; middelen, vormen het onderwerp van oudere voorstellen zoals neergelegd in 
| de Nederlandse octrooiaanvrage 76,07976. j 
I Teneinde het uiteindelijk te verkrijgen tomogram, bij de gebruikte | 
• kortgolvige straling,maatgevend te laten zijn voor de verdeling van de : 
dichtheid van het object in de beschouwde dwarsdoorsnede, in plaats van 

j van het absorptieverloop, dienen de op parallelle stralenbundels betrek- ; 
i king hebbende profielen vervolgens op een op zichzelf bekende wijze met 
! behulp van een zogenaamde logaritmische versterker te worden omgevormd tot 
. zogenaamde*gelogarithmiseerde parallelle signaalprofielen. ; 
' Zoals ook in boven vermelde oudere octrooiaanvrage 76.05254 is aan-
j gegeven/uit de terugprojectie en superpositie van een dergelijke verzameling 
; van signaalprofielen, een topografische afbeelding wordt verkregen die ver-
! sluierd is als gevolg van de onnauwkeurigheden van een punt sprei dings-
i | 
i fractie, dienen deze profielen alvorens voor de beoogde reconstructie van ; 
! de tomografische afbeelding te worden gebruikt, in een zogenaamde precon- ' I i 
j volutie-inrichting zodanig te worden voorbewerkt, dat de aldus verkregen 
J verzameling van nieuwe gepreconvolueerde, gelogaritmiseerde, parallelle 
1 signaalprofielen p=p (u,9), in het vervolg kortheidshalve aangeduid als ' 
'gemodificeerde signaalprofielen, na terugprojectie en superpositie, het van 
de puntspreidingsfunctie bevrijde tomogram oplevert. Een dergelijke hulpope-
'raratie, het preconvolueren, alsook de daartoe dienende middelen, vormen 
i : 
,het onderwerp van oudere voorstellen zoals beschreven in de Nederlandse oc-, 
!trooiaanvrage 76.00155. 
| Met de uitvinding is nu in het algemeen beoogd om langs een alter-
natieve weg, afwijkend van de voorstellen als neergelegd in de boven ver- • 
1 ! 
melde oudere aanvrage 76,0525^, een tomogram of wel een tomogramgedeelte j 
overeenkomende met een vooraf gekozen gebiedsgedeelte van een desbetref-
fende object-dwarsdoorsnede te reconstrueren, uitgaande van de in het voor-' 
afgaande bedoelde gemodificeerde signaalprofielen. ' 
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Meer in het bijzonder is met de onderhavige uitvinding beoogd om 
; zonder een terugprojectie zoals aangegeven in boven, vermelde oudere aanvra-
ge 76.05254, een tomogram, of een tomogramgedeelte te kunnen reconstrueren 

, en wel door elementen daarvan afzonderlijk te bepalen. In beginsel wordt 
' derhalve dan een tomogram of tomogramgedeelte element voor element gere-
! construeerd. 
; Zulks kan van belang zijn indien het gewenst is om bijvoorbeeld 
. voorafbepaalde gebiedsgedeelten van een of meer object-dwarsdoorsneden 
• tomografisch weer te geven. 

Daartoe is een stelsel volgens de uitvinding gekenmerkt door 
• adresseer- en inschrijfmiddelen dienende om de aangeboden gemodificeerde 
. signaalprofiel-informatie op te slaan in een geheugeninrichting, en wel 
• zodanig dat telkens een gemodificeerd signaalprofiel langs een primaire, < 
continu verlopende op éénduidige wijze aan de richting van het desbetref- | 
fende oorspronkelijke signaalprofiel toegevoegde baan, in deze geheugen- : 
inrichting wordt ingeschreven; en met deze geheugeninrichting gekoppelde,en 
baantraject bepalende middelen omvattende integrerende middelen dienende 

1 om ter verkrijging van een reeks signaalwaarden, die elk maatgevend zijn • 
1 : 
: voor de stralingsabsorptie-dichtheid van een bepaald element van de object-
dwars door snede, elk van genoemde signaalwaarden af te leiden door telkens i 

: de, langs een door genoemde baantraject bepalende middelen bepaalde, secun-! 

1 daire, continu verlopende baan, die op een eenduidige wijze is bepaald door 
1 

' de positiecoördinaten van het desbetreffende element van de object-dwars-
•' i 
' doorsnede, gelegen primaire signaalprofiel-elementen te integreren. ' ; 

Een aldus volgens de uitvinding ingericht stelsel kan bijvoorbeeld j 
met voordeel worden toegepast wanneer een analoge tomografische weergave is' 

een van : 
gewenst van een object-dwarsdoorsnede of van/belang geacht gedeelte daarvan* 

in . 
en wel doordat dan de door het stelsel/analoog-vorm aangeboden dichtheids- .; 
waarden overeenkomstig de positiecoördinaten van de beschouwde elementen 
van de object-dwarsdoorsnede, ook in analoog-vorm kunnen worden weergegeven 
zoals bijvoorbeeld op het scherm van een geheugenbuis. ; 

Anderzijds biedt een stelsel volgens de onderhavige uitvinding de ; 
mogelijkheid om de verkregen elementaire dichtheidswaarden digitaal te ; 
verwerken, zodat bijvoorbeeld desgewenst met behulp van een rekentuig met ! i 
een bijbehorend geheugen, waarin deze dichtheidswaarden met hun bijbehorende 
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coördinaten zijn opgeslagen, door gebruikmaking ran op zichzelf bekende 
programmaturen bepaalde detailonderzoekingen in onderdelen van het tomo-
gram kunnen worden uitgevoerd. In dit verband is bijvoorbeeld te denken 
aan een beeld van lijnen van gelijke dichtheid, contrastanalyse en derge-

5 : lijke. In verband met dergelijke doeleinden is een stelsel volgens de 
uitvinding daardoor gekenmerkt, dat de uitgang van genoemde integrerende 

. middelen is verbonden met een analoog-digitaal omzetinrichting dienende 'om 
elke van de in analoge vorm aangeboden signaalwaarden, om te zetten in een 

, daarmee overeenkomende digitale vorm; en genoemde baantrajeet-bepalende 
10 middelen zijn gekoppeld met een tweede analoog-digitaal omzetinrichting 

! dienende om de in analoge vorm beschikbare baantrajeet-informatie om te 
: zetten in een daarmee overeenkomende digitale vorm. 
; Met een dergelijke organisatie is het derhalve mogelijk om niet-
; tegenstaande het feit dat de signaalwaarden maatgevend voor dichtheids-

15 waarden, en de profielen, langs analoge weg zijn verkregen, de beeldrecon-
, structie van het uiteindelijke, naar keuze gehele of gedeeltelijke tomo-
; gram, element voor element te realiseren op de bij CAT(computer aided. 
.tomography) systemen gebruikelijke wijze, vanzelfsprekend met alle mogelijk-; 
. heden van toepassing van de daarvoor ontwikkelde en beschikbare programma-

20 : tuur. 
| Een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding is daardoor geken-
• merkt, dat de met genoemde geheugeninrichting gekoppelde adresseer- en 
inschrijfmiddelen zodanig zijn ingeriöht, dat genoemde primaire banen ach-
I tereenvolgens, vanuit een als .oorsprong van een coördinatenstelsel gekozen 

25 : geheugenadres overeenkomende met de relatieve draaiingsas van het object, 
als rechte banen dwars op de richting van de evenwijdige straling, in radi-
ale zin worden ingeschreven; en genoemde intregrerende middelen zijn inge-
richt om elementen van de aldus ingeschreven signaalprofielen telkens te 
' integreren langs een door het genoemde geheugenadres verlopende cirkelbaan^ 

30 waarvan de desbetreffende middellijn en hoekstand is bepaald door de posi- . 
tiecoördinaten van de met de ligging van een desbetreffend object-dwarsdoor-
snede-element overeenkomend beeldelement. 

De uitvinding zal in het onderstaande nader worden toegelicht met 
verwijzing naar de tekening. 

35 Fig. 1 geeft schematisch weer een object-dwarsdoorsnede D in een 
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m^m 

xsy-vlak, Dsze object-dvarsdoorsnede wordt doorstraald met een kortgolvigs 

•bundel van evenwijdige stralen s die onder een hoek £ ten opzichte van de 

• y-as invallen. Een. tomogram, of wel een 2-dimensionaal beeld van een derge-

lijke object-dwarsdoorsnede, kan in beginsel worden beschreven door een 

5 verdelingsfunctie f(x,y), waarin x en y de coördinaten zijn in een recht-

;hoekig coördinatenstelsel in het desbetreffende x,y-vlak. Deze verdelings-

functie is representatief voor het verloop van de dichtheid met betrekking 

'tot de gebruikte kortgolvige straling over de dwarsdoorsnede van het object 

'Een platte evenwijdige stralenbundel, die het object doorstraalt, levert in 

10 een loodrecht op de stralengang geplaatste detectorinrichting een profiel-

signaal p'q « Hierin is een profielelement p'^tsp) de totale absorptie die 

jhet object door en ter plaatse van de door het punt P verlopende straal sp 

•oplevert. Docff logarithmisering van het signaal wordt de waarde p'Q(sp) om-

.gevormd in p"ö(sp)=lnp'e(sp), zijnde de som van de dichtheden van alle 

15 . elementen van het object langs deze straal sp. Teneinde de.stralingsdicht-

heid in een bepaald punt P op de straal te leren kennen dient uit de ver 

izameling profielen, verkregen door de instralingshoek 6 over een gebied van 
1 

jo tot 2Tfte laten variëren, de deelverzameling te worden beschouwd betrek-

king hebbende op alle stralen s die door bedoeld punt P verlopen, met an-

20 !dere woorden de deelverzameling p"Q( sp) met 6=0—> 2 TT. Wanneer volgens 

;de voorstellen als neergelegd in boven genoemde oudere Nederlandse octrooi-

aanvrage 76.05254 een dergelijke deelverzameling wordt teruggeprojecteerd 

in de geheugeninrichting, onder inachtneming van de instralingshoék 9, le-

;vert zulks in een net het punt P overeenkomend punt een totaalsignaal op. 

25 Aan dit totale signaal, dat weliswaar maatgevend is voor de dichtheid van. 

jhet object in P, zijn bovendien bijdragen van de dichtheid van alle overige 

'punten van het object toegevoegd. Met andere woorden de dichtheidswaarde 

in P is versluierd door de puntspreidingsfunctie. Teneinde aan dit bezwaar 

te ontkomen wordt volgens boven vermelde oudere voorstellen uitgegaan van 

30 voorbewerkte profielen p0, verkregen door element voor element te convolu-

eren met een daartoe geschikte functie, een en ander zodanig dat indien 

deze voorbewerkte profielen pQ worden teruggeprojecteerd, het van de on-

nauwkeurigheden van een puntspreidingsfunctie bevrijd tomogram ontstaat. 

De onderhavige uitvinding biedt nu de mogelijkheid om zonder een 

35 dergelijke terugprojectie, uitgaande van dergelijke voorbewerkte profielen 
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Pg een tomogram of een tomogramgedeelte te reconstrueren. Met andere voor-

den wordt in de onderhavige uitvinding uitgegaan van gemodificeerde signaal-

profielen, dat wil.'zeggen gelogaritmiseerde, geparallelliseerde en gepre-

convolueerde signaalprofielen, welke aldus gemodificeerde signaalprofielen 

5 schematisch worden aangeduid door p(0). 

Pig. 2 geeft in blokschemavorm een basisuitvoeringsvorm van een 

stelsel volgens de onderhavige uitvinding. Zoals reeds opgemerkt wordt 

hierbij uitgegaan van de bedoelde gelogaritmiseerde, geparallelliseerde 

. en gepreconvolueerde signaalprofielen p(ö) , als ook van de hoekinformatie 

10 9, dat wil zeggen de hoek waaronder een evenwijdige stralingsbundel telkens 

. het object doorstraalt. Deze gemodificeerde signaalprofiel-informatie p(9), 

. als ook de bijbehorende hoekinformatie 6 wordt toegevoerd aan inschrijf-

en adresseermiddelen 1, die er toe dienen om bedoelde gemodificeerde sig-

naalprof iel- informatie in te schrijven in een geheugeninrichting 2. De 

15 adresseermiddelen zijn hierbij zodanig ingericht, dat in responsie op de 

aangeboden hoekinformatie 9 de telkens met een gemodificeerd signaalprofiel 

• overeenkomende informatie in de geheugeninrichting wordt ingeschreven 

. langs primaire, continu verlopende banen, waarbij elk zulk een baan op een-

; duidige wijze aan de richting van het desbetreffende signaalprofiel is toe-

20 gevoegd. Anderzijds is deze geheugeninrichting 2 gekoppeld met een uitlees-

1 inrichting 3 die onder het bestuur staat van een baantraject bepalende in~ 

; richting Aldus is het mogelijk om de in de geheugeninrichting 2 inge-

• schreven informatie langs een door de besturingsinrichting h bepaalde baan 

- uit te lezen, waarbij de aan de uitgang van de uitleesinrichting 3 beschik-

25 baar gestelde informatie dan kan worden geïntegreerd door een integrerende 

; inrichting 5. De baan of banen, waarlangs de ingeschreven informatie wordt 

afgelezen, is of zijn bepaald door positie-informatie die wordt aangeboden 

1 aan de baantraject-bepalende inrichting ©oor deze positie-informatie, 

• zijn de desbetreffende van belang geoordeelde elementen van een te onder-

30 zoeken dwarsdoorsnede gedefinieerd. Bijvoorbeeld kunnen deze positiecoördi-

! naten zijji gegeven als polaire coördinaten r,*̂  bepalend voor een dwarsdoor-

: snede-element,zoals bijvoorbeeld P'(Fig. 1). Door elk zulk een dwarsdoor-

snede-element r,spis een uitleesbaan bepaald, waardoor de uitleesinrichting 

3 onder het bestuur van de inrichting 4 de. geheugeninriehting 2 telkens 

35 afleest ter verkrijging van een door de integrerende inrichting 5 geprodu-
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- 7 -

, ceerde signaalwaarde.Ë,.die maatgevend is voor de stralingsabsorptie-dichtheid 
; in het desbetreffende dwarsdoorsnede-element Aldus is het mogelijk om 
; een tomogram voor een reeks van gewenste dwarsdoorsnede-elementen r,<p 
1 element voor element te reconstrueren. 

5 De integrerende inrichting 5 geeft hierbij de desbetreffende sig-
: naalwaarde maatgevend voor de stralingsabsorptie-dichtheid in een bepaald 
(element van de object-dwarsdoorsnede, in analoge vorm hetgeen eveneens het i 
, geval is voor de positie-informatie die van de baantraject-bepalende in-
richting 4 kan worden afgeleid. 

10 De aldus in analoge vorm beschikbare dichtheidsinformatie P^ en 
s positie-informatie r ^ kan of wel op analoge wijze of wel op digitale wijze; 

; verder worden verwerkt. 
1 Fig. 3a geeft een blokschema voor een uitvoeringsvorm voor het langs 
j digitale weg verwerken en Fig. 3b geeft een blokschema voor een uitvoerings-

15 • vorm voor het langs analoge weg verwerken. 
Bij de uitvoeringsvorm volgens Fig. 3a is de uitgang van de inte-

;' grerende inrichting 5 gekoppeld met een eerste analoqg-digitaal omzetinrich-
1 ting 6, terwijl de van de baantraject-bepalende inrichting k afgeleide 
; positie-informatie wordt toegevoerd aan een tweede analoog-digitaal omzet- : 

20 inrichting 7. De door de omzetinrichting 6 in digitale vorm gebrachte f 
dichtheidsinformatie wordt dan ingeschreven in een digitale geheugeninrich-i 

: ting 8 en wel onder het bestuur van een daarmee verbonden adresseerinrich-
; ting 9 die de inschrijfbesturing uitoefent in responsie op de in_.digitale ' 
• vorm gebrachte positie-informatie r,Jj?. Met behulp van een geprogrammeerde 

25 besturing 10 kan de in de geheugeninrichting 8 ingeschreven digitale infor-: m i 
, matie dan op de gewenste wijze worden uitgelezen en/digitale vorm worden 
weergegeven door een weergeefstelsel 11. Aldus is het mogelijk om onder ' • r a ' i toepassing van op zichzelf bekende en beschikbare prograpnatuur een gewenst 

: detailonderzoek in onderdelen van een tomogram te verrichten. 
30 Het biedt voordeel om de genoemde eerste en tweede omzetinrichtin-' 

gen.6 en 7 met een stelsel van de gedaante als weergegeven in Fig. 2 tot -
een eenheid te verenigen aangezien met een dergelijke eenheid op technisch-i 
economisch aantrekkelijke wijze een eenvoudige aanpassing mogelijk is aan 

bestaande digitale verwerkingssystemen die voor tomografische doeleinden' 
35 worden gebruikt. . in 

Bij de uitvoeringsvorm volgens Fig. 3b wordt de/analoge vorm 
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'beschikbare dichtheids informatie P,en de positie-informatie r,(p recht-
streeks toegevoerd aan een inschrijf- en adresseerinrichting 12, waarmee 
op de door deze inrichting 12 aangeduide adressen de dichtheids-waarden P 
kunnen worden ingeschreven in een analoge geheugeninrichting 13. Aldus kan 

5 van de gekozen dwarsdoorsnede-elementen r,*f op eenvoudige wijze een ana-
loog tomogram element voor element worden gereconstrueerd. 

Bij de uitvoeringsvorm volgens Fig. 3a kan de geheugeninrichting 
. 11 bijvoorbeeld zijn uitgevoerd als een kerngeheugen, terwijl bij de uit-
. voeringsvorm volgens Fig. 3b de geheugeninrichting 13 kan zijn uitgevoerd 

10 als een geheugenbuis. 
Voor de uitvoering van de geheugeninrichting 2 zijn verschillende 

uitvoeringen mogelijk. Bij een eerste uitvoeringsvorm kan deze geheugen-
inrichting 2 een beeldomzettingsbuis omvatten op de trefplaat waarvan de 
aangeboden signaalprofielen dan volgens de primaire banen met behulp van 

15 ; een elektronenstraal/onder het bestuur van afbuigelektrodes worden inge-
, schreven. De aldus in de trefplaat ingeschreven informatie kan dan niet-
; destructief worden uitgelezen met behulp- van dezelfde elektronenstraal of 
een andere elektronenstraal al naar gelang de soort van de toegepaste 
beeldomzettingsbuis waarbij de • .-•baantrajeet-bepalende inrichting dan is 

20 gevormd door de besturing voor de elektronenstraal-afhuiging van de beeld-
. omzettingsbuis. 

In een andere uitvoeringsvorm kan de geheugeninrichting 2 een ge-
heugenbuis omvatten waarin de aangeboden signaalprofielen op de daarbij 
gebruikelijke wijze kunnen worden ingeschreven. De aldus ingeschreven in-

25 formatie kan hierbij langs optisch-elektrische weg worden uitgelezen met 
behulp van een opto-elektrische detector die achter een masker is opgesteld 
' dat dan deeluitmaakt van de baantrajeet-bepalende inrichting. Door de be-
weging en vorm van doorlaat opening van dit masker in combinatie met een 
optisch systeem kan dan een gewenste uitleesbaan-configuratie worden ge-

30 vormd. 
Wanneer de geheugeninrichting 2 een dergelijke geheugenbuis omvat, 

kan de daarin ingeschreven informatie ook worden uitgelezen met behulp van . 
een op zichzelf bekende beeldopneembuis zoals bijvoorbeeld een vidicon, 
isocon enz.. Een baantrajeet-bepalende inrichting wordt dan hierbij ge-

35 vormd door de elektronenstraal-afbuigingsbesturing van de opneembuis zelf 

en 



door middel van welke besturing ook weer de gewenste uitleesbaan-configura-

,tie kan worden verkregen. 

Bij een eenvoudige uitvoeringsvorm van de uitvinding is de in-

schrijf- adresseerinrichting 1 zodanig uitgevoerd, dat genoemde primaire 

5 banen achtereenvolgens, vanuit een als oorsprong van een coördinaatstelsel 

gekozen geheugenadres overeenkomende met de relatieve draaiingsas van het 

object, als rechte banen dwars op de richting van de desbetreffende bundel 

van evenwijdige straling, in radiale zin worden ingeschreven. Wanneer de 

aangeboden signaalprofielen op een dergelijke wijze worden ingeschreven, 

10 kan de stralingsabsorptie-dichtheid voor een bepaald element van de object-

.dwarsdoorsnede worden verkregen door te integreren langs een door genoemde 

oorsprong verlopende cirkelbaan waarvan de middellijn en hoekstand dan zijn 

'bepaald door de pooldoördinaten die het desbetreffende element van de 

object-dwarsdoorsnede bepalen. Ter verhoging van de verwerkingssnelheid is 

15 het hierbij mogelijk om telkens gelijktijdig te integreren langs twee el-

kaar rakende cirkelbanen met door het raakpunt verlopende en in eikaars 

verlengde gelegen middellijnen, waarbij de dichtheidswaarden voor twee 

;diametraal tegenover elkaar gelegen elementen van de object-dwarsdoorsnede 

gelijktijdig worden verkregen. In fig. k is een en ander geïllustreerd 

20 'voor twee diametraal tegenover elkaar gelegen elementen P(r,lf>) en 
* . 

De bijbehorende cirkelbanen waarlangs de ingeschreven signaal-

•profielen worden uitgelezen zijn door een getrokken resp. onderbroken lijn 

aangegeven; deze banen worden gelijktijdig dan wel onmiddellijk na elkaar 

doorlopen. 

25 Het zal duidelijk zijn dat wanneer de aangeboden signaalprofielen 

op de in het voorafgaande..aangegeven wijze langs rechte door de oorsprong 

verlopende lijnen zijn ingeschreven, langs een zelfde rechte lijn gelegen 

elementen van een beschouwde dwarsdoorsnede moeten worden geïntegreerd 

volgens elkaar in een zelfde punt rakende cirkelbanen met een middellijn 

30 overeenkomende met de radius-coördinaat van het desbetreffende dwarsdoor-

snede-element. Een dergelijke baanconfiguratie is bijvoorbeeld ook langs 

optische weg te realiseren en wel door gebruik te maken van een masker met j 

een ringvormige opening, welke door middel van een optisch systeem met , 

variabele vergroting dan kan worden geprojecteerd op een foto-gevoelige j 

35 detector. De vergroting van dit optische stelsel wordt dan ingesteld over- ' 

eenkomstig de radius-coördinaat van het desbetreffende object-dwarsdoorsneiaT 
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•element 

De voor de inschrijf-adresseerinrichting 1 bestemde informatie die 

nodig is om de primaire rechtlijnige banen in radiale zin en overeenkomstig 

• schrijven, kan worden afgeleid van een mechanisch-elektrische omzet-

tingsinrichting, die hoekstandinformatie betreffende de positie van de 

' stralingsbron-detector-inrichting ten opzichte van het te onderzoeken ob-

ject, kan omzetten in de daarmee overeenkomende elektrische signalen. 

Vanzelfsprekend is de uitvinding niet beperkt tot het inschrijven 

en integreren langs de in het voorafgaande aangegeven primaire en secun-

daire banen. Het is ook mogelijk om de primaire banen te laten verlopen 

volgens evenwijdige rechte lijnen, waarbij de onderlinge afstand tussen 

deze rechte lijnen dan evenredig is met de plaatshoek van de stralings-

bron, waarbij de secundaire banen dan sinusvormig zijn, waarbij de fase en 

de amplitude overeenkomen met de positiecoordinaten van het desbetreffende . 

dwarsdoorsnede-element. Een en ander is geïllustreerd in Fig, 5 te be-

schouwen in samenhang met Fig. In beide gevallen is langs uitgezet 

de waarde van het gemodificeerde signaalprofiel p'ö(S). Bij verticale 

stand hiervan, zijn het in feite 3-dimensionale afbeeldingen in de i 

©,S, p-ruimte. Aangezien de secundaire banen sinusvormig zijn, kan, zoals 

door de in Fig, 5 naar links gerichte pijl is aangegeven, de afbuiging een 

terugslag hebben, die telkens met de passende fase werkzaam wordt. Evenals 

bij de in Fig. h geschetste situatie kunnen ook bij sinusvormige secun-

daire banen, de dichtheidswaarden voor twee diametraal gelegen elementen 

zoals P en P', gelijktijdig, dan wel onmiddellijk na elkaar worden ver-

kregen en wel doordat over een ene halve sinusperiode voor P en over een 

andere.la.lve sinusperiode voor P' wordt uitgelezen. (Aangegeven door ge-

trokken en onderbroken lijnen). Door de amplitude constant te houden en (p ; 

te laten toenemen vindt men de dichtheden van de elementen P(r,<p + A(p) 

respektievelijk P'(r, +7T + A gelegen op een cirkel met straal r 

om O, Door de amplitude te laten toenemen en (p constant te houden vindt 

men de dichtheden van de elementen respektievelijk P' (r+iSr ,((> +71) 

gelegen op de voerstraal van P respektievelijk P' . Voor een punt P in 
/ 

het dwarsdoorsnede-vlak en gelegen buiten het object, is de waarde py(P)ss0. 

Indien de pre-convolutie exact is, zou de kringintegraal eveneens—0 

moeten zijn, alhoewel er trajectgewijs positieve en negatieve bijdragen 
kunnen zijn. — — 

de richting van het desbetreffende oorspronkelijke signaalprofiel in te 
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; CONCLUSIES 

' 1. Stelsel voor het reconstrueren van een tomogram van een dwarsdoor-

; snede van een object dat door kortgolvige straling, "bijvoorbeeld röntgen-

straling, achtereenvolgens uit meerdere richtingen wordt doorstraald, om-

; vattende middelen voor het beschikbaar stellen van signaalprofiel-informa-

5 ! tie die elk maatgevend Is voor hét stralingsabsorptie-verloop langs de 

' .desbetreffende object-doorsnede vanuit een bepaalde richting in het vlak 
f 
! van deze object-doorsnede, en middelen dienende om dergelijke oorspronke-
: . een 
lijke signaalprofielen te modificeren teneinde/van de puntspreidings-

functie bevrijd tomogram terkunnen produceren, gekenmerkt door inschrijf-1 

10 •• en adresseermiddelen dienende om de aangeboden gemodificeerde signaal-

; profiel-informatie op te slaan in een geheugeninrichting en wel zodanig 

dat een gemodificeerd signaalprofiel telkens langs een primaire, continu j 

verlopende, op eenduidige wijze aan de richting van het desbetreffende ; 

oorspronkelijke signaalprofiel toegevoegde baan, in deze geheugeninrichting 
i . . en 

15 i wordt ingeschreven; en met deze geheugeninrichting gekoppelde,/baantraject-

; bepalende middelen omvattende integrerende middelen voor het produceren van 
i 

| een reeks signaalwaarden die élk maatgevend zijn voor de stralingsabsorptie 

: -dichtheid in een bepaald element van de desbetreffende object-doorsnede, ï 

; welke integrerende middelen daartoe zodanig zijn ingericht, dat telkens de' 

20 ' I langs een door genoemde baantrajeet-bepalende middelen bepaalde, secundaire 

, continu verlopende baan, die op een éénduidige wijze is bepaald door de 

; positiecoördinaten van het desbetreffende element van de object-doorsnede, ; 

} gelegen primaire signaalprofiel-elementen worden geïntegreerd. ; 
i r 
i 2. Stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de uitgang van • 

25 ' genoemde integrerende middelen is verbonden met een eerste analoog-digitaal 

; omzetinrichting dienende om elk van de in analoge vorm aangeboden signaal-1 

; waarden om te zetten in esn daarmee overeenkomende digitale vorm; en ge-

, noemde baantrajeet-bepalende middelen zijn gekoppeld met een tweede analoog-

: digitaal omzetinrichting dienende om de in analoge vorm aangeboden baan-

30 ; traject-informatie om te zetten in een daarmee overeenkomende digitale vorm. 

3. Stelsel volgens de conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat genoemde 

inschrijf- en adresseermiddelen zodanig zijn ingericht, dat genoemde 

' primaire banen achtereenvolgens, vanuit een als oorspïong van een coördi- • 

' natenstelsel gekozen geheugenadres overeenkomende met de relatieve draai- : 
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, ingsaa Tan het object, als rechte banen dwars op de richting van waar uit 
het object wordt doorstraald, in radiale zin worden ingeschreven; en ge-
noemde baantraject-bepalende middelen zijn ingericht om elementen van de 
aldus ingeschreven signaalprofielen telkens uit te lezen langs een door 
het genoemde geheugenadres verlopende cirkelbaan, waarvan de desbetreffende 
middellijn en hoekstand is bepaald door de positiecoördinaten van de met 
de ligging van het desbetreffende objectdoorsnede-element overeenkomende 
beeldelemento 

Stelsel volgens de conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat genoemde 
inschrijf- en adresseermiddelen zodanig zijn ingericht dat genoemde primai-
re banen achtereenvolgens langs rechte, evenwijdige lijnen worden inge-
schreven, waarbij de onderlinge afstand tussen deze lijnen evenredig is met 
de richting van waar uit de object-doorsnede wordt doorstraald; en genoemde 
baantraject-bepalende middelen zijn ingericht om elementen van de aldus in-
geschreven signaalprofielen telkens uit te lezen langs een genoemde even-
wijdige lijnen doorsnijdende sinusvormige baan waarvan de fase en amplitude 
. zijn bepaald door de poolcoördinaten van de met de ligging van het desbe-
treffende object-dwarsdoorsnede-element overeenkomend beeldelement. 
• 5- Stelsel volgens een van de voorafgaande conclusies 1 t/m U, met het 
kenmerk, dat genoemde geheugeninrichting een geheugenbuis omvat waarvan het: 

beeldscherm een aan de totaal benodigde integratietijd aangepaste nalichting 
heeft; en genoemde integrerende middelen een foto-elektrisch element om-
' vatten dienende voor het ontvangen van een lichtbeeld zoals gevormd door 
een tegenover'het genoemde beelscherm opgestelde optische uitleesinrichting 
die is ingericht om telkens een lichtbeeld van het beeldscherm-oppervlak 
te vormen overeenkomende met een genoemde secundaire baan. 
6. Stelsel volgens conclusie 5 , met het kenmerk, dat genoemde optische 
uitleesinrichting omvat een masker met een ringvormig, licht-doorlatend 
venster met vaste middellijn; een in de optische baan van dit venster opge-
steld optisch stelsel met een continu variabele vergroting; en besturings-
middelen dienende om de vergroting van dit optische stelsel overeenkomende 
met de positiecoördinaten van het desbetreffende object-doorsnede-element 
in te stellen. 
7. Stelsel volgens een van de conclusies 1 t/m met het kenmerk, dat 
genoemde geheugeninrichting een geheugenbuis omvat, waarvan het beeldscherm 

5 



- 13 -

^ een aan de totaal benodigde integratietijd aangepaste nalichting heeft; en 
een tegenover het beeldscherm opgestelde beeldopneem-buis zoals bijvoor-
beeld een viüicon, waarbij de aftaststraal-besturende middelen van deze 
: beeldopneembuis zijn ingericht om de fotokathode daarvan telkens volgens i . 

5 , een genoemde secundaire baan uit te lezen. 
8. Stelsel volgens een van de conclusies 1 t/m met het kenmerk, 

, dat de geheugeninrichting een elektronische beeldomzettingsbuis omvat, i 
: waarbij de genoemde primaire profielen op de trefplaat daarvan worden inge-
; schreven en genoemde baantraject-bepalende middelen werkzaam zijn om deze 

10 trefplaat telkens uit te lezen langs een genoemde secundaire baan. 
: 9. Stelsel volgens een of meer van de voorafgaande conclusies 1 t/m 8, 
; met het kenmerk, dat genoemde inschrijf- en adresseermiddelen zijn gekop-
; peld met de uitgang van een mechanisch-elektrische omzettingsinrichting, 
'dienende om hoekstand-informatie maatgevend voor de relatieve positie van 

15 • stralingsbron en object om te zetten in elektrische stuursignalen maatgevend 
; voor genoemde primaire banen. 
\ 10. Stelsel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat genoemde baan-
; trajectbepalende middelen zijn ingericht om de ingeschreven signaalprofie-
! len telkens gelijktijdig dan wel onmiddellijk na elkaar uit te lezen langs 

20 • twee door het genoemde geheugenadres verlopende cirkelbanen, waarvan de t 
desbetreffende middellijnen in eikaars verlengde en door genoemd geheugen-
; adres verlopen; en genoemde integrerende middelen zijn ingericht om twee 
afzonderlijke uitgangssignalen te kunnen afgeven» 

! 11. Stelsel volgens conclusie met het kenmerk, dat genoemde baan- ; 
25 | traject bepalende middelen zijn ingericht om de ingeschreven signaalprofie-r 

len telkens gelijktijdig, dan wel onmiddellijk na elkaar uit te lezen 
langs twee aan elkaar aansluitende helften van een sinusvormige, zich 
over 27trad. uitstrekkende baan; en genoemde integrerende middelen zijn 
- ingericht om twee afzonderlijke uitgangssignalen te kunnen afgeven. 
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