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Varian Associates, Inc. te Palo Alto, Californië, Verenigde Staten van 
Amerika 

Inrichting en werkwijze voor het reconstrueren van gegevens. 

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting en werkwijze voor 

het construeren van een twee-dimentionaal beeld van een voorwerpsprepa-

raat uit lineaire projecties van niet door het voorwerp geabsorbeerde of 

verstrooide straling, toepasbaar op het gebied van medische radiologie, 

microscopie en niet-destructieve beproeving. Deze tak van de uitvinding, 

welke röntgenstraling toepast voor medische radiologie wordt soms 

computer-tomografie genoemd. 

Het is nuttig bij vele technologieën eên twee-dimensionaal beeld-

voorstelling te construeren uit een aantal lineaire gegevens resulteren-

de uit zintuiglijke projecties genomen over het quasi-vlak, waarbinnen 

het twee-dimentionale dunne, vlakke preparaat van het voorwerp ligt, 

dat men wenst te reconstrueren. Bijvoorbeeld in het geval van het toe-

passen van röntgenstralen ter verschaffing van een beeldvoorstelling 

van het inwendige van een menselijk lichaam is het bekend om röntgen-

of gammastraling door de weefsels van het lichaam te leiden en de absorp-

tie van deze straling door de verschillende weefsels te meten. De aard 

van de weefsels kan vervolgens worden vastgesteld door het percentage 

van de mate van absorptie in elk weefsel van de straling, aangezien het 

bekend is dat verschillende weefsels verschillende hoeveelheden straling 

absorberen. 

Het leiden van een wand van straling door een voorwerp en het 

detecteren van de hoeveelheid absorptie binnen het voorwerp door middel 

van complementair verspreid opgestelde detectoren ..resulteert in een drie-

dimensionaal voorwerp, dat geprojecteerd is op een twee-dimensionaal 

beeld. Dit kan resulteren in de superpositie, dat wil zeggen het over 

elkaar heen vallen van informatie en derhalve tot verlies van deze in-

formatie. Meer uitgekiende technieken moeten worden ontworpen, indien 

men een lichaam wenst te onderzoeken met grotere gevoeligheid voor ruim-

telijke variaties- in stralingsabsorptie en minder superpositie-invloeden. 

In een methode bekend als algemene tomografie worden een stralings-

bron en een fotografische film omgewenteld langs een elliptische of 
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• andere baan nabij het lichaam op zodanige wijze, dat elementen in het 

ene vlak van het lichaam in hoofdzaak stationair blijven. Deze techniek 

wordt toegepast ter verkrijging van relevante informatie langs een twee-

dimensionaal dun planair preparaat of snede van het lichaam. Deze 

5 methode bezit het nadeel, dat schaduwen van lichaamsweefsels op vlakken 

van het lichaam anders dan da gewenste planairs snede als achtergrond-

informatie verschijnen, die gedeeltelijk de informatie, die men wenst 

te verkrijgen uit de onderzochte snede, verduisteren. 

In een poging om meer nauwkeurige informatie te verkrijgen, zijn 

10 werkwijzen voorgesteld, waardoor de straling en detectie ervan alle 

binnen de vlakke snsda van het te onderzoeken voorwerp gelegen zijn. 

Een twee-dimensionale reconstructie van de dunne snede van het voorwerp 

wordt dan uitgevoerd, e:i herhaald voor elke gewenste te portretteren of, 

te diagnoseren snede. • 

15 . In een artikel van A.M. Cormack "Representations of a Function by 
• . t 

1 Line Integrals with Some Radiological Applications", Journal of Applied; 

: Physics, deel 34, nr. 9, biz. 2722-2727, (september 19S3) , (referentie j 
i \ 
' 1) , gebruikte da auteur een gecollideerde bundel met een diameter van : 

| 7 mn van kobalt 60 gammastralen en een gecollideerde Geigerteller. Onge-
i 

20 j veer 20.000 tellingen werden geïntegreerd voor elke 5 mm laterale ver- j 

| plaatsing van de bundel, welke geleid werd door een meetmonster van 5 cm 

j dikte en 20 cm in diameter bevattende concentrische cilinders van alumi-
I i 
| nium, alunsiniumlegering en hout. Wegens symmetrie van het monster werden 

i metingen gedaan onder slechts één hoek.. De resulterende berekende absorp-

25 j tiecoëfficiënten waren nauwkeurig op t 1,5%. 

In oktober 1964 scheidde dezelfde auteur in "Representations of a i 

Function by Line Integrals with Some Radiological Applications. II", 

: Journal of Applied Physics, deel 35, nr. 10, biz. 2908-2913, (referentie 

• 2) , het twee-dimensionale probleem in een stel van één-dimensionale 

30 integraalvergelijkingen van een funktie met enkel radiale variatie. De 

metingen werden uitgezet in een sinusreeks met coëfficiënten identiek 

j aan die van de radiale dichtheids funktie, indien uitgezet in een beperkte 

: reeks van Zernicke-polynomen. Deze methode is wiskundig equivalent aan i 

een Fourier-transformatie, maar verschilt in de praktische toepassing, 

35 zoals de betekenis van door interpolatie ingevoerde "kunstprodukten". 

. Cormack gebruikte een gecollideerde 5 x 5 mm bundel van kobalt 60 gamma-

~stralen en een gecollideerde Geigerteller. Ongeveer 20.000 tellingen 
"77"0"6T7~3 ~ " 
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• werden geïntegreerd voor elke bundels tand. be bundei ward zijdelings 

verplaatst over 5 mm intervallen ter vorming van een evenwijdig stel van 
o 

19 lijnen, en het stel werd herhaald met intervallen van 7,5 voor 25 ga-

scheiden hoeken. Het monster was 2,5 "cm dik, 20 cm in diameter, en be- ^ 

5 vatte een. aluminiumschijf in het centrum, een alximiniumring aan de om-

trek, een excentrische aluminiumschijf en bestond voor de rest uit 

• Lucite. Lit 475 onafhankelijke metingen werden 243 constanten bepaald en. 

gebruikt om de absorptieverdeling te synthetiseren. De resulterende nauw-

. keurigheid van berekende absorptiewaarden was gemiddeld goed, maar rin-

10 • kelen ontstond door de scherpe veranderingen in dichtheid. Cormack's 

" methode is in theorie in. staat een unieke principiële oplossing te leve-

: ren, maar is niettemin ingewikkeld, heeft beperkte praktische toepassing 

_ en is onderhevig aan. fouten in haar praktisch uitvoerbare realisatie-

I vormen. 

i S D .J . DeRosier en A. Klug in "Reconstruction of Three-Dimensional . 
i : 
I Structures from Electron Micrographs", Nature, deel 217, biz. 130-134 ; 

| (januari 13, 19S8) , (referentie 3), gebruikten Fourier-transformatie van 

- f twee-dimensionale -elektronoverdrachfcsbeelden—(elektron-microbeeidsn) • - • 

I onder een aantal hoeken (30 voor niet-symmetrische voorwerpen) om een 

20 •; reeks doorsneden voort te brengen, welke het voorwerp in drie-dimensies i s 
{ weergeven. De oplossing (of scheiding) van de uiteindelijke drie-dimen-

: sionale Fourier-dichtheidsgrafiek was 30 A.E. voor een 250 A.E. T4 
! 

t • 
I bacteriofage staart. 

• R.G. Hart in "Electron Microscopy of Unstained Biological Materials 

25 [The Polytropic Montage", Science, deel 159, biz. 1464-1467 (maart 1968) : 

; (referentie 4), gebruikte 12 elektron-microfotofs genomen onder ver-

schillende hoeken, een lichtvlek-aftaster, kathodestraalbuis en CDC-3600 

: computer (Control Data Corporation, Minneapolis, Minnesota} met 48 bit, 
t 

: 32 K woordkera voor het produceren van een doorsnedeafbeelding door digi-

30 • tale superpositie. 

D.E. Kuhl, J. Hale en W.L. Eaton, in "Transmission Scannings A 

: Useful Adjunct to Conventional Emission Scanning for Accurately Keying : 

Isotope Deposition to Radiographic AnatomyRadiology, deel 87, biz. 

' 278-284, augustus 1966, (referentie 5), (zie fig. 10) installeerde een : 

35 gecolliineerde radio-actieve bron (100 mC van 60 keV Aiaericium-241) tegen-

over de ene detector van een aftaster, welke twee tegenover gelegen ds-

"tèctoren bezat (Kuhl suggereerde eveneens dat 1 mC en 30 keV jodium-125-

'77 O'TÏÏTÜ 
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bron tegenover elk der detectoren van een twee-detectorensysteem kon 
worden opgesteld) . Een gat van- 6,3 om werd in de collimator van de tegen-
over gelegen detector geboord. De tegenover elkaar gelegen detectoren 
werden tezamen transIatorisch verplaatst'teneinde de patiënt af te 
tasten in elk van een aantal hoeken, die gewoonlijk 15° uit elkaar lagen 
(zie Kuhl en Edwards, "Cylindrical and Section Radioisotope Scanning of 
Liver and Brain", Radiology, deel 83, 926, november 1964 op biz. 932), 
(referentie 6). De bundel van een kathodestraalbuis liet men zwiepen 
onder vorming van een smalls verlichte lijn corresponderende met de 
oriëntatie en positie van de 6,3 mm garamabundel door de patiënt, en naar-
mate de aftasting vorderde werd de helderheid van de lijn op de kathode-
straalbuis gevarieerd in overeenstemming met de telsnelheid in de detec-
tor; een dwarsdaorsnedebeeld werd aldus opgebouwd op een film, die naar 
de kathodes txaalhuis keek. Kuhl vond, dat de transraissieaftasting van de 
dwarsdoorsnede bijzonder nuttig was voor aen anatomische oriëntatie van 
een gelijktijdige dwarsdocrsnede-emissieaftasting van de menselijke borst-
kas en middenrif. • ' 

Op de juni 1966 vergadering van de Society of Nuclear Medicine in 
Philadelphia beschreef Dr. Kuhl (D.E. Kuhl en R.Q. Edwars in Abstract A-5 
"Reorganizing Transverse Section Scan Data as a Rectilinear Matrix Using 
Digital Processing", Journal of Nuclear Medicine, deel 7, biz. 332 (juni 
1966) (referentie 7), het gebruik van.digitale bewerking van zijn dwars-
doorsnede-aftastgsgevens voor het produceren van een rechtlijnig matrix-
beeld, dat superieur was aan de beelden verkregen met bovengenoemde 
methode van filmhelichtingssommatie van telsnelheids-gemoduleerde kathode— 
straalbuislijnen. De aftastgegevens van elke detector werden opgeslagen : 
op magnetische band, bevattende een reeks aftastingen op 24 verschillende 

o 
plaatsen met een hoekverschil van 7,5 rondom de patiënt. 180 tot 1000 
handelingen werden uitgevoerd in 12 minunten op deze gegevens ter ver-
schaffing van. een dwarsdoorsnedabeeldmatrix van 10.000 elementen. 

Het proces is uitvoeriger beschreven door D.E. Kuhl en R.Q. Edwars 
in "Reorganising Data from Transverse Section Scans of the Brain Using 
Digital Processing", Radiology, deel 91, biz. 975 . (november 1968), 
(referentie 8). De matrix bevatte een rangschikking van 100 bij 100 van 
elementen van 2,5 mm x 2,5 mm. Vcor elk beeldelement werden de tellingen^ 
geregistreerd op de aftastlijn via het element op elk van de 24 aftast-
hóeken door geprogrammeerd onderzoek afgetrokken van de trommelopslag, 
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' gesommeerd, gedeeld door 24 en opgeslagen op band, waarna zij achtereen-
volgens konden worden opgeroepen voor het voortbrengen, van een raster- ' 
aftasting van de kathodestraalbuis. 

R.A. Crowther, D.J. DeRosier en A. Klug in "The Reconstruction, of 
a Three Dimensional Structure from Projections and Its Application to 
Electron Microscopy", Proceedings of the Royal Society of London, 317A, 
319 (1970), (referentie 9), ontwikkelden een formele oplossing van het 
probleem van het reconstrueren van drie-dimensionale absorptieverdelingen 
vanuit twee-dimensionale electron-micrografische projecties onder toe-' 
passing van Fourier-transfornatis. Zij beschouwden, een serie van kantel-
hoeken met een onderling verschil tussen opvolgende hoeken van 5° en 
wel in het traject van +45° tot -45° en vonden, dat tenminste ff D/d 
aanzichten vereist wara.1 om een lichaam met diameter D tot een oplossend 
vermogen van d. p. 332 te reconstrueren. 

M..Goitein in. "Three Dimensional Density Reconstruction from a 
Series of Two-Dimensional Projections", Nuclear Instrument and Methods 
101, 509 (1972) (referentie 10), toont, aan, dat. standaard-iaatrixinversie-
technieken voor twee-dimensionale reconstructies teveel opslagruimte 
vereisen. Hij vermeldt, dat een 50K woordgeheugen vereist is voor een 
inversie van een 225 x 225 matrix voor een 15 x 15 element voorwerp- ' ; 
rooster en dat bij gebruik van een overflow-geheugen de uitvoerings-> . 
tijd toeneemt met de zesde macht van het aantal cellen langs de rand van 
het voorwerprooster, p.511. Hij stelt een iteratieve relaxatieprocedure 
voor, aangezien aen "exacte oplossing" niet rekenmachinaal toegankelijk 
is voor een typisch, voorwerpsrooster zoals 100 x 100 elementen. Deze 
techniek brengt met zich mee da dichtheid van. elke cel zodanig, af te 
stellen dat alls metingen, waarbij die cel betrokken is, passen, waarbij 
"passen" geschiedt op basis van een middeling- met behulp van. de; kleinste 
kwadraten. Hij gebruikte het meetmonsterontwerp van Cormack" (1964) als 
model, simuleerde het op een "rekenmachine, "mat'r de absorptie" met eert af—" 
tasting van 51 dwars gescheiden lijnen, herhaalde dit bij 40 :: gelijk-
matig verspreide hoeken, introduceerde 1% "random error" in de metingen 
en berekende de absorptieverdeling in een dwarsdoorsnedeaanzicht op een 
30 x 30 rooster onder gebruikmaking van 15 iteraties. Hij berekende even-
eens absorptieverdelingen in een dwarsdoorsnedeaanzicht onder gebruik-
making van de oorspronkelijke absorptiegegevens geregistreerd door 
Cormack (1964) evenals gegevens geleverd door anderen uit alfabundel en 



röntgeribundeltransmissiemetingen. 
D. Kuhl, R.Q. Edwards, A.R. Ricci en M. Reivich in "Qualitative 

Section Scanning Using Orthogonal Tangent Correction", Abstract, Journal 
of Nuclear Medicine, deel 13, blz. 447 (juni 1972), (referentie 11), 
beschrijven een iteratieberekeningsmethode, waarbij de gegevens van een 
aftasting bij een bepaalde hoek gecombineerd worden met de gegevens van 

o 
een aftasting bij een hoek die met da eerdere hoek 90 maakt, en dit 
berekeningsproces herhalen voor een veelvoud van hoeken. Een iteratie-
correctie wordt voortgezet over alle hoeken, hetgeen 10 minuten vereist' 
bij een Varian 16 bit 8K. woordkerncomputer (Variart Data Machines, 
Irvine, California). 

Al deze methoden lijden aan bepaalde tekortkomingen. De aan deze 
bekende technieken inherente fouten zijn niet gemakkelijk vaststelbaar. 
De tijd voor het verzamelen van da gegevens verstrijkt langzaam; in het 
geval van röntgendiagnose verhoogt dit de tijd, dat de patiënt moet vast-
gebonden blijven in een oncomfortabele positie en beperkt de doorgang, 
dat wil zeggen de totale patiëntbehandelingscapaciteit van öe machine. 
Het betekent eveneens, dat voor "preparaat-doorsneden" van lichaamszones 
zoals de buikholte, de normale ademhaling van de patiënt een bev/eging 
produceert in het object tijdens het doen van de metingen en dientenge-
volge het uitgangsbeeld wazig. maakt, hetgeen bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van tumoren kan maskeren. De tijd vereist voor het reduceren van. de gege-
vens tot een beeldvorm is lang, typisch in de orde van een kwartier. 
Het ruimtelijk oplossend vermogen van het uitgangsbeeld is dikwijls 
relatief slecht.;. 

D. Boyd, J. Coonrod, J. Dehnert, D. Chu, C. Lim, B. MacDonald en 
V. Perez-Mendez in "A High Pressure Xenon Proportional Chamber for X-Ray 
Laminograohlc Reconstruction Using Fan-Beam Geometry" IEEE Transactions 
on Nuclear Science, deel NS-21, nr. 1:(februari 1974) (referentie 12), 
beschrijven op blz.- 185 een reconstructiemethode voor een. kegelbundel-
bron, welke een convolutiemethode voor gegevensreconstructie toepast. 
Dit gebruik van een kegelbundel kan resulteren in een reductie van de 
gegevensverzamsltijd, en een meer efficiënte toepassing van stralings-
flux. De kegelbundelstralen wordan echter eerst opnieuw geordend tot 
parallelle bundelstralen, waarna een bekende convolutiemethode voor 
evenwijdige stralen vordt toegepast. Deze maatregel om de gegevens eerst 
opnieuw te ordenen introduceert een vertraging. Een aanvullend probleem 



bij deze methode is dat de normale optimalisering van ontwerpkriteria bij 
de meeste toepassingen vereist, dat de hoek tussen individuele stralen 
van de kegelbundel minder is dan da booghoek tussen pulsen van de bron. 
Er is dus geen een-op-een aanpassing tussen kegelbundelstralen en even-
wijdige bundelstralen. Als gevolg hiervan moeten benaderingen worden ge-
maakt tijdens de herordeningsmaatregel, hetgeen een vermindering veroor-
zaakt in het oplossend vermogen van het uitgangsbaeld. Zelfs in hst ge-
val, wanneer er een een-op-een betrekking tussen kegelbundelstralen en 
evenwijdige bundelstralen zou zijn, zullen de afstanden tussen de resul-
terende evenwijdige bundelstralen ongelijk zijn. Daarom moet een ander 
stel oplossingen, worden gemaakt, die helaas het oplossand vermogen ver-
minderen. Een ander probleem bij hafc herordenen is dat het iemand dwingt 
om het aantal pulsen per omwenteling van de bron onherroepelijk te 
fixeren. Dit resulteert: in een verlies van de flexibiliteit omdat bijvoor-
beeld hoe breder het. in beeld te brengen object is, des te kleiner de 
booghoek tussen, de pulsen vereist voor hetzelfde oplossende vermogen. -
Indien men niet heroröent kan men in de machine geschikte middelen ont-
werpen, waardoor de bedieningsman de booghoek tussen, pulsen kan instellen 
afhankelijk van. de grootte van het object. > 

: Geen enkele bekende werkwijze combineert het gebruik van een ; 
kegelbundelbran en de toepassing van een convolutiemethods bij gegevens-! 
-reconstructie met geen tussenbeide komende herordening van de gedetec-. 
teerde projactisprofleien, over elkaar. Geen enkele bekende methode is in 
'staat om een exactc reconstructie te verschaffen van een twee-dimensionaal 
beeld uit een serie een-dimensionale projecties, wanneer de superieure 
ksgelbundelbron wordt toegepast. 

Het voornaamste oogmerk van de onderhavige uitvinding is het ver-; 

schaffen van een verbeterde werkwijze en inrichting voor het reconstru-
eren van twee-dimensionale beelden uit. een opeenvolging van lineaire 
projecties voor gebruik in rekenmachinale tomografie, elektronenmicroscopie 
en andere gebieden van de technologie, en voor het creëren van drie-diman-*' 
.sionale beelden door een reeks twee-dimensionale beeldan bij elkaar te 
plaafcsan-

Een verder-oogmerk van de onderhavige uitvinding is het ver-
schaffen van middelen voor het verkrijgen van een twee-dimensionaal 
röntgenbeeldvoorsteiling van een snede van een menselijk of ander lichaam, 
waarbij het lichaan wordfc_blootgesteld aan straling gedurenda een kortere 



tijdsperiode dan in de bekende techniek". 
Een ander oogmerk van da onderhavige uitvinding is het verschaffen 

van een nauwkeuriger twee-dimensionale reconstructie van een beeld ge-
• / 

baseard op een opeenvolging van een-dimensionale gegevens verkregen door 
straling te werpen door een doorsnede van het object in het quasi-vlak 
ervan. 

Nog een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is het ver-
schaffen van een verbeterd middel voor het reconstrueren van een twee-
dimensionale beeldvoorstelling van een vlakke doorsnede van een object 
door het leiden van straling door het object, waarbij aan de beeldre-
constructie inherente fouten gemakkelijk vast te stellen zijn. 

Een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is het ver-
schaffen van een verbeterde inrichting en werkwijze voor het reconstru-
eren van een twee-dimensionaal beeld uit een .serie van een-dimensionale 
projectieprofielen, waarbij de gegevensverwerving en gegevensreconstruc-
tietijden beide aanzienlijk verminderd zijn ten opzichte van de bekende 
stand der techniek voor dezelfde mate van oplossend vermogen. 

Weer een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is het 
^projecteren van een kegelstralingsbundel door een doorsnede van het • j 
'object in het quasi-vlak ervan en het reconstrueren van een beeld van het 
:object door middel van een convolutiemethode van gegevensreconstructie, i 
welke werkzaam is op de gedetecteerde projectieprófielen verkregen door . 

;de kegelbundels met geen tussenbeide komende herordening van kegelbundel- • 
stralen in een verschillend stel stralen. I , i 

Nog weer een ander oogmerk van de onderhavige uitvinding is het 
iverschaffen van een exacte reconstructie replica van een twee-dimensionale 
objectdoorsnede wanneer een kegelstralingsbundel wordt geleid door het 
.object onder_ver_schillende_hoeken, waardoor_een_ stel een-dimensionale 
-gemeten projecties.gevormd worden. 

Eerrfander-"oogmerk van -de onderhavige uitvinding is--hat. grafisch -
afbeelden van een reconstructie van een twee-dimensionaal object geba-
seerd op een stel een-dimensionale pro^ectiewaarden corresponderende net 
de hoeveelheden gedetecteerde straling, die door het object, niet geab-
sorbeerd en niet verstrooid is, waarbij hst oplossend vermogen wordt 
'verbeterd ten opzichte van de bekende stand der techniek voor dezelfde 
gegevensverwervings- en reconstructietijden. 

In het korc en in-overeenstemming met genoemde doeleinden houdt 
7706873 



de onderhavige uitvinding zich bezig mat een werkwijze en inrichting 
voor het construeren van een twee-dimensionaal beeld van een object-
doorsnede uit lineaire projecties verkregen door straling te leiden in 
quasi-planaire vorm door het quasi-vlak van de objectdoorsnede onder 
verschillende hoeken en door het meten van. hoeveelheden straling, die 
niet geabsorbeerd of verstrooid zijn door de objectdoorsnede. Met 
quasi-vlak wordt bedoeld vlak-vormig met kleine, maar eindige dikte. 
Deze werkwijze en inrichting kan worden gebruikt op het gebied van 
medische radiologie, microscopie, niet-destructieve beproeving, alsmede 
op andere terreinen. ^ 

Een kegelstralingsbundel (welke licht kan zijn, warmte, geluid, 
doorlatend ultra-geluid, elektro-magnetische straling, röntgenstralen, 
gammastraien of sub-atomaire deeltjes zoals elektronen, protonen, 
neutronen of zware .ionen, of enige andere vorm van doorlatende straling) 
wordt geleid door een objectdoorsnede gelegen in een quasi-vlak. Het 
quasi-vlak heeft een geri:.ge dikte, in het geval van röntgendiagnose, 
kenmerkend, maar niet noodzakelijkerwijze tussen ongeveer 1 mm en 15 mm. 
Het gehele drie-dimensionale object kan geportretteerd worden door een • 
reeks zijdelings tegen elkaar gelegen doorsnedeplakjes, elk 1 tot-15 mm-
dik, af "te beelden. De gehele reeks kan gelijktijdig in kaart worden ge-
bracht en afgebeeld. • 

Het object absorbeert een deel van de straling, verstrooit een . 
deel van de aanvullende straling, en de rest. wordt gedetecteerd door een 
langwérpige detector of detectoren geplaatst tegenover de bron van de 
kegelvormige straling, en ten opzichte daarvan uitgericht, gelegen in ' 
hetzelfde vlak als de stralingsbron en de objectdoorsnede. De angulaire • 
afstand tussen 'elk individueel. detectiepunt is constant. Mdus.-heeft de 
detectorbatterij bij voorkeur een gebogen geometrie, en kan een gehele 
' cirkel of. ellips-rbeslaan-of JLigt _de ;̂ detae.torbatterig-. .op~.eeEt_rechte-lijn 
met elk individueel detectiepunt gericht naar de bron. Een compensator 
kan geplaatst zijn rondom het object om de verandering te verminderen 
in de intensiteit van de straling, die de detector of detectoren bereikt 
Gegevens kunnen worden onttrokken aan de detector of detectoren in serie 
of in parallel, continu of in pulsen. In het geval van gamma- of röntgen 
straling kan elk individueel detectorelement een scintillator van gas, 
vloeistof of vaste stof bevatten onder toepassing van een kristallijne 
substantie, zoals natrium jodide en een fotovennenigvuldiger of foto-
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diode. Anderzijds kan het een ionisatiekamer bevatten gevuld met ëeri. ele-
ment met een hoog atoomgetal, zoals xenon in gas, vloeistof of vaste 
fase, met of zonder een element met laag atoomgetal zoals argon in soort- • 
gelijke vorm als het xenon teneinde K-emissieröntgenstralen te vangen'. 
Anderzijds kan de detector een half-geleider zijn, zoals germanium of 
cadmiumtelluride of mercuri-: jodide van hoge zuiverheid, of kan het een 
beeldversterker zijn. De detector kan werkzaam zijn in stroomintegratie-
modes of kan individuele gammastraal- of röntgenstraalfotonen tellen. De 
detector kan een scintillatiescherm-filmcombinatie hevatten, dat lood-
recht op de ksgelbundeL. bewogen wordt teneinde achtereenvolgende projec-
tieprofielen te registreren onder opeenvolgende bronhoeken, met een licht-
vlekaftaster, die de gegevens aan de ontwikkelde film. onttrekt. 

De•stralingsbundel en de detectoren kunnen continu zijn, maar zijn 
gewoonlijk discreet. In elk geval kan de resulterende gedetecteerde stra-
ling toegevoerd worden aan een rekenmachine voor omzetting in een twee- . 
dimensionale beeldvoorstelling op een grafische afbeeldinrichting, zoals 
een kathodestraalbuis of een gedrukt vel papier, dat in staat is dicht-
heden af contouren, te illustreren. Indien een numerieke rekenmachine wordt 
^toegepast met een detector, welke een analoge uitgang verschaft, wordt de i ; 
: informatie eerst bewerkt door een analoog-digitale omzetter. Indien een ; 
'analoge rekenmachine wordt toegepast met een detector, welke een digitale 
'uitgang verschaft, wordt de informatie eerst bewerkt door een digitaal-i 
•analoge omzetter. In elk geval rekent de rekenmachine de mate van absorptie 
voor elke cel in een maas of rooster gesuperponeerd op de geportretteerde 
objectdoorsnede, en deze gegevens worden dan bewerkt en omgezet in een 
analoge of digitale twee-dimensionale beeldvorm. 1 

In het geval dat - straling gebruikt wordt om menselijke en andere 
dierlijke .lichamen. ta _dia;gnoseren, is het. mogelijk-slagaderlijke gezwellen,., 
-aambeien, tumoren, abnormale holtes, bloedstolseisr vergrote organen en — 
' abnonnaliteitert-irrrholtesl (bijvoorbeeld) .te .onderscheidenden ."lévend_te 
portretteren, aangezien het bekend is, dat verschillende weefsels van het ' 
•lichaam verschillende hoeveelheden straling absorberen. 

De onderhavige uitvinding is de eerste werkwijze en inrichting, 
'welke gebruik maakt van een convolutiereconstructiemethode op kagelbundel-
stralen roet geen voorafgaand herordenen van de kegelbundalstra'ien tot een 
nieuw stel stralsn. 

Een "convolutieproces" van x, c(x), overeenkomstig de notaties 
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van de mathematische literatuur, is elke integraal of sommeringsfunktie 

van de vorm: 

Met "convolutiewerkwij ze"wordt bedoeld elke werkwijze, welke een zodanig 

convolutieproces toepast. -

De convolutiewerkwijze is veel sneller en verschaft een gelijk of 

zelfs beter oplossend vermogen voor dezelfde hoeveelheid straling dan de 

in de bekende stand-: . der techniek toegepaste iteratieve methoden.. Zie * 

"The Fourier Reconstruction, of a Head Se,ction" door L.A. Shepp en B.F. 

Logan, Eell Laboratories, Murray Hill, New Jersey, juli 1974, biz. 5 en 

: 7, (referentie 13}, waarbij een convolutiemethode voor parallelle geo- . 

me trie (14) , op gunstige wijze vergeleken wordt met een iteratieve werk-

wijze van successieve benaderingen. De onderhavige uitvinding accentu-

, eert deze gunstige uitkomst, omdat zij gebruik maakt van een rechtsfcreek-

' se convolutiewerkwijze gebaseerd op polaire geometrie- Oa voordeel te 

doen met de superieure eigenschappen van kegelbundels is hst niet ver- ; 

- eist vooraf de stralen tot evenwijdige stralen te herordenen, hetgeen 

verspilling en fouten produceert. 
- " r 

De onderhavigs uitvinding is eveneens in staat de betrekking weer 

te geven tussen ds uitgevoerde metingen en de daaraan inherente fouten., . 

aangezien de discrete uitvoeringsvorm werkelijk een speciaal geval van 

de continue uitvoeringsvorm is, en men. het effekt van elke vereenvoudi-

gende benadering op haar beurt kan ijken. _ 

Het voordeel van de kegelbundel is dat deze het mogelijk maakt de 

gegevens sneller te verzamelen dan met een parallelle bundelbron ver-

kregen door-een. bron'.en detector zijdelings te- verplaatsen, en men kan 

een -groot aantal metingen, verkrijgen "zonder de bron -te verplaatsen, 

[hëfegëïö^ 

kunnen bederven, -Vë"riiïx5g"étr̂ ZIIrt̂ Trét'gévaX̂ -vanlroKtganstraTiruj .toegepast 

op het lichaam van een mens of ander dier, wordt de patiënt gedwongen 

stil te liggen gedurende een veel kortere periode en kunnen veel meer : 

patiënten met de machine in. een gegeven tijdshoeveelheid worden behan-

deld- Opvallend is het, aangezien alle gegevens vereist voor een door- -

snedeaffeasting, verkregen kunnen worden in de orde van 1 sec (1 tot 2 

orden van grootten sneller dan bestaande systemen), is het nu mogelijk 

voor de eerste keer nauwkeurige beelden van lichaamszones te verkrijgen, 

c(x) = ff (x - x*)g(x,)dx' of 

c(x) f (x - x )g(x ) 
n n 



zoals de buikholte, zonder dat de patiënt gedurende lange tijdsperioden -

gedwongen is zijn adem in te houden, en met minder bewagingsartifact 

tengevolge van peristaltische en andere orgaanbewegingen. 

De brondetectorrangschikking wordt in een. kenmerkend geval gero-

teerd om de objectdoorsnede in een cirkelvormige baan van 360°. Ander-

zijds kan het object roteren binnen een stationair opgesteld brondetec-

torsamenstel. Andere vormgevingen zijn eveneens mogelijk en worden 

hieronder beschreven in de uitvoerige beschrijving van een voorkeurs-

uitvoeringsvorm. De bron kan continu geroteerd worden of stapsgewijs in 
r 

kleine angulaira stapjes. In elk geval kan de straling uit de bron uit— : 

treden continu (bijvoorbeeld in het geval dat de bron radio-actief is), 

of in da vorm van periodieke pulsen of explosies. De gedetecteerde gege-

vens worden geconvolueezd en •..• ... _ terug-geprojecteerd zonder dat het-

nodig is om de gegevens eerst te herordenen tot een nieuw stel stralen, 

bijvoorbeeld een stal evenwijdige stralen, zoals bij bekende kegelbundel-

systanen. Onder "tsrugrpxoj.acteren" ' - wordt verstaan het proces van 

het omzetten van de geconvolueerde projectieprofielgegevens behorend bij; 

de detectoren .'in waarden van geabsorbeerde dichtheid bij een willekeurig 

iaantal punten P, die vantevoren geselecteerd zijn over de objectdoorsriede 

rdie onderzocht wordt,. i 
| ! 
; De onderhavige uitvinding omvat de eerste nauwkeurige reconstruc- | 
t • 
jtie van een twee-dimensionaal beeld van een objectdoorsnede uit een reeks 
• t ' 

; een—dimensionale projecties van straling, die niet geabsorbeerd is door . 

|de doorsnede, wanneer de superieure kegelbundelbron v/ordt gebruikt. Dit 

'betekent dat de nauwkeurigheid en het oplossende vermogen van het uit- . 

'gangsbeeld goed zijn, zelfs wanneer de tijden voor het verzamelen en 

reconstrueren van-de gegevens klein zijn. Aldus wordt de kegelbundel-

benadering onderstreept als - een belangrijk instrument voor wetenschappe-

lijk onderzoek. — . . • _ j 

Daarenboven, aangezien een exacte reconstructie wordt verkregen 

(slechts beperkt door onvolkomenheden in de toegepaste instrumentatie en 

,door bewust geïntroduceerde benaderende variaties van het algemene geval) 

is het mogelijk meer' rechtstreeks de betrekking tussen een geïntroduceer-

de benadering en de kwaliteit en snelheid van de uitgangsresponsie te 

bespeuren. Aldus wordt een nauwkeuriger controle over de resolutie/snel— 

heid-uitwisseling verkregen in vergelijking met de bekende stand der 

"techniek. 
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De uitvinding zal hieronder aan de hand van een aantal in de 

figuren der bijgaande tekeningen weergegeven uitvoeringsvoorbeelden na-

der worden toegelicht. 

Pig. 1 geeft gedeeltelijk schematisch, gedeeltelijk in blokvorm 

een uitvoeringsvorm weer van het systeem volgens de onderhavige uitvin-

ding, waarbij de gegevenswervingsfase continu is; 

fig. 2 geeft gedeeltelijk schematisch, gedeeltelijk in blokvorm, 

een uitvoeringsvorm weer van de onderhavige uitvinding, waarbij de gege-

vensverwèrvihgsfase discreet is; 

fig. 3 geeft een geometrische voorstelling van een voorkeurs-

werkwijze van gegevensverwerving en reconstructie volgens de onderhavige 

uitvinding; 

fig. 4 is een stromingsdiagram, dat een speciale uitvoeringsvorm 

illustreert van gegevensverwerving en reconstructie in de discrete uit-

voeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding. 

fig. 5 geeft een schematische voorstelling van het roteerbare 

tandringgedeelte van de inrichting van het type weergegeven in fig. 2, 

welke op schematische wijze informatie naar voren brengt, die nuttig is 

voor het analyseren van bepaalde aspecten van de uitvinding; 

fig. 6 is een blokschema, dat op schematische wijze de werking 

illustreert in een terugprojectiemodus voor een voorkeursuitvoerings-

vorm van het gegevensreconstructiesysteem, dat bij de onderhavige uit-

vinding toepasbaar is; en 

fig. 7 is een blokschema, dat op schematische wijze de werking 

van het systeem van figuur 6 in een convolutie-modus illustreert. 

Fig. 1 toont schematisch en in blokvorm de nauwkeurige uitvoerings-

vorm volgens de onderhavige uitvinding, dat wil zeggen wanneer de ver-

zameling van gegevens continu wordt uitgevoerd. Een stralingsbron S, een 

objectdoorsnede 50 en een continue detector 60 zijn gelegen in hetzelfde 

quasi-vlak, dat een eindige maar geringe dikte bezit, bijvoorbeeld in de 

orde van enige millimeters in het geval van rekenmachinale tomografie. 

Bron S en continue detector 60 zijn ten opzichte van elkaar uitgericht 

en zijn bij voorkeur zodanig geconstrueerd, dat zij steeds tegenover 

elkaar liggen; Bijvoorbeeld zijn zij elk vast gemonteerd op tandring 10, 

welke in een cirkelvormige baan rondom de voorwerpdoorsnede 50 roteert. 

Anderzijds kan het object roteren binnen een bewegingsloos bron-detector-

samenstel. Anderzijds kan een zich continu over 360° uitstrekkende detec-

- 14 -
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tor bewegingsloos gemonteerd zijn, terwijl juist de nron roteert. Of een 
aantal bronnen kunnen worden toegepast elk over een gedeelte van de 
cirkel? of nog anders kan een zich over 360° continu uitstrekkende bron 
worden toegepast met bekrachtiging van slechts één punt van de bron op 
een gegeven tijdstip, welk punt de gehele boog van 360° over de tijd 
doorloopt. 

De rotatiekracht kan worden geleverd door een motor 13, welke 
energie overbrengt aan de tanden 11 van de tandring 10 door middel van 
een aandrijvend tandwiel 12. De continue detector 60 volgt bij voorkeur 
de daartegenover gelegen bron S, en heeft bij voorkeur een gebogen vorm. 

77 0 6 8 7 3 
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Indien boogvormig is de geometrie ervan bij voorkeur zodanig, dat elk 
punt op de detector zich op gelijke afstanden bevindt van de bron S. 

De bron S kan van elk soort stralingstype zijn, zoals een elek-
tronenbundel in het geval van elektronenmicroscopie of röntgen— of gamma-
straling voor het onderzoeken van een menselijk of ander lichaam. In het 
geval, dat exacte gegavensreconstructie gewenst is (zie vergelijking 33, 
infra) wordt de bron continu bekrachtigd over een doorlopen van de cirkel-
vormige baan over de volle 360°. Anderzijds kan de bron pulsen afgeven. 
In het geval van röntgenstraling, is de detector 60 in een kenmerkend 
geval een scintillator gefabriceerd uit een kristallijn materiaal zoals 
natrium jodide plus een fotovermenigvuldiger of fotodiode; of kan een 
ionisatiekamer bevatten gevuld met een substantie zoals xenon, of een 
mengsel van substanties zoals xenon en argon, in gas, vloeistof of vaste 
fase? of kan een emulsieve film bevatten. 

Collimatoren 30 vormen de. bundel van straling, die uit de bron S 
uittreedt, tot de vorm van een kegel, tenminste even breed als het object 
: 50. Collimatoren 31 (evenwijdig aan het vlak van tekening in fig. 1) zijn 
op afstand naast elkaar opgesteld teneinde de kegel te vormen tot een 
•dunna quasi-planaire bundel, welke niet noodzakelijkerwijze van uniforme 
.dikte behoeft te zijn;..bijvoorbeeld indien een puntstralingsbron wordt 
gebruikt, zal de bundel uitwaaieren in een vertikale alsmede horizontale 
.richting. Detector collimator en 61 dienen om de invloeden van Compton-
; verstrooiing uit andere vlakken dan het beeldvormende quasi-vlak minimaal 
^temaken. Collimatoren 30, 31 en 61 zijn typisch gefabriceerd uit lood, 
maar kunnen worden gemaakt uit elk materiaal, dat de straling uit ange- . 
wenste richtingen absorbeert. In het geval van röntgendiagnose ligt de 
dikte van de kegel, zoals bepaald door collimatoren' 31, typisch tussen 
1 mm en 15 mm in het midden van het object. Da boog, die door de- waaier 

"of "kegel wordt gesneden is voldoende groot om de gehele objectdoorsnede 
--"-te beslaan; 

Compensator 32, welke een zak kan zijn gevuld met water of kunst-
stof, kan naar keuze zodanig geplaatst worden, dat het object 50 omhuld 
wordt teneinde bepaalde kegelbundelsfcraalintensiteiten te verzwakken en " 
daardoor het bereik van de intensiteiten te verminderen, waarover de 
detector 60 moet reageren. De compensator kan vast gemonteerd worden op de 
tandring 10 teneinde daarmede te roteren, of kan star gemonteerd worden 
ten opzichte van het object 50. 
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Naarmate de bron-detectorrangschikking een'relatieve rotatie onder-
gaat ten opzichte van het object (continu, indien een exacte recon-
structie gewenst is) over een tijdsperiode van bij benadering 1 tot 15 
sec, worden aflazingen van niet-geabsorbeerda en niet-verstrooide 
straling continu in de tijd gemeten over detector 60. De gegevensver-
werving wordt bij voorkeur voltooid tijdens één relatieve omwenteling 
(dat wil zeggen 360°) van het stelsel. Gegevens uit de detector kunnen 
eerst worden afgevlakt, geconvolueard met andere gegevens op een wijze 
welke hierna zal worden beschreven, kunnen opnieuw worden afgevlakt, en 
vervolgens worden opgeslagen in de rekenmachine 70, welke, indien ana-
loog, een analooggeheugen kan bevatten zoals een akoestische golf of 
videoschijf. Indien digitaal, is de rekenmachine bij voorkeur een zeer 
snelle rekenmachine. De gegevens worden later teruggeprojecteerd met 
andare gegevens teneinde een uitgangsbeeld 80 te vormen, dat een replica 
is van het object 50. 

Het uitgangsbeeld wordt geportretteerd op een inrichting 90 voor 
visuele afbeelding zoals een kathodestraalbuis of ean elektrostatische 
uitgangsklem, die in staat is de dichtheid van het geportretteerd wor-
dende object weer te geven zoals diepte, contour, schaduwen of kleur-
Een foto of andere harde kopie van het beeld van de kathodestraalbuis 
kan vervolgens worden genomen. j 

Een reeks van twee-dimensionale beelden kan worden verkregen door 
hetzij een serie beelden zoals hierboven beschreven te nemen, dan wel 
een rangschikking te fabriceren bevattende een aantal bron-detector-
configuraties, die naast elkaar op afstand gelegen zijn, bijvoorbeeld 
zij aan zij gemonteerd op de tandring 10. In elk geval kan de uitgang 
worden geportretteerd als een drie-dimensionaal beeld, bijvoorbeeld door 
elk uitgangselement als een geschaduwd of gekleurd doorzichtbare bol qf 
kubus ce portretteren'.'Anderzijds kan_eenjreeksj transparante "lichjipane—~ 
JLen worden.gebruikt__voor een drie-dinansidriale afbeelding". 

Fig. 2 is soortgelijk aan fig. 1; het enige verschil is dat da 
continue detector 60 vervangen is door een rangschikking of batterij van 
discrete detectoren 65, en een rooster 66 is toegevoegd. In gevallen dat 
de twee figuren identiek zijn, is de hierboven toegepaste beschrijving 
in verband met fig. 1 met dezelfde kracht van toepassing op fig. 2, 
welke da discrete uitvoeringsvorm van de uitvinding illustreert, hetgeen 
een speciaal geval is van de continue uitvoeringsvorm- Ds straling, uit-
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tredend uit bron. S, kan een continue kegel of een discreet stel smalle 
bundels (gevormd bijvoorbeeld door een stel collimatoren) zijn met ten-
minste één bundel per detector- Het aantal discrete detectoren 65 kan 
in een kenmerkend geval 300 zijn., ofschoon andere waarden eveneens kunnen 
worden gekozen. 

De detectorbatterij wordt zodanig geplaatst, dat de angulaire 
afstand tussen detectorelemen ten constant is. Bijvoorbeeld heeft de 
batterij een gebogen geometrie, dan wel is de batterij opgesteld op een 
rechte lijn (wegens eenvoudiger constructie), waarbij elk individueel 
detectarelement uitgericht is op een rechte lijn getrokken vanaf het 
detectorelement naar da bron. Een rooster 66 vervaardigd uit een ele-
ment, zoals lood, kan samenwerken met'elk dstectorelement 65 en is daar-
mede uitgericht om de eFfekten van Compton-verstrooiing minimaal te 
maken, gelegan in hetzelfde quasi-vlak als de objectdoorsnaöe. Dit 
rooster is praktisch essentieel, wanneer de toegepaste straling röntgen-_eveneens 
straling is. Dit rooster kan naar keuze/worden gebruikt in het continue' 
geval,. . dat wil zeggen indien . wordt verwacht, dat Compton-
verstrooiing in hetzelfde quasi-vlak' als de objectsnede een probleem 
zal zijn. In die toepassing kan men het rooster laten oscilleren of . 
anderszins continu bewegen ten opzichte van detector 60, zodat rooster-
lijnen niet optreden in het uitgangsbeeld. 

In de voorkeursuitvoeringsvorm wordt een bron-detectorrang-
schikking geroteerd via de tandring 10 in een cirkelvormige baan- Perio-
diek (in een kenmerkend geval gedurende 360 korte momenten in de tijd 
per rotatie,, in de orde van 2 msec elk), wordt straling door de bron 
gepulseerd, worden door de detectoren. 65 absorptiewaarden gemeten, die • 
gedigitaliseerd..worderr> afgavlakfe~"worden> -eir- toegevoerd, wprden -in eert 
werkend geheugen binnen." de rekenmachine- 70. Ragelorganen" zijn gebouwd 
in~de-machine,-.zodat pulsduur en booghoek tussen het purlseren. snel door-
de bedieningsaxan kan worden ingesteld. Deze "regalorganen kunnen eveneens 
worden toegepast hij de continue uitvoeringsvorm, waar exacte gegevens-
reconstructie niet vereist is. 

De gegevens worden: vervolgans bewerkt orn absorptiedichtheden op te 
leveren voor een vooraf geselecteerd aantal punten binnan het object 50 
en dit gereconstrueerde stel dichtheden wordt geportretteerd als uit-
gangsbeeld 80. De rekenmachine kan zijn hetzij hardwared, firrawared 
(micro-geprogrammeerd of PROM-fusea), of software-geprogrammeerd (of 
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•elke combinatie van bovengenoemde) voor het uitvoeren van de vereiste 
funktias, hetgeen eveneens geldt voor de continue uitvoeringsvorm-

In een eerste uitvoeringsvorm voor gebruik bij patiënten in 
medische radiologie, konden de inrichtingparameters als volgt zijn: 

Röntgenbuisspanning 
Röntgenbuis gemiddelde stroom 
Röntgenbuis gemiddeld varmogen 
Röntgenstralingsbelichtingsperiode 
per objectdoorsnede 
Tandring-rotatiesnelheid 
Aantal röntgenstraalpulsen per ' 
objectsnede 
Belichting op oppervlak object 
Röntgenbuisstroompuls 
Rön tgens traalpulsduur 
Interpulsduur 
Afstand van as tot bron 
Afstand van bron tot detector 
Maximale objectdoorsnede-afmeting 
Kegelbundel angulaire spreiding 
Kegelbundeldikte in het midden van 
het object 
Kegelstraalinterval in het midden 
van het object 
Aantal kegelstralen over maximum 
objectdoorsnede 
Nominaal aantal detectorelementen 
Kegelstraa1 angulair interval 
Bronrotatie-interval, per puls 
Interval tussen bronpulsen bij 40 cm 
diameter objectomtrek 
Röntgenstraalfotonen per puls per 
detectorelement zonder object 
Primaire fototransmissie door 40 cm 
water 
Röntgenstraalfotonen par puls per 
detectorelement door object 
Quanten statische fluctuatie per 
meting 

120 kV gelijkspanning 
250 mA 
30 kW 

4 sec 
0,25 omwentelingen per sec 

360 
8 rad 
1000 mA 
2,8 msec 
8,3 msec 
80 cm. 
160 cm 
40 cm 
29° 

8 mm . 

1,5 mm . 

267 
300 
0,109° 
1°„ 

3,5 mm 

2,2 x'To8. 

1/2000 

1,1 x 105 

0,33% rms 
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Statische fout in een totaal van 360 
nietingen over een objectdoorsnedecel 
van 1,5 mm x 1,5 mm 0,6% rms 
Aantal reconstructiepunten in een 

5 beeld van 40 cm diameter 40.000 
Afstand tussen reconstructiepunten 
bij een beeld van 40 cm diameter 1,8 mm 

; Indien de kegelstralen opnieuw-geordend werden tot een nieuw stel. 
'evenwijdige stralen, zouden bundels van 9 stralen, die zich uitstrekken 

10 over successieve intervallen van 1° van de kegel, opnieuw geordend worden 
tot successieve bron angulaire posities, die 1° uit elkaar liggen, ter 
"verkrijging van pseudo-parallelle stralen. De centrale stralen van deze i 

9-stralen bundels zouden evenwijdig zijn, maar hun afstand zou variëren 
van 1,5 mm tot 1,45 mm, een fout van 3%, afhankelijk van het feit of zij 

15 uit het midden dan wel van de rand van de kegelbundel komen, als gevolg 
van het feit, dat de bron zich over een cirkel beweegt in plaats van over 
"een rechte lijn. 

De afstand van individuele stralen van de kegelbundel tot indivi-
duele detectorelementen is 1,5 mm in het midden van het object. De af- : 

20 stand van de centrale assen van achtereenvolgens gepulseerde kegelbundels 
is 3,5 mm aan de omtrek van een objectdoorsnede met een diameter van .40 
cm. Een beter oplossend vermogen zou verkragen worden voor dit object 
met betrekkelijk grote afmetingen, indien 720 pulsen met intervallen van 
0,5° van de tandringrotatie zouden worden toegepast, hetgeen de afstand 

25 van de centrale stralen tot de omtrek van het object vergelijkbaar maken 
met de afstand van de stralen binnen de kegel, waardoor een meer gelijk-
matig oplossend vermogen in alle richtingen verkregen wordt. De pulsduur 
zou dan 1,4 msec zijn en de interpulsduur zou 4,1 msec zijn voor een 
röntgenstraalbelichting per objectdoorsnede van 4 sec, hetgeen een snellere 

30 onttrekking van gegevens aan de detectorelementen vereist en tweemaal het 
aantal profielconvolutie- en terug-projectieberekeningen. Aldus geeft de 

o 
selectie van 360 pulsen met intervallen van 1 bij een detector met nomi-
naal 300 elementen een praktische keuze weer voor objecten met een dia-
meter, waarvan de afmetingen liggen in een bereik van enige cm tot 40 cm. 

35 Beschouwe men nu de methode van datareconstructie voor zowel het 
continue als het discrete geval. Radon's formule voor de dichtheid in een 

punt P is 1 j f ^ J _ d f (r) 
(1) '0 

I Sa
 1 df Cl 

7i0 6 8 7 5 

_20 
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waarin r gemeten is vanaf het punt P en f (r) het gemiddelde is van alle 

lijnintegralen van de dichtheid over lijnen, die op een afstand r vanaf 

het punt P passeren. Zie J. Radon, "Ueber die Bestimmung van Funktionen 

durch ihre Integralwerte langs gewisser Mannigfaltigkeiten", Berichte 

5 Saechsische Akademie der Wissenschaften (Leipzig), Mathematische-

Physische Klasse 69, blz. 262-277 (Germany 1917). In deze formule stelt . 

D (P) de mate of dichtheid van de in het punt P geabsorbeerde straling 

:voor. 

1 Beschouw het in fig. 3 weergegeven diagram. Zij een meting 

10 Hp(9,8) gedefinieerd als de integraal (of meting) van geabsorbeerde 

straling langs een lijn bepaald door de hoeken 9 en 3 en gestart is in 

het bronpunt S. Met andere woorden: 

waarin dx de incrementale afstand is langs de bewuste lijn. De index P 

;geeft het feit aan, dat 3 gemeten is vanaf de lijn getrokken uit de bron 

15 ;s naar het van belang zijnde punt P. Indien men I definieert als de 

meting van resulterende straling, die de detector of detectoren 60 of 65' 

bereikt, en I als de straling, welke de detector of detectoren zou be-

reiken in afwezigheid van een of ander object, zoals het object 50, dat 

enige straling, wanneer deze de bron verlaat, zou verzwakken, dan kan op 

20 grond van fundamentele fysische wetten geschreven worden: 

-$£Jdx -H 
i=i0e =l0e 

:Met andere woorden 

K=ln I0 - In I =-ln(I/I0) j (2) 

Wanneer de inrichting van de aanvang af geijkt is, wordt Iq zoda-

25 nig gekozen dat deze voldoende groot is om statistisch adequate informa-

tie te verschaffen (bijvoorbeeld tenminste 10^ röntgenstralen of gamma-

stralenfotonen per puls voor elk detectorelement) maar niet zo groot, dat 

de patiënt schade berokkend wordt door middel van een overdosis straling 

in het geval, dat de inrichting wordt toegepast voor röntgendiagnose 

30 van het lichaam van een patiënt (minder dan 50 rads röntgenstralen of 

gammastralendosis totaal voor alle pulsen). 

Onder toepassing van Radon's formule kan men schrijven: 

co ^ 2 TT 

o o 

(3) 

0 6 8 7 3 
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: Thans moeten de integratievariabelen dr^da^ gewijzigd worden in aöd&. 

Dit levert 

, dr, d®c, =Jj d f d 9 : 

waarin J^, de determinant van de Jacobi-transformatie wordt gegeven door 

Jï= 

3r, 

9 9 

<?<=<> 

9 9 

(4) 

De coordinaten, welke deze transformatie bepalen, zijn als volgt: 

r,= 2 s r n ^ I (5) 

(6) 

waarin 

tan"1 R s i n 9 

R cosQ-D 

0 4 9 4 T T 

Q4Jf4TT 
(7): 

/ = T T + ten 
-i R s i n 9 

R c o s © - D 

T T 4 9 4 2 Ï Ï j 

TT 4 (f 4 2TT [ 
J 

-i 

(8) 

Wanneer men aanneemt, dat het hoofdbereik van tan loopt van 0 tot II. 

Door uitwerking van de Jacobi-detenainant, vindt men. 

A h . = 2 c o s (9) 

3 n _ R D - s i n 9 

9 9 1 

_ J 

7 7 0 6 8 7 _ R ^ - R D c o s 9 

" J 9 " 2 9 " 2 2 

(10) 

di) 

(12) 
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Aldus is 

T = Uj 
r c o s f f - R D c o s 

(13) 

Tevens beschouwe men de term 

- { h p ( 9 , { 9 ) ] = 
3 H p 9_Q ^ : 

a e a r } ' a e a r , j 

(14) 

kunnen worden verkregen door impliciet De afgeleiden 9 8 ! en 

a r x ! a r , 

vergelijkingen (5) en (6) te differentiëren. Beschouw vergelijking (5) 

De afgeleide ervan is 

R D s i n e sin ff 9 6 

l= z a n 
+ Z c o s 6 

a r, ï. 

(15) 

Op soortgelijke wijze is de afgeleide van vergelijking (6) naar r^: 

0 = 
- r 2 - r d cos G a e ^p» 

a r, a r, , 

5 9 

(16) 

Door oplossing van vergelijkingen (15) en (16) voor — — - ; en 

a r,l 

i Ê ' i 

a r , 

vindt men 
a e = z 

^ n R D c o s ( e - ^ O - R 2 c o s ^ , 

(17) 

i 

i £ = R D C O S 9 - R 2 ~ 

a r, ~~ Z { R D c o s ( 9 - e ) - R 2 c o s ^ } 

Door substitueren van al deze uitkomsten in vergelijking 

tenslotte: 

77 0 6 8 7 3 

(18) 

(3) vindt men 

-31-
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2ÏÏ IT 

y C P ) - - ^ J c i e J d P , 
Z s r n ? . , ( 1 9 ) 

3 H p ( 9 , 6 ) R 2 - R D C O S 9 \ 

5 ? + z? I 1 

i Beschouw de term ^ H p C9,^) • Door partiële integratie naar 8 ver-

• •' J e f 
: krijgt men: 

2ÏÏ . ^2TT 

C d 9 

J 0 

R D s ï n - 9 H P ( e , p ) S 

Z 9 8 J 

(20) 

Aldus vindt men 

Zit 
J f ' R D s i n e 

= ~ iïï"2 J 0 7? 

i 

2 ï T 2 V9 
-•:(21) 

R 2 - R D c o s 9 

Z 3 s i n p 

f 
Voor het verkrijgen van bovenstaande vergelijking is aangenomen, dat het 

object zich niet uitstrekt buiten de boog, die de uit de bron S uittre-

dende kegelbundel beslaat. Aldus worden de lijnintegralen van de dichtheid 

van stralen rakend aan cirkels, gecentreerd in P zodanig dat tenminste 

een gedeelte van dergelijke cirkels gelegen buiten de boog, die de uit de 

bron S uittredende kegelbundel beslaat, verondersteld 0 te zijn, waar 

het raakpunt eveneens buiten de kegelbundel ligt. 

Indien men opnieuw terugkeert naar fig. 3 en vergelijking (3) her-

schrijft door de variabelen r en a te vervangen door r„ en a , ver-

krijgt men een tweede vergelijking voor D(P) . Aldus verkrijgt men: 

c * r f <*2TT 
(22) 

J 1 

77 0 6 87 3 

- 2 4 -
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Ook nu weer gaat men over op nieuwe integratievariabelen, waarbij dr^ en 

da^ overgaan in dB en d0. Wanneer men te werk gaat zoals hierboven krijgt 

men 

r2 = - Z sinf3 (23) 

o C 2 = 
TT 

4 
(24) 

Uitwerking van de Jacobi-determinant levert 

J a = — 

Uitwerking van 

i en levert 

2 rZ\ $ r2 
s Z 

c> r 2 R 2 c o s ^ - R D c o s (9~£>) 

_ R 2 - R D c o s 8 

«P r2 Z { R D c o s ( 0 - £ } - R z C O S £ } 

(25) 

(26) 

(27) 

Substitutie van deze uitdrukkingen in vergelijking (22) levert 

^ T T J D 

= + 2 ï ï 2 J 9 

I 

Z s i n ^ 
0 -TT 

3 H p (6» ft) R 2 - R D c o s 9 3 H p O , ? ) 

1 f ê .. ... Z 2 

(28) 

Door opnieuw 
c i H p 

dQ 

naar 6 te integreren, krijgt men 

2ÏÏ . 0 ,, 7 
i r R D s n e r J f l H P ( e , e ) i 

z T " ^ 

I 

2 T T 2 J 

2 T T 0 

de R 2 - R ° e ° s 9 -

sin p 

f o>Hp 

(29) 

z 3 

77 0 6 8 7 3 
-TT 

- 3 1 -
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Door vergelijkingen (21) en (29) op te tellen verkrijgt men 

2ÏÏ tïï 

! £ d 0 

o 

H P ( 6 , ? ) 

sin £3 

(30) 

4 TT 

2TT 

s j d e 
R 2 - R D cos 8 

z'3 

De volgende veranderingen kunnen nu worden gemaakt in vergelijking (30) : 

(1) Verandering van de integratievariabele van $ naar 5, waarin 

• 3=5-5 . 
o 

(2) Verandering van H (0,6) in H (f3,6) waarin de index o thans 
p o 

weerspiegelt, dat 5 gemeten wordt vanaf de lijn, die het punt 

S verbindt met 0, het rotatiecentrum. 

(3) Merk op dat i 

R D sin 8 _ R stn S a ' (31) 

(4) Merk op dat 

R 2 - R D cos 9 

Z 3 

R cos So 

2 2 

(32) 

Vergelijking (30) wordt dan 

_27T 

d e 

'O 

r2ïï 

4 TT 

i 

• ï 
RsinS, 

2 2 

r n 

0 U s 

4 T T 2 J 
0 

\ d e R c o s £ 0 ^ 

Ho(e3S) ! 
sin^-io) | ( 3 3 ) 

» 

Z 2 ^ sin ( 5 - 4 ) 

Vergelijking (33) is het gewenste resultaat en is de nauwkeurige op-

lossing. Zij dekt het continue geval van gegevensverzameling. Ofschoon 

er een singulariteit blijkt te zijn bij 5=6^, is men geïnteresseerd in 

de principiële waarde van de integraal. Merk op dat de integraal over 6 

77 0 6 8 7 3 

- 2 6 -
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da vorm heaft van esn convolutie. Voorts, indien R — > co, wordt verge-
lijking (33) gereduceerd tot het eenvoudiger geval van evenwijdige geo-
metrie. 

Ofschoon men vergelijking (33) zou kunnen evalueren onder gebruik-
making van analogon-methoden, worden digitale (discrete) technieken in 
plaats daarvan gewoonlijk toegepast om de volgende redenen: 

1) Bij de onttrekking van parallelle gegevens voor een snelle 
gegevensverwerving is het handig om een aantal discrete detec-
torelementen te gebruiken gekoppeld met een gelijk aantal dis-
crete elektronische versterkers. 

2) Wegens statistische variaties in de gedetecteerde stralings-
waarden met eindige totale stralingsbelichting en dus een ein-

• dig aantal stralingskwanta, wordt een punt van verminderende 
winst bereikt, wanneer het opdelen van de uit discrete detec-
toren bestaande rangschikking in esn gaici*ar aantal fijnere 
elementen geen materiële verbetering oplevert van de kwaliteit. 
van het gereconstrueerde beeld; daarom is een voortzetting van 
dit verdelingsproces tot de limiet van een continue detector 
niet gerechtvaardigd. : 

3) Bij continue rotatie van de angulaire positie van de bron ver-
spreidt de kegelbundel van eindige dikte zich over een equiva-
lente angulaire spreiding van de gedetecteerde gegevens en aan-
gezien er een grens gesteld wordt aan de nauwkeurigheid, waarmee 
deze angulaire spreiding gedeconvolueerd of ontwikkeld kan 
v/orden, gaat weinig beeldkwaliteit verloren door proeven uit te 
voeren omtrent de geschiktheid van het gebruik van- een eindig 
aantal bronpositiehoaken. 

4) De aanwezigheid van de sinculariteit bij 5=5^ is niet eenvoudig 
te hanteren met analogon-technieken. 

5) De- vereiste-nauwkeurigheid is-hog er dan die-normaal" verkregen " 
wordt met analogon-berekeningsmethoden. 

Vergelijking (33) kan gereduceerd worden tot een discrete vorm 
als volgt. De integralen over 5 beslaan het gehele bereik van 0 tot 2ir. 
Men is dus vrij om in een willekeurig punt te beginnen en te eindigen. 
Daarom kan vergelijking (33) worden geschreven als: 

7706873 

- 3 7 -



2 ? _ 

£KP) d 9 
0 J^T s ï n <=T 

i c Z R c o » S . C 2 F S _ i _ 

S f O o 

Zij nu A de angulaire afstand tussen metingen en zij voorts A= — . 

Dan kan H (8,5 +5) ontwikkeld worden in een eindige Fourier-reeks als 
o o 

volgt: 

n (Q 1 

= a n ( 9 , 5 ; ) c o s ( n 5 ) j 

(36) 

2N-i 

-+ ^ b n ( 9 , § o ) sin ( n £ ) + 

n = i 

cos (2N£)i 

Aangezien 

f -
-TT 

s_m_n_x 

sin x 
- d 

2 T T 

0 : 

n ONEVEN OVERIGENS (37) 

en l-ïï 
c o s n x 

sin x 
d x = 0 

-TT 

(38) 

Vergelijking (35) kan geschreven worden als: 

2ÏÏ 

0 
t 

2T7 | 
ï f j n R c o s S - ^ ' + — j ^ e 2 sq te,&) 

2 TT 
0 

(39). 

77 0 6 8 7 J 
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waarin 

2N-} 

S 0 ( 9 , $ o ) = £ n a n ( 0 , 5 o ) (40) 

n = i 
SONEVEN 

2 N - I 

n=l 

I Ö | ONEVEN 

: Daar 
i 4 N - I 

J_ 

2 N 

(41) 

Gr> (9,§<) = ̂ t j ^ H o ( 9 , ^ a + m A ) c o s ( m n d ) (42) 

m=0 

4 N - I j 

b n ( e 7 S J = - ~ £ H o ( Ö ^ . + m a ) s i n ( m n A ) ; <«) 

rn-0 | 

Derhalve 

4 N - I 2 N - I 

S a ( e , £ 0 ) = ~ j H 0 t e , S 0 + m A ) ^ n c o s ( n m A ) (44) 

m=0 n=I 
Q L ONEVEN 

4 N - I * 2 N - I 

S b ( 6 , S j = ~ j ^ H 0 ( e , S 0 + m A ) < ^ s i n ( n m £ ) 

m=0 n=l 
S I ONEVEN 

(45) 

De sommaties over n kunnen worden berekend: 

7706873 

- 2 9 -
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2 W-I 

i n c o s ( n m A ) = 

n s 1 
SI ONEVEN 

d ( m A ) 

s in 2 (N rn A ) 1 

s i n { m A ) 
I (46) 

= < 

rvjs 

c o s ( m A ) 

s t n 2 ( m d ) 

O 

m = 0 

m | ONEVEN 

rn E V E N 

" if 

4 N r 

en 
ZM-i 

sin (nnfiA) = 
s i n 2 ( N m A ) . 

s i n ( r n A ) 
n-1 

af ONEVEN 

= < 

sin(m A ) 

m E V E N 

rtl ONEVEN A = 
2 TT | 
4 N 

Indien men N vervangt door f , kan men schrijven 
v 2 A y 

' ,-i 

c o s ( m A ) 

T T ' S s i n 2 ( m A ) 
r̂n ONEVEN 

- . H o C e . S o + m A ) 

en 
i 
( m A ) 

fHi ONEVEN 

(47) 

(48) 

(49) 

Indien men nu vergelijkingen (48) en (49) substitueert in vergelijking 
(39) en de integratie over 9 vervangt door een sommatie, verkrijgt men: 

77 0 6 87 3 

- 3 0 -
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[ \ 2 ï ï 2 i < s i n l m A ) 

e 
M ONEVEN 

Rcos^r J_h 0 ie ,S . ) 
+ Z 2 L 8 4 

c o s ( m A ) . H o C ö . S o + m ^ ) 

- ^ 2 Ï Ï 2 ' < s in2(mi i ) J 

ny O N E^N 

(50) 

1 

Dit kan opnieuw worden vereenvoudigd tot 

e 

cos Sc 

8 A 
(51) 

C O 

2TT' 
rr.; ONEVEN 

s ( & * m A ) H a ( 9 , S o + n i A H i 

s i n 2 (rnA) . j 

In beide vergelijkingen (50) en (51) zijn de grenzen van de sommering 

over m niet aangegeven. Deze sommering wordt genomen over alle detec-

. toren; m kan zowel positief als negatief zijn en is eenvoudig het aantal 

' detectoren, op enige afstand van de detector bij 5 . 
o 

De uitdrukking tussen haakjeS in uitdri'.kking (51) , welke het eerst 

moet worden berekend, stelt een convolutie voor en het overblijvende ge-

deelte van vergelijking (51) stelt een terug-projectie voor. De langzame 

weg om vergelijking (51) te evalueren zou zijn om de absorptiedichtheid 

in elk punt P voor elk van de gedetecteerde waarden te berekenen; maar 

! er zijn snellere manieren om vergelijking (51) voor vele waarden van P 

terstond op te lossen. Typische P's zijn er ten getale van ongeveer 

40.000, hetgeen een raster van 200 x 200 voorstelt gesuperponeerd over 

het object 50. De punten P kunnen op gelijke afstanden of op ongelijke 

afstand van elkaar zijn opgesteld. Toen 360 waarden werden gekozen voor 

en 300 detectoren waren uitgekozen, werd de gegevensverzameling uitge-

voerd in ongeveer 6 sec. Dit is tussen 1 of 2 orden van grootte sneller 

dan in de bekende stand van de techniek voor een beeld van dezelfde 

kwaliteit. Men ziet, dat naarmate A afneemt en het aantal metingen, 0's 

en P's, toenemen, een nauwkeuriger besld'kan worden verkregen, maar ten 

77 0 6 8 7 3 
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Koste van grotere gegevensverzameling- en reductietijden. 

Zoals hiervoor vermeld worden de H (9,5 -ftnA)'s verkregen als 
o o 

resultaat van metingen genomen met detectorelementen 65. De index m wordt 

gemeten vanaf ö^, dat wil zeggen de ligging van de lijn door het van 

5 belang zijnde punt P, lopend van bron S naar de detectorelementen. Mat 

andere woorden H (9,5 ) geeft dat detectorelement weer, dat langs de 
o o . 

rechte lijn loopt van S naar P; H (6,5 -fA) , H (8,5 +2A) , etc. stellen de 
o O o o 

detectorelementen voor, welke achtereenvolgens in één richting vanaf 6q 

lopen; en Hq(8,6^-A), Hq(8,5^-2A), etc. de detectorelementen, die sequen-

10 tieel in tegengestelde richting lopen. De gegevens van de detectoren 

kunnen in serie of parallel onttrokken worden. 

Voor elke waarde van 9 en voor elke waarde van 5 wordt een o 

enkele convolutieprofielwaarde berekend en opgeslagen in een geheugen of 

rangschikking C(9,5q). Deze berekening voor alle ö^*s voor elke 9 kan 

15 worden uitgevoerd zodra de gegevensverzamelingsfase voor die speciale 9 

voltooid is, dat wil zeggen terwijl de bron doorgaat met te roteren over 

haar baan. De buitenste lus (het terugprojectiegedeelte) van vergelijking 

: (51) kan eveneens voltooid worden voor elke 9 zodra alle metingen voor 

die speciale 9 afgelezen zijn in het geheugen en de binnenste lus (convo-

20 lutie) voltooid is. Aldus worden metingen en berekeningen gelijktijdig 

uitgevoerd; dit is één maar nog' lang niet de meest belangrijke manier 

hoe de techniek volgens de onderhavige uitvinding tijd bespaart. 

- . - Op het tijdstip van de terug-projeótielus worden interpolaties uit-

gevoerd oa het feit in rekening te brengen, dat de meeste P's niet liggen 

25 langs een lijn lopend van de bron S naar het middelpunt van een detector-

element. Het is voldoende, maar niet noodzakelijk, dat 'de interpolaties 

lineair zijn. De bij da lineaire interpolatie toegepaste convolutieprö-

- -fielwaarden''zijn dier-welke -behoren-bt^de middelpunten—£of-andere nor— " 

jnatê detecfciepunten) _van dië detectoreiemsnten gelegen'nabxt'het" pant " u ---trrr-rr 

30 langs" dé" detectoropstell±ng_"gèsnedan"door~de-;rachte lijn lopend-vair'da"—' 

bron S naar het punt P in kwestie. Deze interpolatie zou eveneens kunnen 

worden uitgevoerd tijdens de convölutiehandeling. 

Nadat alle berekeningen zijn uitgevoerd, kunnen vervolgens de 

waarden van de absorp tiedichtheden in elk punt P worden geportretteerd 

35 in grafiekvora als het uitgangsbeeld 80. 

Een groter inzicht in 'hoe een uitgangsbeeld geproduceerd wordt, 

kan worden verkregen door_fig. 4 te bestuderen. De index voor 9 is i en 

7 7 0 6 8 7 3 
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en begint met nul. Bij wordt straling geleid door bet object en af- ; 
gelezen door de detectorelementen als waarden van I. Op dit tijdstip is 
de bron vrij om te roteren naar haar volgende waarde 8; dit zou in feite 
gedaan worden indien het hoofdkriterium zou zijn om de gegevensverzame— 
lingstijd minimaal te maken, of indien twee bewerkingsinrichtingen 
zouden bestaan binnen de rekenmachine, één voor het verzamelen van gege-
vens en één voor gegevensreductie. In het laatste geval zou veel van de 
gegevensreductie gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden met de gegevens-
verzameling. Echter (voor doeleinden van discussie maar zonder de bedoe-
ling te hebben de uitvinding op enigerlei wijze te beperken), toont het• 
stroomdiagram ean gegevensreconstructie-uitvoeringsvonn, waarin bereke-
ningen op dit tijdstip worden uitgevoerd, alvorens de bron roteert naar 
haar volgende waarde van 8. In het geval, dat röntgenstraling aan mensen 
wordt toegediend, resulteert dit niet in extra straling, die het lichaam 
binnengaat, omdat de straling normaal gepulseerd wordt gedurende juist 
een korte tijd voor elke vaarde van 9. Vervolgens wordt H berekend bij 
elk detector element en opgeslagen in de opslagzone of rangschikking ! 

H(9,ö ) . Op dit tijdstip kan de bron naar zijn volgende waarde van 9 
roteren, en dezelfde beschouwingen heersen daarbij zoals de gewenstheid 
om dit zo te doen. Voor 9. en elke waarde van 6 wordt de convolutie-1 o 
profielwaarae verkregen en opgeslagen in een tweede opslagzone of rang-
schikking C(9,6q) . Ook nu kan op dit tijdstip de bron roteren naar haar 
volgende waarde van 9; echter illustreert het stroomdiagram het geval, 
dat een aanvullende stap op dit tijdstip wordt uitgevoerd. 

Men zal gemakkelijk inzien, dat vele permutaties van deze stappen 
mogelijk zijn. Het belangrijkste punt is dat voor elk stel metingen ge-
nomen voor een speciale 9, hetzij de convolutiesfcap of de convolutiastap 
plus de terug-projaë ties tap op dat tijdstip kan worden uitgevoerd, mat-
.of zonder daarop .volgende rotatie en verzameling-van de mestuitkorasten- --' 
voor aanvullende -waardan^-van-ff :.;iTënzi3^da^.bewerkingseanhs-M--i>vt"ér 
snel is, indien dezelfde bewerkingsaenhaid zowel de gegevens uitleest 
als de convolutie- en terug-projactiestappan uitvoert, zullen normaal 
alle gegevens eerst worden uitgelezen om de gegeverisverzaaelingstijd 
minimaal te maken. Indien anderzijds een aanvullende bewarkingseanhsid 
wordt toegepast juist voor da gegevensverzaraelingsstap, kan veel tijd 
worden bespaard door de convolutie- en terug-projectiestappen gelijktij-
dig uit te voeren. 

o 
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Merk op dat voor elke P, Z uniek is en vooraf kan worden verkregen; 

Z kan eveneens gedacht worden als een funktie van 9 en 6 of 9 en m. 

Tijdens het doorlopen van de buitenste lus (het terug-projectiegedeelte), 

wordt een correctie uitgevoerd door middel van lineaire of andere inter-

polatie om het feit in rekening te brengen, dat de lijn lopende van de 

bron S naar het punt P normaal niet een detectorelement in het middelpunt 

(of een ander punt in het detectorelement, waar de meting normaal gedaan 

wordt) zal treffen. 

Met andere woorden, indien de bewuste lijn de detectorbatterij 1/10 

van de afstand tussen de detectiepunten van de detectorelementen m^ en 

m^ treft, wordt verondersteld voor de doeleinden van de berekening, dat 

de equivalente waarde van C voor deze lijn = 9/10 van de C gebaseerd op 

mj + 1/10 van de C gebaseerd op m2. 

Terugkerend naar fig. 4 wordt vervolgens de index i geïncrementeerd. 

De vraag wordt gesteld "Is i gelijk aan de maximale voorgeselecteerde 

waarde?" (Een typische waarde voor ifflax is 360). Zo niet, dan wordt de 

waarde van 9 dienovereenkomstig geïncrementeerd en wordt een nieuwe 

reeks metingen of metingen plus berekeningen uitgevoerd. Indien i = i^^, 

weet men dat men te doen heeft met de gegevensverzamelings- en voor-

calculatiegedeelten van het proces en dat alles wat nog te doen blijft 

het voltooien is van de berekeningen en het omzetten van de D(P)'s in 

beeldvorm. In het door fig. 4 geïllustreerde geval is alles wat nog te 

doen blijft het omzetten van de D(P)'s voor elke waarde van P in beeld-

vorm voor visuele inspectie door de waarnemer. 

Veel van bovenstaande discussie, welke betrekking heeft op de dis-

crete uitvoeringsvorm, is eveneens van toepassing op de continue uit-

voeringsvorm, dat wil zeggen de grafische portrettering van vergelijking 

(33). 

De hierondervolgende lijst van een computerprogramma, geschreven 

in de FORTSAN taal voor een IBM 360 rekenmachine, geeft een getrouwe 

weergave van de verschillende fasen, die in een typerende uitvoeringsvorm 

van de hierboven beschreven uitvinding doorlopen worden. 

> 7 0 6 8 7 3 
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AY 72 ) OS/360 FORTRAN H 

PILER OPTIONS - NAME= MAIN,OPT=0,2,LINECNT=58, SIZE=0000K. 
SOURCE,EBCDIC,NOLIST,DECK,LOAD,MAP,NOEDIT,ID,NOXREF 

C RECONSTRUCTION PROGRAM - FAN BEAM GEOMETRY 1. 
C 2. 

COMMON /CTITLE/ TITLE(23) 3. 
INTEGER*4 TITLE 4. 

C 5. 
COMMON /CMESH/ NX,NY,NTDT,Xl,X2,XINCR,Yl,Y2,YINCR 6. 

C 7. 
COMMON /COSSIN/ WCDS(IOOO),WSIN(1000) 8. 

C 9. 
DIMENSION PECON(2000) 10. 
DIMENSION PJDATA(1000),PJCONV(1000) 11. 
DIMENSION CCFNTN(1000),SCFNTN(1000) 12.. 

C 13. 
DATA LBLNK/4H / 14. 
DATA LMESH/LPRDJ/'MESH','PRDJ'/ 15. 

C 16. 
20 IQUIT = 0 17. 

READ (5,25,END=9999) (TITLE(1), I '= 1,20,1) 18. 
25 FORMAT (20A4) 19. 

TITLE(21) = LBLNK 20. 
CALL DATE(TITLE(22)) 21. 
WRITE (6,35) TITLE 22. 

35 FORMAT (lHl,'RECONSTRUCTION TEST1,5X,23A4) 23. 
C 24. 
C 25. 
C READ DATA DEFINING PHANTOM 26. 

100 CALL ELDATA 27. 
C 28. 
C READ DATA DESCRIBING RECONSTRUCTION 29. 
C 30. 

200 READ (5,215) NTEST 31. 
215 FORMAT (A4) ' 32. 

IF (NTEST .NE. LMESH] STOP 33. 
READ (5,225) NX,NY,XORG,YORG,XINCR,YINCR,PJKORM,XNORM 34. 

225 FORMAT (2110,6Fl0.5) 35. 
XRANG = XINCR*FLOAT(NX - 1) 36. 
YRANG = YINCR*FLOAT(NY 1) 37. 
XI = XORG - 0.5*XRANG 38. 
X2 = XORG + 0.5*XRANG 39. 
Yl = YORG - 0.5*YRANG 40. 
Y2 = YORG + 0.5*YRANG 41. 
WRITE (6.235) NX,XDRG,XINCR,Xl,X2,NY,YDRG,YINCR,Yl,Y2 42. 

2350 FORMAT (1HO,ÏOX,'MESH DATA'/lHO,15X, 43. 
1 'NX —',14,8X,'XORG —',F1',5,8X,'XINCR =',Fl',5,8X, 44. 
2 'XI =',F10.5,8X,'X2 =',Fl0.5/lH ,15X, 45. 
3 'NY =',14,8X,'YDRG =',F10.5,8X,'YINCR =',Fl0.5,8X, 46. 
4 'Yl =* ,F10.5,8X,'Y2 = \F10.5) 47. 

IF (PJNDRM .NE. 0.0) WRITE (6,236) PJNDRM 48. 
2360 FORMAT (1H0,15X,'RESULTS NORMALIZED TO DENSITYLENGTH', 49. 

1 ' FOR MAXIMUM MEASUREMENT OF',Fl1.5) 50. 
IF (XNORM .NE. 0.0) WRITE (6,238) XNORM 51. 

238 FORMAT (1HO,15X,'RESULTS NORMALIZED TO ',F10.5) 52. 
C 53. 

77 0 I€AB ̂ 0^CTI0N DATA 54* 
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C 55. 
READ (5,245) NTEST 56. 

245 FORMAT (A4) 57. 
IF (NTEST .NE. LPROJ) STOP 58. 

C 59. 
0 READ (5,255) NPROJ,NRAYS,TOTANG,WIDRAT,RADIUS,THETA, 60. 
1 OFFSET,NETYPE 61. 

255 FORMAT (2110,5F10.5,110) ) 62. 
WRITE (6,265) NPROJ,TOTANG,RADIUS,OFFSET,NRAYS,WIDRAT,THETA 63. 

2650 FORMAT (1HO,lOX,'PROJECTION DATA'/lHO,15X, 64. 
1 'NPPOJ =',14,5X,'TOTAL ANGLE =',F10.5,5X, 65. 
2 'SOURCE RADIUS =',FlO.5,5X,'OFFSET =',F10.5/1H ,15X, 66. 
3 'NRAYS =',14,5X,'WIDTH RATIO =',F10.5,5X 67. 
4 'FIRST ANGLE =*,F10.5) 68. 

C ' 69. 
IF (NETYPE .NE. 0) CALL ERDATA(NETYPE) 70. 

C 71. 
300 RAYSPG = TOTANG/(57.29578*FLOAT(NRAYS) - 1)) 72. 

RAYWID = WIDRAT^RAYSPG 73. 
C 74. 

CENTER = 0.5* FLOAT(NRAYS + 1 ) 75. 
DO 380 N = 1,NRAYS,1 76. 

BETA = RAYSPG*"(FLOAT (N) - CENTER - OFFSET) 77. 
WSIN(N) = SIN(BETA) 78. 
WCOS(N) = COS(BETA) 79. 

380 CONTINUE 80. 
C 81. 
C CLEAR RECONSTRUCTION AREA 82. 
C 83. 

600 NTOT = NX*NY 84. 
IF (NTOT .LE. 2000) GO TO 640 85. 

"IQUIT = 1 86. 
WRITE (6,615) 87. 

615 FORMAT (1HO,5X,'TOO MANY MESH POINTS') 88. 
GO TO 700 89. 

640 DO 660 N = l,NTOT,l 90. 
RECON(N) =0.0 91. 

660 CONTINUE 92. 
C 93. 
C GET CONVOLUTION" FUNCTION 94. 
C 95. 

700 CALL CNVLFN(NRAYS,TOTANG,CCFNTN,SCFNTN,INCRi 96. 
IF (IgUIT .NE. 0) GO TO 20 97. 

C 98. 
C PERFORM RECONSTRUCTION 99. 
C 100. 
1000 ALPHO = THETA/57.29578 101. 

DALPH = 6.283185/FLOAT(NPROJ) 102. 
AZERO = 0.5?FLOAT(NRAYS + 1) + OFFSET 103. 
CO = 0.999992/RAYSPG 104. 
C2 = - 0.332127/RAYSPG 105. 
C4 = 0.173750/RAYSPG 106. 

C 107. 
NPLUS = NRAYS/2 108. 
XN1 = FLOAT(NX - 1) 109. 
YNl = FLOAT(NY - 1) 110. 

770 687 3 
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0 RCALC = RADIUSTAMINI(ABS(WSIN())),ABS(WSIN(NRAYS))) 111. 
1 - 0.5*RADIUS*RAYSPG 112. 

C 113. 
PJMAX = 0.0 114. 
DO 1400 NP = 1,NPROJ,1 115. 

ALPHA = ALPHO + DALPH*FLOAT(NP - 1) 116. 
0 IF (NETYPE .GE. 0) CALL FANGEN(ALPHA,PJDATA,RADIUS, 117. 
1 NRAYS,RAYSPG,RAYWID) 118. 
0 IF (NETYPE .NE. 0) CALL FANERR(ALPHA,PJDATA,RADIUS, 119. 
1 NRAYS,RAYSPG,RAYWID) 120. 

DO 1020 NR = 1,NRAYS,1 121. 
IF (PJDATA(NR) .GT. PJMAX) PJMAX = PJDATA(NR) 122. 

1020 CONTINUE 123. 
C 124. 
C INITIALIZE CONTROL PARAMETERS 125. 
C 126. 

SINT = SIN(ALPHA) 127. 
COST = CDS(ALPHA) 128. 
DRDX = - XINCR*COST 129. 
DRDY = - YINCR*"SINT 130. 
DZDX = + XINCR*SINT 131. 
DZDY = - YINCR**COST 132. 
RORG = RADIUS - Xl^COST - Yl*SINT 133. 
ZORG = XI*SINT - Yl*COST 134. 

C 135. 
TMIN = ZORG/RORG 136. 
TMAX = TMIN 137. 

C 138. 
RTEMP = RORG + XNlfeDRDX 139. 
ZTEMP = ZORG + XNI DZDX 140. 
TEMP = ZTEMP/RTEMP 141. 
IF (TEMP .LT. TMIN) TMIN = TEMP 142. 
IF (TEMP .GT. TMAX) TMAX = TEMP 143. 

C 144. 
RTEMP = RORG + YN1*DRDY 145. 
ZTEMP= ZORG = YN1*DZDY 146. 
TEMP = ZTEMP/RTEMP 147. 
IF (TEMP .LT. TMIN) TMIN = TEMP 148. 
IF (TEMP .GT. TMAX) TMAX = TEMP 149. 

C 150. 
RTEMP = RORG + XN1*DRDX + YNl*"DRDY 151. 
ZTEMP = ZORG + XNl*DZDX + YNl*DZDY 152. 
TEMP = ZTEMP/RTEMP 153. 
IF (TEMP .LT. TMIN) TMIN = TEMP 154. 
IF (TEMP .GT. TMAX) TMAX = TEMP 155. 

C 156. 
AA = TMIN TMIN 157. 
ALPHA = TMIN*(CO + AA*i(C2 + AA*C4)) + AZERO 158. 
NRl = IFIX(ALPHA) 159. 
IF (NRl .LE. 0) NRl = 1 160. 

C 161. 
AA = TMAX*TMAX 162. 
ALPHA = TMAX*(CC + AA*(C2 + AA*C4)) + AZERO 163. 
NR2 = IFIX(ALPHA) + 1 164. 
IF (NR2 .GT. NRAYS) NR2 = NRAYS 165. 

C 166. 
7706873 
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C CONVOLVE PROJECTION DATA WITH CONVOLUTION FUNCTION 167 
C 168 

DO 1200 NR = NRl,NR2,l 169 
CSUM =0.0 170 
SSUM = 0.0 171. 
JSUM = MINO(NR - 1,NRAYS - NR) 172. 
JMAX = MAXO(NR - 1,NRAYS - NR) 173. 
IF (JSUM .EO. JMAX) GO TO 1140 174. 
JMIN = INCR*( (JSUM + INCR - 1)/INCR) + 1 175. 
IF (JMIN .GT. JMAX) GO TO 1140 176. 
IF (NR .LE. NPLUS) GO TO 1080 177. 

JADD = - INCR 178. 
JJ = NR - JMIN - JADD 179. 
GO TO 1100 180. 

1080 JADD = INCR 181. 
JJ = NR + JMIN - JADD 182. 

1100 DO 1120 J = JMIN,JMAX,INCR 183. 
JJ = JJ + JADD 184. 
CSUM = CSUM + CCFNTN"(J+1)*PJDATA(JJ) 185. 
SSUM = SSUM + SCFNTN(J+l )*PJDATA(JJ) 186. 

1120 CONTINUE 187. 
IF (JADD .LT. 0) SSUM = - SSUM 188. 

1140 IF (JSUM .EO. 0) GO TO 1180 . 189. 
DO 1160 J = 1,JSUM,INCR 190. 

0 CSUM = CSUM + CCFNTN(J-KL)* (PJDATA(NR+J) 191. 
1 +. PJDATA (NR-J)) 192. 
0 SSUM = SSUM + SCFNTN(J+1)*(PJDATA(NR+J) 193. 
1 - PJDATA(NR-J)) 194. 

1160 CONTINUE 195. 
C 196. 
1180 CSUM = CSUM + CCFNTN (1) * PJDATA (NR) 197. 

PJCONV(NR) = WCOS (NR)^CSUM - WSIN(NR)^SSUM 198. 
1200 CONTINUE 199. 

C 200' 
C PERFORM BACK PROJECTION OPERATION 201. 
C 202. 

YN = - 1.0 203. 
DO 1380 IY = l,NTOT,NX 204. 

YN = YN + 1.0 205. 
YTEST = Yl + YN*YINCR 206. 
TEMP = RCALC **2 - YTEST* «"2 207. 
IF (TEMP .LE. 01 GO TO 1380 208. 
XTEST = SORT(TEMP) 209. 
NXl = 1FIX((— XTEST - Xl)/XINCR) 210. 
IF (NXl .LT. 01 NXl = 0 211. 
NX2 = 1FIX((XTEST - XlJ/XINCR) 212. 
IF (NX2 .GE. NXl NX2 = NX - 1 213. 
IF (NXl .GT. NX2J GO TO 1380 214. 
XN = FLOAT(NXl - 1} 215. 
Rl = RORG + YN*DRDY 216. 
Zl = ZORG + YN*DZDY 217. 
NXl = NXl + IY 218. 
NX2 = NX2 + 1Y 219. 
DO 1360 1 = NXl,NX2,l 220. 

XN = XN + 1.0 221. 
R = Rl + XN*DRDX 222. 
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Z = Z1 + XN*DZDX 223. 
A = Z/R 224. 
AA = A*A 225. 
ALPHA = A*(CO + AA*(C2 + AA*C4)) + AZERO 226. 
1DX = IFIX(ALPHA) 227. 
T2 = ALPHA - FLOAT(IDX) 228. 
Tl = 1.0 - T2 229. 
DD = R**2 + Z**2 230. 

0 . RECON(I) = RECON(I) 231. 
1 + (TI*PJCONV(IDX) + T2*PJCONV(IDX+l))/DO 232. 

1360 CONTINUE 233. 
1380 CONTINUE 234. 
14QQ CONTINUE 235. 

WRITE (6,1415). PJMAX 236. 
1415 FORMAT (1HO,1OX,'MAXIMUM MEASUREMENT = ',1PE12.51 237. 

C 238. 
C NORMALIZE RESULT 239. 
C 240. 

TMAX = RECON(I) 241. 
DO 1500 N = 2,NTOT,1 242. 

IF (RECON(N) .GT. TMAX) TMAX = RECON(N) 243. 
1500 CONTINUE 244. 

FACT = RADIUS/(RAYSPG*FLOAT(NPROJ)) 245. 
IF (PJNORM .NE. 0.0) FACT = PJNORM^TACT/PJMAX 246. 
TEMP = FACT*TMAX 247. 
WRITE (6,1525) TEMP 248. 

1525 FORMAT (1HO,lOX,'MAXIMUM VALUE =',1PE12.5) 249. 
C v 250. 

IF (XNORM .NE. 0) FACT = XNORM/TMAX 251. 
DO 1600 N = 1,NTOT,1 252. 

RECON(N) = FACT^RECON(N) 253. 
1600 CONTINUE 254. 

C 255. 
C PRINT RESULT 256. 
C 257. 

CALL PTDENS(RECON) 258. 
GO TO 20 259. 

C 260. 
9999 STOP 261. 

C 262. 
END 263. 

waarin 
ELDATA leest gegevens, die een voorwerp beschrijven, indien een gesimuleerd 

gegeven dient te worden opgewekt; 
CNVLFN berekent de functie, die geconvolueerd wordt met de gemeten of 

berekende gegevens; 
FANGEN leest de gemeten gegevens uit de band of berekent gegevens in het 

geval van een gesimuleerd voorwerp; 
FANERR introduceert fouten in de gegevens, indien zulks gewenst is; 
PTDENS drukt de resultaten af. 
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In een voorkeursgegevensreconstructiesysteem in overeenstem-
ming met de onderhavige uitvinding kan de in figuur 1 voorkomende reken-
machine 70 worden belichaamd in de vorm van een rekenmachine voor algemene 
doeleinden (GP-rekenmachine) of "reconstructor". Laatstgenoemde is in het 
bijzonder geschikt voor gebruik in de onderhavige uitvinding, en zo ont-
worpen in samenhang met de rekenmachine voor algemene doeleinden, dat 
een uiterst snelle manipulatieve bewerking mogelijk wordt van gegevens 
verkregen met behulp van de uitvinding. Meer in het bij zonder kan de 
reconstructor zijn ingangsgegevens en instructies ontvangen uit de hier-
voor genoemde G.P.- of moeder-rekenmachine. Na het uitvoeren van een 
gespecificeerde volgorde van berekeningen, brengt de reconstructor de 
resultaten terug naar de rekenmachine voor algemene doeleinden, die 
op haar beurt in functie is tijdens afbeelding, registratie en/of verdere 
bewerking. 

De reconstructor, welke uitvoeriger beschreven zal worden in 
samenhang met figuren 5-7, bestaat fundamenteel uit een pijpleiding-
bewerkingseenheid. Stuurfuncties voor de pijpleiding-bewerkingseenheid 
worden verschaft door een stuurlogica, welke de scheiding vormt tussen 
de bewerkingseenheid en de G.P. moederrekenmachine, welke-bij voorbeeld 
een inrichting kan bevatten, zoals de Varian Data Machinea Model V 76. 
De pijpleiding kan dus worden gekaraJfceriseerd als een zeer snelle 
rekeninrichting voor bijzondere doeleinden (B.P. rekenmachine), welke 
in feite de grote hoeveelheid reconstructieberekeningen uitvoert, zoals 
vereist bij de onderhavige uitvinding. In algemene zin kan de reconstructor-
pijpleidingsbewerkingseenheid, zoals duidelijk zal worden, fungeren 
hetzij in een terug-projectie- danwel in een convolutiewerkingswijze. 
In de convolutie-werkingswijze berekent de pijpleiding geconvoludeerde 
gegevensfuncties. In de terug-projectiewerkingswijze berekent de pijp-
leiding massadichtheden in elk beeldelement (of "pixel") voor afbeelding 
90. De pijleiding kan eveneens in een stuurwerkingswijze fungeren, tijdens 
welke fase de hiervoor genoemde stuurlogica in verbinding staat met 
de G.P. rekenmachine of met de pijpleiding. 

Voor een volledig begrip van de wijze, waarop de B.P. reken-
machine of reconstructor volgens figuren 6 en 7 fungeert, kan allereerst 
verwezen worden naar figuur 5, waaruit een schematische voorstelling naar 
voren komt van het roteerbare tandringgedeelte 10 van de onderhavige 

" ' 0 6 3 7 3 

V 

- 40 -



4Q 

inrichting, omvattende diverse schematisch geportretteerde informatie, 

die bruikbaar is voor het analyseren van de thans te beschrijven werking. 

In deze schematische voorstelling is te zien, dat de doordringende 

stralingsbron, in dit geval representatief weergegeven als een röntgen-

5 stralingsbron 102, geplaatst is aan één zijde van de cirkel 101, welke 

de roteerbare tandring 10 voorstelt. De straal van de cirkel 101 wordt 

aangegeven met R. Rechtstreeks tegenover de röntgenstralen 102 aan de 

tegenover gelegen zijde van de cirkel 101 is schematisch de rangschikking 

103 van detectoren weergegeven. Zoals in de figuur te zien is zijn ze 

• 10 opgesteld langs een rechte lijn 105, hetgeen een voorkeursopstelling is 

voor deze inrichtingen (zoals bijvoorbeeld geopenbaard in de Amerikaanse 

nevenoctrooiaanvrage nr. 677.958, ingediend 19 april 1976 en getiteld 

"Tomographic Scanning Apparatus"), maar zij kunnen eveneens opgesteld 

worden langs een gebogen baan, zoals dit in de techniek bekend is, en 

15 geïllustreerd is in figuren 1-3. Wanneer een M.P. volgens een rechte 

lijn wordt gebruikt, staan de platen, die het rooster 66 vormen, 

hellend opgesteld, zoals dit het geval kan zijn met de as van elke detector-

cel 65, zodat elk dezer cellen en daarmede samenwerkend paar collimator-

platen georiënteerd zijn langs een straal naar de bron 102. 

20 In het middelpunt van de cirkel 101 is een aantal beeldelementen 

of "pixels" 107 schematisch geïllustreerd. Het werkelijk aantal van 

dergelijke pixels in het gereconstrueerde beeld, dat uiteindelijk in 

overeenstemming met de uitvinding verkregen wordt, is zoals eerder be-

sproken is, in werkelijkheid veel groter dan in de schematische tekening 

25 is aangegeven? aldus bedraagt het totale aantal pixels 107 in een repre-

sentatief geval 65.536, aangezien er in een typerend geval 256 rijen en 

256 kolommen zijn van deze pixels in het gereconstrueerde beeld. 

X- en Y-coördinaatassen zijn aangegeven in de figuur, zodat de ligging 

van individuele pixels gemakkelijk kan worden gespecificeerd: aldus 

30 wordt het bovenste pixel in de linkerhoek van de rangschikking aan-

gegeven met coördinaten X^ en Y^; het pixel onmiddellijk daaronder heeft 

als coördinaten Xg en Y^ en zo voort. 

De lijn 108, die zich uitstrekt van de röntgenstralingsbron 

102 door het rotatiemiddelpunt 109 naar de detectorrangschikking 103, 

35 dient met de X-as ter bepaling van de projectiehoek 0, d.w.z. de hoek, 

waarbij gegevens worden opgewekt in de detectorrangschikking als gevolg 
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van het leiden van straling door het onderzocht wordende lichaamsgedeelte. 

Een coöröinaatas Z is eveneens aangegeven, welke samenvalt met welke 

der X- of Y-assen ook, die het meest de loodrechte stand op de lijn 108 

benadert. Een. afstand, gespecificeerd als O, eveneens geïdentificeerd, 

welke de afstand weergeeft vanuit de röntgenstralingsbron 102 naar een 

bepaalde, van belang zijnde pixel (bijvoorbeeld bij Y^). De afstand 

S wordt eveneens bepaald, welke de afstand weergeeft in een richting 

loodrecht op de Z-as tussen de bron 102 en een van belang zijnde pixel. 

Deze afstand zal verdere betekenis hebben in de hieronder volgende 

bespreking. Tenslotte, en van aanzienlijke betekenis voor de onderhavige 

doeleinden, is de terug-projectiehoek (BBA), welke wordt gedefinieerd 

als de hoek tussen de röntgenbundelhartlijn 108 en de lijn 111 vanuit 

de bron 102 naar het van belang zijnde pixel. Deze terug-projectiehoek 

BPA correspondeert uiteraard ook met de hoek S^ in figuur 3; voor de 

doeleinden van de onderhavige analyse echter en voor meer duidelijkheid 

zal de genoemde hoek steeds consequent "BPA" genoemd worden. 

worden, dat voor elk bijzonder pixel gelegen bij coördinaten X^, Ŷ . de 

lijn uit de röntgenstralingsbron gaande door dat pixel en vallend op de 

detectorrangschikking, de Z-as snijdt in een plaats gegeven door de 

uitdrukking: 

De formule (53) voor de hoek BPA zal aanstonds nuttig zijn, zoals hier-

onder uiteengezet zal worden. 

wordt de B.P. rekenmachine, in de vorm van een pijplèiding 113 naar 

voren gebracht, welke bestaat uit zes segmenten of plakken, d.w.z. 

plakken 1 t/m 6. Elke plak volvoert één deel van de totale berekening, 

en de uitvinding van elke plak wordt toegepast als de ingang naar de 

eerstvolgende plak. De pijpleiding 113 wordt gesynchroniseerd met een 

-(niet-weergegeven) moederklok. Elk derplakken begint te werken op de 

Bij beschouwing van figuur 5 kan in de eerste plaats opgemerkt 

Onder verwijzing thans naar de blokschema's van figuren 6 en 7 
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dalende flank van de klokpuls. De klokperiode is voldoende lang gemaakt, 
zodat alle plakken ruim de tijd hebben om hun werking te beëindigen 
voor de volgende dalende flank van de klokpuls optreedt. Elk stel gegevens 
ontstaat in plak 1 tijdens een gegeven klokcyclus (cyclus N), loopt door 
naar plak 2 in de cyclus N +1, etc., en bereikt plak 6 in de cyclus N+5. 

Wanneer men de terug-projectiehandeling in algemene termen 
beschouwt, is de taak daarvan het uit de geconvolueerde gegevensfunctie 
berekenen van een doorsnedebeeld van het onderzocht wordende subject. 
Dit wordt bewerkstelligd door het genoemde beeld segmentsgewijze 
te verdelen in het hiervoor genoemde grote aantal pixels, en de massa-
dichtheid binnen elk dezer pixels te berekenen. In een typerend schema, 
zoals reeds genoemd, wordt het beeld verdeeld in een rangschikking van 
256 rijen bij 256 kolommen, hetgeen een totaal oplevert van 65.536 pixels. 
De dichtheid van elk pizel wordt in een typerend geval verkregen in 
deze rangschikking uit 360 aftast-projectiehoeken, elk gerepresenteerd 
door 1200 geconvolueerde gegevens (CD) waarden. Een overzicht van de 
terugprojectieprocedure ziet er als volgt uit: 

Voor elk van de aftastprojectieposities 9 wordt de terugpro-
jectiehoek voor elk pixel berekend. Uit deze hoek worden de geconvolueerde 
gegevensfuncties CD bepaald. Meer in het bijzonder worden dergelijke 
CD-functies bepaald door interpolatie uit een meer beperkt aantal waarden, 
d.w.z. in een typerend geval uit 1200 van dergelijke waarden, welke 
worden opgeslagen in een geschikt geheugen, d.w.z. als een tabel van 
dergelijke waarden. Het zal duidelijk zijn, dat de geconvolueerde gegevens-
functie CD een functie is van de BPA. De genoemde CD-functie is in wer-
kelijkheid continu, maar wordt willekeurig berekend -in een beperkt 
aantal punten, d.w.z. in dit geval in 1200 op gelijke afstanden verspreid 
gelegen plaatsen langs de coördinaat, waarbij interpolatie wordt toege-
past teneinde de tussengelegen waarden ervan de berekenen. 

Wanneer de geconvolueerde gegevensfuncties voor de BPA van 
elk pixel bepaald zijn, wordt de resulterende waarde op schaal gebracht 

2 
door vermenigvuldiging met de factor (R/Q) , waarmede de dichtheids-
bijdrage verkregen wordt aan het betreffende pixel bij de beschouwde 
projectiehoek 9. Deze waarde wordt toegevoegd aan een geschikt geheugen, 
welke de dichtheidsbijdragen aan de individuele pixels accumuleert voor 
de opvolgende projectiehoeken, waarbij de voorafgaande handelingen worden 
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herhaald om andere gedeeltelijke dichtheidsbijdragen voor de individuele 

pixels te verkrijgen. 

De wijze, waarop de hiervoorgenoemde handelingen tot stand 

worden gebracht tijdens de terugprojectie kunnen het best begrepen 

worden uit een beschouwing van figuur 6. Voor elk der pixels 107 berekent 

de plak 1 eerst de variabele Z, welke de pixelpositie binnen de rij of 

kolom meet. Aangezien de pixels onderling op gelijke afstand staan opge-

steld, is Z(N+l) = Z(N) + AZ, waarin AZ de afstandstoename is tussen 

pixels op de Z-as van figuur 5. Deze laatste waarde wordt verschaft 

door de G.P. rekenmachine 115 via de stuurlogica 117, de leiding 118 

en het geheugen 119, en aldus aan addeereenheid 121, welke eveneens 

de Z-waarde ontvangt van het eerdere pixel uit het geheugen 123 via de 

leiding 125. De variabele Z voorkoment uit geheugen 123 is cumulatief 

tengevolge van de lus 127, die terugkeert naar het geheugen 123 uit de 

addeereenheid 121. Aldus vordert de variabele Z via de leiding 129 
i 

tijdens elke cyclus van de pijpleiding, welke resultaat wordt opgeslagen 

in het Z-geheugen 131 bij de eerstvolgende klokpuls. 

Het in werkelijkheid toegepaste schema is, zoals te zien is, 

er êën waarbij het integrale gedeelte N van Z wordt geleverd aan het 

Z-geheugen 131, waarbij het fractionele gedeelte K daaromheen geleid 

wordt en geleverd wordt aan de vermenigvuldiger 133. Het Z-geheugen 

131 is vooraf gevuld met de waarden van BPA voor een beperkt aantal 

Z-liggingen, waarbij de BPA-waarden berekend zijn door toepassing van 

vergelijk (53) . Het doel op dit tijdstip is het berekenen van de BPA 

voor de bijzondere Z-waarde, die pertinent is voor het beschouwde pixel 

uit deze getabuleerde waarden onder gebruikmaking van een lineair 

interpolatieschema. Aldus wordt het via de leiding 135 verschafte inte-

grale gedeelte van Z gebruikt om uit het Z-geheugen 131 via de uitgangs-

liding 137 de BPA af te lezen, overeenkomend met het integrale gedeelte, 

aangegeven in de figuur als BPA (N) Op het zelfde tijdstip wordt de 

toename in de BPA tussen BPA voor de waarde N en de eerstvolgende hogere 

BPA (N+l) 1 BPA (N), afgelezen uit het Z-geheugen via de leiding 139. 

Dit fractionele gedeelte K van Z, dat vordert via de leiding 141, wordt 

vervolgens vermenigvuldigd met de uitgang in de leiding 139 bij de 

vermenigvuldiger 133. Aldus treedt in de leiding 143 vanuit de vermenig-

vuldiger 133 de hoeveelheid K x [BPA (N+l) - BPA(N)3 op. Deze hoeveelheid ' 
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wordt toegevoegd aan de uitgang in de leiding 137 bij de addeereenheid 

145, zodat de resulterende hoeveelheid, die tevoorschijnkomt uit de 

addeereenheid 145 bij de leiding 147 BPA(Z) is en dus: 

BPA(Z) = BPA(N) + K X [BPA(N+D - BPA(N2 (54) 

Tijdens de in figuur 5 geïllustreerde terug-projectiewerkingswijze 

stelt de logica 117, die werkzaam is via de leiding 197, de gegevens-

selector 199 in teneinde de gegevens over leiding 147 over te dragen 

aan de uitgang van de plak 1 op leiding 198, waardoor aan die uitgang 

de terug-projectiehoek BPA ontstaat, die overeenkomt met het beschouwde 

pixel. 

Tussen haakjes kan in verband met de eerdere diverse alinea's 

opgemerkt worden, dat een "leiding" zoals bij 129, die afkomstig is 

uit het: geheugen 123, in werkelijkheid kan bestaan uit een aantal af-

zonderlijke elektrisch gescheiden signaaldragers, d.w.z. een dergelijke 

"leiding" kan de vorm hebben van een gegevenskabel. Dienovereenkomstig 

geeft de afsplitsing van meerdere leidingen zoals bij 135 en 141 (welke 

onderscheidene signalen dragen) slechts in de schematische figuur 

de divergentie weer van signaaldragers, welke in feite van elkaar ver-

schillend waren, toen zij zich nog in de gemeenschappelijke kabel 

bevonden. 

De functie, die in de eerstvolgende plak, namelijk plak 2, 

wordt uitgevoerd, is er één ,waarbij de geconvolueerde gegevens CD 

verschaft worden bij een gegeven aftasterpositie als functie van de ont-

wikkelde terugprojectiehoek BPA. Teneinde bepaalde berekeningen hierbij 

te vereenvoudigen, dient voor een ogenblik aandacht besteed te worden 

aan het eerder toegelichte feit, dat de dichtheid van een bijzonder pixel 

gegeven wordt door de uitdrukking: 

Pixeldichtheid = JcD (BPA) x (R/Q)2 

waarin Q = S f R . — r - — - ]; 8 = BPA 
i cos |5 + sin gtanG j 

Men kan op willekeurige wijze een hulpfunctie CD* definiëren, 

welke eveneens een geometrisch geschaalde functie is van de terugpro-

jectiehoek, als volgt: 
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CD*(8) = CD(B)(cos3 + sing tan6)2 ; 3 S BPA 

Derhalve kan de pixeldichtheid eveneens gegeven worden door de uitdrukking: 

Pixeldichtheid = ^CD* (j3) (f-)2 

9 S 

waarin S reeds geïdentificeerd is door verwijzing naar figuur 5. Aangezien 

S konstant is voor elke kolom pixels en elke 9, is slechts één ervan 

vereist om S te berekenen voor elke 256 pixels, waarbij de hulpfunctie 

CD* wordt toegepast. Dit vereenvoudigt de berekeningseisen en maakt de 

last op de rekenmachine 115 lichter, en maakt het eveneens mogelijk de 

berekeningen uit te voeren op verschillende tijdstippen, waardoor een 

beter gebruik van de rekenmachine 115 gemaakt kan worden. Thans terug-

kerende naar de plak 2 van figuur 6, zal men inzien, dat het P-geheugen 

147 in werkelijkheid de hulpfunctie CD* tabuleert (BPA), welke eerder 

verschaft werd aan het F-geheugen 147 via de leiding 151 vanuit de 

rekenmachine 115 via de logica 117. De rekenmachine 115 berekent op haar 

beurt CD-waarden uit CD-waarden, welke bepaald zijn tijdens de werking 

van de pijpleiding 113 in diens convolutiewerkingswijze, welke hieronder 

zal worden besproken. Hetzelfde type lineaire interpolatieschema dat 

eerder besproken is in samenhang met de plak 1, wordt toegepast voor de 

plak 2. In het bijzonder kan men inzien, dat de terugprojectiehoek van 

het beschouwde pixel, d.w.z. vorderen via de leiding 198, is gesplitst 

waarbij slechts het integrale gedeelte M ervan wordt geleverd aan het 

F-geheugen 130. Het fractionele gedeelte ervan, L, vordert via de 

omleiding 153, en wordt geleverd aan een vermenigvuldiger 155. Er wordt 

dus uit het F-geheugen 130 bij de leiding 157 een waarde CD* (M) afge-

lezen corresponderende met het adres M, en bij de leiding 159 de waarde-

toename tussen CD"*(M) en de eerstvolgende hogere waarde van CD̂ ", d.w.z. 

de hoeveelheid CD*(M+lJ - CD*(M). Deze laatste hoeveelheid wordt geleverd 

aan de vermenigvuldiger 155. Aldus is de uitgang van de vermenigvuldiger 

155 de hoeveelheid, welke vervolgens wordt toegevoerd aan de uitgang in 

de leiding 157 bij de afeereenheid 161 teneinde tenslotte een uitgang 

op te leveren voor de plak 3, namelijkbij de leiding 163 de waarde 

CD^(BPA) = CD^(M) + L X F"CD4 (M+H - CD*(M)].. 

Bij de eerstvolgende plak van de pijpleiding 113, d.w.z. bij 
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jt plak 4, wordt het geconvolueerde gegeven CD , dat uit de plak 3 via de 
leiding 163 voortkomt, vermenigvuldigt met een geometrische schaalfaktor. 

2 
Deze faktor, d.w.z. (R/S) wordt afgelezen uit het K-geheugen 165, dat wordt 
voorzien van deze schaalhoeveelheden uit de rekenmachine 115 en de 
logica 117 via een leiding 167. De twee faktoren op weg naar vermenig-
vuldiger 169 bij plak 4 leveren aldus aan de uitgangsleiding 171 uit deze 

jt 2 2 vermenigvuldiger de hoeveelheid CD (BPA) x (R/S) = CD (BPA) x (R / Q) 
op. Aldus ziet men in, dat op dit tijdstip de hulpfunctie CD teruggekeerd 
is naar de gewenste vorm voor een bijdrage aan de totale dichtheid van 
het dan beschouwd wordende pixel. 

Tenslotte en in vervolg op de analyse van de terugprojectie-
werking, bij plakken 5 en 6 van de pijpleiding 113 worden de dichtheids-
bijdragen aan elk pixel geaccumuleerd. In het bijzonder kan men inzien, 
dat de uitgang van de plak 4 via de leiding 171 wordt geleverd aan 
addeereenheid 173 bij plak 5, en de uitgang van de addeereenheid wordt 
geleverd via de leiding 175 aan het M-geheugen 177, dat de beelddichtheid 
voor elk pixel vasthoudt. Op te merken valt, dat de addeereenheid 173 
zich in een lus bevindt met een uitgang van het M-geheugen 177 bij de 
leiding 179. Aldus wordt een cumulatieve werking verkregen, d.w.z. het 
M-geheugen 177 houdt de cumulatieve dichtheid voor de individuele pixels 
vast als een resultaat van bijdragen die tot stand gekomen zijn tijdens 
handelingen bij elke projectiehoek 0. Het M-geheugen staat via een uitgangs-
leiding 181 in verbinding met de logica 117 en de G.P.-rekenmachine 115 
om een afbeelding of dergelijke van het gewenste zichtbare beeld mogelijk 
te maken. 

In figuur 7 wordt de werking van de pijpleiding 113 weergegeven 
tijdens de convolutiehandeling. In de loop van deze handeling, zoals in 
eerdere gedeelten van de beschrijving besproken is, worden de geconvo- • 
lueerde gegevensfuncties CD verkregen uit de projectiegegevens van de 
aftaster, d.w.z. uit de ruwe gegevens verkregen uit detectorrangschikking, 
en uit een gespecificeerde convolutiefunctie. In de figuur worden de 
handelingen, die plaatsvinden in de verschillende besproken plakken in 
samenhang met de terugprojectiehandeling opnieuw uitgezet. 

Bij beschouwing van de convolutiehandeling kan allereerst 
worden opgemerkt, dat de algemene mathematische handeling, die gepaard 
gaat met de berekening van de geconvolueerde gegevensfuncties voor inte-
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grale waarden van BPA' s, d.w. z. CD(M) gegeven wordt door de uitdrukking 

CD (M) = ]>DATA(K) xCF(M-K), (55) 
K 

waarin K = het betreffende detectornummer in de detectorelementrang-
schikking, waarbij de sommatie wordt uitgevoerd over de variabele K 
voor de produkten van de DATA (K) en de convolutiefunctie CF voor (M-K). 

Tijdens de convolutiehandeling is het enige gedeelte van de 
plak 1, dat aktief deelneemt, de F-geheugenadresteller 183, die in 
verbinding is met de logica 117 via een leiding 185 zoals aangegeven. 
De adressen N worden achtereenvolgens uitgelezen via een leiding 187. 
De logica 117, die werkzaam is via een leiding 197, stelt de gegevens-
selector 199 in, waardoor de gegevens over de leiding 187 overgaan naar 
de uitgang van. de plak 1 op leiding 198 en in het F-geheugen 130 van 
de plak 2. Aangezien de gedeelten van de plak 1 in figuur 6, welke 
verbonden zijn met de leiding 147 niet worden gebruikt, wanneer de 
selector 199 zich in de in figuur 7 weergegeven positie bevindt, zijn 
dergelijke verdere elementen uit figuur 7 duidelijkheidshalve weggelaten. 

Het F-geheugen 130, dat eerder besproken is in samenhang 
met figuur 6 is voorzien van de convolutiefuncties via de logica 117 
en de leiding 189, waarbij dergelijke functies worden opgewekt bij de 
rekenmachine 115. De convolutiefuncties voor opeenvolgende integrale 
waarden N worden afgelezen bij de leiding 137 uit de plak 2. Het andere 
element in de geheugenaflezing, welke de verschiltoename verschaft 
tussen convolutiefuncties voor N en voor N=1 via de leiding 139 naar 
vermenigvuldiger 133, wordt in dit geval op nulniveau gebracht door 
een nulinleessignaal teverschaffen via de leiding 141 aan de vermenig-
vuldiger 133. Aldus wordt de uitgang van de vermenigvuldigerleiding 
134 op zijn beurt nul. Vandaar dat de uitgang van de addeereenheid 
145 bij de leiding 147 de functie CF(N) is, welke functie in de plak 4 
van de pijpleiding 113 binnengaat. Het K-geheugen 165, dat eerder in 
samenhang met figuur 6 besproken werd, wordt tijdens de convolutie-
handeling voorzien van de ruwe gegevens uit de detectorelementopstelling, 
en de uitgang van het K-geheugen 165, dat zijn stuur en tevens ruwe gegevens-
ingang ontvangt via de leiding 191 uit de logica 117 en de rekenmachine 
150, verschaft een uitgang van DATA (K) via de leiding 170 naar de 
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vermenigvuldiger 169. De vermenigvuldiger 169 vormt dan de vermenig-

vuldigingen CF (N) x DATA (K) teneinde de verschillende termen te 

leveren voor de convolutiegegevensfuncties, die deel uitmaken van boven-

staande vergelijking (55). Deze functies worden verschaft bij de plak 

5 aan de addeereenheid 173, waarbij de uitgang ervan geleverd wordt 

aan het M-geheugen 177 in de plak 6, welke de eindresultaten CD(M) 

opslaat. 

In de figuur ziet men, dat het M-geheugen 177 zich bevindt in 

een lus met de addeereenheid 173 via de extraleiding 179, waardoor 

het M-geheugen opnieuw dient om de veelheid van termen te accumuleren 

welke in overeenstemming met bovenstaande vergelijking (55) de geconvolueer-

de datafuncties CD(M) vormt. Dit geconvolueerde gegeven wordt vervolgens 

geleverd aan de rekenmachine 115 en zoals eerder werd besproken toege-

past in samenhang met de hiervoor geanalyseerde terugkoppelingshande-

lingen . 

Ofschoon de beginselen van de uitvinding thans duidelijk gemaakt 

zijn in de geïllustreerde uitvoeringsvorm, zullen vele wijzigingen in de 

arrangering van componenten en keuze van variabelen gebruikt bij de rea-

lisatie van de uitvinding door een deskundige kunnen worden aangebracht 

zonder dat daardoor buiten de beschermingsomvang van de uitvinding ge-

treden wordt. 

Bijvoorbeeld kunnen andere convolutiefunkties dan de hierboven uit-

voerig besprokene worden toegepast. Voorts moet eraan worden herinnerd, 

dat de techniek van de uitvinding kan worden toegepast over een brede 

scala van toepassingen, zoals doorlaatbare ultrasone trillingen, elektro-

nenmicroscopie en andere, zolang straling in de vorm van een kegelbundel 

kan worden gedwongen door een object heen te gaan onder een aantal hoeken 

om vervolgens te worden gedetecteerd. 

C O N C L U S I E S 

1. Inrichting voor het construeren van een twee-dimensionaal beeld 

van een voorwerp liggend in een quasi-vlak, bevattende 

- een stralingsbron voor het afgeven van straling in de vorm van een 

kegelbundel, zodanig geplaatst dat tenminste een deel van de straling 

door het voorwerp heengaat; 

- detectormiddelen geplaatst tegenover de bron en daarop uitgericht en 
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liggende in dat quasi-vlak voor het detecteren van de straling in het 
quasi-vlak, die niet geabsorbeerd of verstrooid is door het voorwerp; 
- middelen voor het veroorzaken van een relatieve beweging tussen het 
voorwerp en de bron-detectormiddelencombinatie om een rotatieas zodanig 
dat de bron en de detectormiddelen in het quasi-vlak blijven; 
- reconstructiemiddelen gekoppeld met de detectormiddelen en bevattende 
een G.P. rekenmachine (d.i. voor algemene doeleinden), een B.P. rekenmachine 
(voor bijzondere doeleinden), en een stuurlogica voor opstelling tussen 
de rekenmachines en voor het sturen van de respectieve functies ervan, 
voor het uitvoeren van een convolutie en terug-projectie gebaseerd 
op de niet-geabsorbeerde en niet-verstrooide straling gedetecteerd door 
cfe detectormiddelen zonder eerst de kegelbundelstralen te herordenen tot 
een verschillend stel stralen, waarbij de reconstructiemiddelwaarden van 
de niet-geabsorbeerde en niet-verstrooide straling omzet in waarden van 
geabsorbeerde straling in elk van een willekeurig groot aantal punten 
geselecteerd binnen het voorwerp; en 
- afleesmiddelen gekoppeld de reconstructiemiddelen voor het verschaffen 
van een afbeelding van de hoeveelheden geabsorbeerde straling. 
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 
B.P.rekenmachine een pijpleidingbewerkingseenheid bevat. 
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de pijp-
leidingbewerkingseenheid werkzaam is in tenminste (a) een convolutie-
werkingswijze, waarbij geconvolueerde gegevensfuncties behorend bij de 
geselecteerde punten van het object worden berekend, en (b) een terug-
pro jectiewerkingswijze, waarbij massadichtheden voor deze punten worden 
berekend; en waarbij de convolutie- of terugprojectiewerkingswijze 
voorbereid wordt door de stuurlogica. 
4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de pijp-
leiding bewerkingseenheid eerste middelen omvat voor het bepalen van 
de terugprojectiehoek voor de geselecteerde punten binnen het object; 
tweede middelen stroomafwaarts gelegen van de eerste middelen voor het 
verschaffen van een geometrisch geschaalde functie, die een maatstaf is 
voor de geconvolueerde gegevensfunctie, die gecorreleerd is met elke 
bij de eerste middelen bepaalde terug-projectiehoek; derde middelen 
stroomafwaarts gelegen van de tweede middelen, voor het in scalaire 
vorm brengen van de functies afkomstig van de tweede middelen teneinde 
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de afstand van de stralingsbron naar de punten te reflecteren, waardoor 
partiële dichtheidsfuncties verkregen worden voor deze punten; en vierde 
middelen stroomafwaarts gelegen van de derde middelen voor het accumuleren 
van de partiële dichtheden, die toepasbaar zijn voor elk dezer punten, 
teneinde daardoor de totale geschikte dichtheden voor deze punten te 
verkrijgen. 
5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de tweede 
middelen een geheugen omvatten voor het opslaan van de functie, die 
een maatstaf is voor de geconvolueerde gegevens uit eerdere berekeningen 
ervan eigen aan de werking van de pijpleiding in de convolutiewerkings-
wijze. 
6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de tweede 
middelen middelen omvatten voor het lineair interpoleren tussen waarden, 
die opgeslagen zijn in het geheugen teneinde waarden te verschaffen 
voor de functies naast de functies, die zijn opgeslagen. 
7. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk ,dat het 
geheugen tijdens de werking van de pijpleidingbewerkingseenheid in de 
convolutiewerkingswijze, convolutiefuncties tabelleert verkregen uit 
de G.P.rekenmachine, welke pijpleidingbewerkingseenheid een tweede 
geheugen omvat voor het opslaan van de gegevens uit de detectorelementen; 
middelen voor het aflezen van de opgeslagen gegevens en voor bewerking 
ervan met behulp van de getabelleerde convolutiefuncties; en middelen 
voor het opslaan van de resulterende geconvolueerde gegevensfuncties 
aan de uitgang van de pijpleiding voor gebruik in terug-projectie. 
8. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de detector 
middelen een langwerpige detector bevatten, die in staat is om hoeveel-
heden straling in elk punt langs de detector te meten en de metingen in 
meetsignalen om te zetten. 
9. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de 
detector een aantal detectorelementen bevat. 
10. Systeem voor het reconstrueren in begrijpelijke vorm van 
gegevens opgewekt door een waaiervormige stralingsbundel doorgelaten 
vanuit een aantal posities door een te inspecteren object en op detector-
middelen, waarbij een veelheid van signalen worden ontvangen en ge-
detecteerd; bevattende 

middelen voor het uitvoeren van een niet-heordenende convolutie-
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bewerking op manipulaties van de door de detectormiddelen ontvangen 
signalen in elke positie van de waaiervormige bundel ten opzichte van 
het object teneinde de manipulaties in geconvolueerde vorm te rangschikken 
als representatie van straling doorgelaten door het object in elk dezer 
posities, en middelen voor het terugprojecteren van de geconvolueerde 
manipulaties ter vorming van een twee-dimensionale reconstructie van 
het object; 

welke middelen gekoppeld zijn met de detectormiddelen en een 
G.P.rekenmachine omvatten, een B.P. rekenmachine en een stuurlogica 
die geplaatst wordt tussen de rekenmachines om de betreffende functionering 
ervan te sturen. 
11. Systeem volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de B.P. 
rekenmachine een pijpleiding bewerkingseenheid bevat. 
12. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de pijp-
leidingbewerkingseenheid werkzaam is in tenminste (a) een convolutie-
werkingswijze, waarbij geconvolueerde gegevensfuncties behorend bij de 
geselecteerde punten van het object worden berekend, en (b) een terug-
pro jectiewerkingswijze, waarbij massadichtheden voor deze punten worden 
berekend; en waarbij de convolutie- of terugprojectiewerkingswijze 
voorbereid wordt door de stuurlogica. 
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Q 3 rotatiecentrum 
S= stralingsbron 
P= waarnemingspunt in object 
R» afstand van rotatieas tot S 
Qs afstand van 0 tot p 
2, afstand van S tot P 

3[R2+D2-2RD COS 0] , / 2 
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Lees I af van elke detector en sic 
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schikklng I ( 6, fro I 

Bereken H voor elke o en sla deze 
op in de rangschikking H(S'o3 

Bereken.geconvolueerde profiel-
waarden en sla deze op in de 
rangschikking C(5o) 

Bereken terugprojectie en voeg to< 
bijdragen aan D(Pl voor alle P's 

NEEN 
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