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ÏÏ.V. Optische Industrie "De Oude Delft" 

Delft I 

Werkwijze en inrichting voor het elektro-optiseh convolueren j 

van een eendimensionaal signaal. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het 

elektro-optiseh convolueren van een signaal en een filterfunctie, ' 

waarbij het signaal elektro-optiseh eendimensionaal wordt afgebeeld als 

een lijn, waarlangs de helderheid varieert en waarbij de filterfunctie 

in een of meer maskers wordt vastgelegd, ten/ijl achter elk masker een 

lichtdetector is geplaatst, waarmee het door de maskers doorgelaten 

licht voröt gedetecteerd terwijl de ééndimensionale afbeelding van het 

signaal langs de maskers wordt bewogen, alsmede op een inrichting voor 

het uitvoeren van de werkwijze. 

In de Nederlandse octrooiaanvrage 7^0525^ is beschreven hoe bij 

het vormen van een tomogram een roterend lichaam met een vlakke bundel 

röntgenstralen wordt doorstraald ter verkrijging van een groot aantal 

lijnvormige röntgenschaduwbeelden, de zgn. profielen, waaruit middels 

terugprojectie het tomogram wordt geconstrueerd. Ter eliminatie van de 

effecten van de puntspreidingsfunctie ("point spread function") dienen 

volgens een der beschreven technieken de profielen voorafgaand aan de 

terugprojectie te worden geconvolueërd met een geschikte filterfunctie. 

De profielen worden hiertoe opeenvolgend afgebeeld op de anode van een 

beeldversterkerbuis en deze afbeelding wordt met behulp van op geschikte 

wijze bekrachtigde, om de beeldversterkerbuis geplaatste afbuigspoelen 

verplaatst. De zich over de anode verplaatsende afbeelding van de pro-

fielen wordt vervolgens door een masker, waarin fotografisch de filter-

functie is vastgelegd, waargenomen door een fotovermerigvuldigerbuis. 

Een bezwaar van deze bekende techniek is, dat het niet een-

voudig is ora met behulp van fotografische technieken een goed gedefini-

eerd en reproduceerbaar, -de filterfunctie belichamend, transmissiever-

loop in het masker te realiseren. 
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De uitvinding beoogt dit "bezwaar te ondervangen. Hiertoe wordt 

volgens de uitvinding een werkwijze van de "beschreven soort daardoor 

gekenmerkt dat de ééndimensionale afbeelding van het signaal met behulp 

van een optisch stelsel in een richting dwars op de lijn vrordt uitge-

5 breid en dat deze uitgebreide afbeelding in de richting van de lijn 

langs de maskers wordt bewogen, waarbij de maskers uitsluitend gebieden 

bevatten die ofwel geheel doorlatend of geheel ondoorlatend zijn. 

Volgens een nadere uitwerking van de uitvindingsgedachte wordt 

een inrichting voor het toepassen van de werkwijze'gekenmerkt door 

10 een optisch stelsel, dat voorafgaat aan het masker en dat de lijnvormige 

afbeelding dwars op de lengterichting uitbreidt. 

In het volgende zal de uitvinding nader worden beschreven met 

verwijzing naar de bijgevoegde tekening. 

Fig. 1 toont schematisch de opeenvolgende stappen van een werk-

15 wijze volgens de uitvinding; 

fig. 2 toont schematisch een inrichting voor het realiseren van 

de in fig. 1 aangegeven stappen; 

fig. 3 toont een andere uitvoeringsvorm van een inrichting vol-

gens de uitvinding; 

20 fig. 4 toont een nog andere uitvoeringsvorm van een inrichting 

volgens de uitvinding; 

fig. 5 toont een variant van een deel van de inrichting van 

fig. ki 

fig. 6 toont een puntspreidingsfunctie; 

25 fig. 7 toont de "bijbehorende maskers; 

fig. 8 toont een praktische uitvoeringsvorm van een deel van 

een inrichting volgens de uitvinding; 

fig. 9 toont de geïntegreerde puntspreidingsfunctie van fig.6; en 

fig. 10 toont de functie van fig. 9 gespiegeld ten opzichte 

30 van de y-as, alsmede de vorm van de bijbehorende maskers. 

In fig. 1 is in het blok de eerste stap van de werkwijze 

volgens de uitvinding weergegeven. Hiertoe wordt een afbeelding van 

een ééndimensionaal signaal 1 gevormd, waarvan de helderheid in de 

lengterichting volgens een bepaalde functie varieert. Als het signaal 1 
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een bij het vormen van een tomogram verkregen profiel is, correspondeert 
deze helderheidsvariatie met de variatie van de dichtheid van het met 
een vlakke röntgenbundel bestraalde lichaam ter plaatse van de doorstra-
ling. In het volgende zal over "profiel" worden gesproken, doch opge-
merkt wordt dat elke ééndimensionale signaalfunctie op de te beschrijven 
wijze kan worden geconvolueerd. i 

Met de pijl 2 is aangegeven, dat het profiel in de lengte-
richting wordt verschoven teneinde de convolutie met een stationair 
masker te kunnen uitvoeren. ' i 

Met het blok Pg is de tweede stap van de werkwijze volgens de 
uitvinding aangegeven, waarbij het profiel 1 dwars op de lengterichting 
wordt uitgebreid, zodat een tweedimensionale weergave 3 in het volgen-
de uitgebreid profiel genoemd, vordt verkregen. Elke verticale doorsne-
de van het uitgebreide profiel is gelijk aan het oorspronkelijke pro-
fiel. De tweede dimensie bevat dus geen extra informatie. ' 

Daar het profiel 1 in verticale "richting vordt bewogen, beweegt 
ook het uitgebreide profiel 3 in verticale richting, hetgeen aangegeven 
is met een pijl b. In beginsel is het ook mogelijk dat het profiel 1 
stil staat en dat slechts het uitgebreide profiel 3 wordt bewogen. 

Met blok C is de derde stap van de werkwijze volgens de uit-
vinding aangegeven. Tijdens deze stap vindt de gewenste convolutie-
bewerking plaats, doordat het uitgebreide en volgens de pijl 5 bewegende 
profiel 3 wordt waargenomen via een stationair masker 6, dat de filter-
functie in tweedimensionale vorm representeert. In het geval van tomo-
grafische beeldconstructie representeert het masker een filterfunctie, 
die anticipeert op de effecten van de puntspreidingsfunctie, verder 
te noemen de anticipatiefunctie. 

Opgemerkt wordt dat in theorie de geschetste stappen niet % ; 
gelijktijdig behoeven plaats te vinden, in dat geval is alleen de door 
de pijl 5 aangegeven beweging nodig. In de praktijk worden de drie 
geschetste stappen echter simultaan uitgevoerd. De beweging van het 
profiel of het uitgebreide profiel kan dan tijdens een der stappen 
worden geintroduceerd. 

Zoals reeds werd vermeld representeert het masker in het geval 
van tomografische beeldconstructie de anticipatiefunctie. 
Deze functie kan de volgende vorm hebben: g(x) =<^(x) - waarin 
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£ (x) de Dirac-functie is, d.w.z. (f (x) = «o voor x = 0 en (x) = 0 voor 
x } 0, Deze functie is aangeduid in fig. 6. Daar de aangeduide functie 
zowel positieve als negatieve delen heeft dient op bekende wijze 
deze functie over twee saskers te worden verdeeld met elk een bijbeho-
rende lichtweg en een detector. 

Volgens de bekende techniek zouden de twee maskers elk een 
lijnvormig gebied dienen te bevatten waarlangs de transmissiewaarde va-
rieert corresponderend met de in fig. 6 afgebeelde functie. De lengte-
richting van het lijnvormig gebied correspondeert daarbij met de 
x-as van fig. 6 en de transmissiewaarde met de bijbehorende waarde van 
de functie g(x). Eet profiel wordt in de richting van de x-as langs het 
lijnvormige gebied geschoven. 

Volgens de uitvinding daarentegen bevatten de maskers geen lijn-
vormig gebied waarlangs de transmissiewaarde varieert, doch een twee-
dimensionaal gebied, dat op een bepaalde plaats ofwel een transmissie-
waarde 1 of een transmissiewaarde 0 haeft. Een dergelijk masker kan op 
eenvoudige wijze uit b.v. een metalen plaat worden gesneden. De gren-
zen tussen het volledig doorlatende en het niet doorlatende gebied heb-
ben dezelfde vorm als de in fig. 6 aangeduide- functie g(x). De bij de 
functie g(x) van fig. 6 behorende maskerhelften zijn afgebeeld in fig. 
7. In deel a van fig. 7 is het bij het positieve deel van g(x) beho-
rende masker afgebeeld, terwijl in deal b van fig. 7 het bij het nega-
tieve deel van fig. 7 behorende masker is afgebeeld. Het bij het posi-
tieve deel van g(x) behorende masker bestaat derhalve uit een ondoor-
latende plaat waarin een doorlatende spleet f1 is uitgespaard. Van 
het bij het negatieve deel van fig. 7 behorende masker zijn de doorlaten-
de gebieden aangegeven met 72 en 73. 

De profielen worden nu niet in de richting corresponderend met 
de x-as van fig. 6 (= de horizontale richting in fig. 7), doch in een 
aan de x-as evenwijdige orientatie in verticale richting langs het 
masker 'ijeschoven", teneinde de convolutiebewerking uit te voeren. 

Het spreekt vanzelf dat maskers van de beschreven soort zeer 
nauwkeurig en reproduceerbaar kunnen worden gefabriceerd. 

Fig. 2 toont schematisch een inrichting voor het uitvoeren van 
de in het bovenstaande beschreven werkwijze. Afgebeeld is een beeldver-
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sterkerbuis 20 op de anode waarvan een profiel 21 optisch wordt weer-
gegeven op de reeds in de Nederlandse octrooiaanvrage 7605254 beschreven 
wijze; De afbeelding van het profiel wordt met behulp van op geschikte 
wijze bekrachtigde afbuigspoelen 22 in zijn lengterichting verschoven 

5 (zie pijl 23). De aldus verkregen bewegende representatie van het pro-
fiel wordt, zonodig met behulp van een lens 24, toegevoerd aan een ci-
linderlens 25, die het uitgebreide profiel vormt. De uitbreiding vindt 
plaats in een richting dwars op de richting van de pijl 23. Dit uitge-
breide profiel wordt, zonodig met behulp van een geschikte lens 26 afge-

10 beeld op een masker 28, dat de functie g(x) op de reeds beschreven j 
•vrijze representeert. Duidelijkheidshalve is met een pijl 29 nogmaals de-
beveging van het uitgebreide profiel op het masker 28 aangegeven. Het ' 
• bevegende uitgebreide profiel voröt met behulp van een detector 27, b.v; 
een fotovermenigvuldigerbuis, gedetecteerd. Het uitgangssignaal van de 

15 detector representeert het resultaat van de convolutie. 
Bij de in fig. 2 afgebeelde inrichting is geen rekening gehou-

den met het feit dat de functie g(x) zowel positieve als negatieve 
delen kan omvatten, die elk een apart masker met een bijbehorende 
lichtweg en een detector vereisen. Indien de functie g(x) inderdaad de 

20 zowel positieve als negatieve delen bevat dient tussen/plaats waar het 
uitgebreide profiel wordt gevormd en de respectieve maskers een bundel-
splitser te worden geplaatst. • . 

Een dergelijke configuratie is getoond in fig. 3, welke ver- • 
schilt van fig. 2 doordat tussen de cilinderlens 25, en eventueel de 

25 . lens 26, enerzijds en de maskers anderzijds een bundelsplitser 30 in 
de vorm van een halfdoorlatende spiegel is geplaatst. 

Achter de bundelsplitser is een eerste masker 31 geplaatst, 
dat in de afgebeelde uitvoeringsvorm het negatieve deel van de functie 
g(x) belichaamt:. Het masker 31 wordt gevolgd door een fotovermenigvul- . 

30 digerbuis 33, waarvan het uitgangssignaal wordt toegevoerd aan de nega- j 
tieve ingang van een verschilversterker 36. • | 

In de door de halfdoorlatende spiegel 30 weerkaatste stralen-
bundel is een masker 32 geplaatst, dat het positieve deel van de 
functie g(x) belichaamt en dat gevolgd wordt door een fotovermenigvuldi-

35 gerbuis 34, waarvan het uitgangssignaal wordt toegevoerd aan de positieve 
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ingang van de. verschilversterker 36. Het uitgangssignaal van deze 
versterker representeert het resultaat van de convolutiebewerking. 

Fig. 3 toont voorts nog een kathodestraalbuis 35, waaraan een 
de profielen representerend elektrisch signaal wordt toegevoerd, zodat 
de profielen achtereenvolgens op het scherm van de kathodestraalbuis 
worden afgebeeld. Dit scherm is optisch gekoppeld met het ingangsvenster 
van de beeldversterkerbuis 20. 

Opgemerkt wordt dat de bundelsplitsing ook voorafgaand aan de 
uitbreiding van de profielen kan plaatsvinden. In dat geval is echter 
in elke lichtweg een orgaan voor het uitbreiden van de profielen nodig. 

In plaats van een halfdoorlatende spiegel kan ook een samen-
stel van twee spiegels, die een hoek met elkaar maken, worden toegepast 
om een bundelsplitsing te bewerkstelligen. Deze variant is afgebeeld 
in fig. U. De spiegels zijn aangegeven met 37 en 38. 

De toepassing van een configuratie van spiegels als bundel-
splitser biedt volgens een nadere uitwerking van de uitvindingsgedachte 
een aantrekkelijke mogelijkheid om een inrichting volgens de uitvinding 
te vereenvoudigen, althans compacter te bouwen. Hiertoe worden volgens 
de uitvinding de cilinderlens en de bundelsplitser gecombineerd tot 
een uit gebogen spiegels bestaande bundelsplitser. De gebogen spiegels 
bewerkstelligen dan zowel de uitbreiding van het profiel als de bundel-
splitsing. Opgemerkt wordt, dat ook indien de functie g{x) slechts posi-
tieve of slechts negatieve delen bevat, een gebogen spiegel kan worden 
toegepast in plaats van een cilinderlens. In fig. 2 zou dan de cilinder-
lens 25 kunnen worden vervangen door een gebogen spiegel, waarbij het 
masker en de detector dan op een aangepaste plaats dienen te worden 
opgesteld. 

Fig. 5 toont een configuratie van gebogen spiegels, die zowel 
dient als bundelsplitser als om het aangeboden profiel uit te breiden. 
De configuratie omvat twee spiegels 50 en 51, waarvan de spiegelende 
oppervlakken de vorm hebben van cilindersegmenten. Het aangeboden pro-
fiel heeft de door een pijl 52 aangegeven orientatie en beweegt in de 
richting van de pijl, zodat eerst het bij de onderste spiegel 51 beho-
rende masker wordt belicht met het door de spiegel uitgebreide profiel 
en vervolgens wordt door de bovenste spiegel 50 het uitgebreide profiel 
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in de richting van het hij de "bovenste spiegel behorende masker gere-
flecteerd. 

Opgemerkt wordt dat de afgebeelde configuratie van spiegels 
slechts een der mogelijke uitvoeringsvormen is. De spiegels maken hier-
bij in bovenaanzicht een hoek met elkaar. Een spiegelconfiguratie, 
•waarbij de spiegels in zijaanzicht onder een hoek met elkaar staan is 
ook mogelijk, mits de spiegels maar in de juiste richting, d.w.z. dwars 
op ae profielrichting, het beeld uitbreiden. 

Fig. 8 toont een praktische uitvoeringsvorm van een inrichting 
voor het uitbreiden en convolueren van twee ééndimensionale functies. 
De inrichting omvat een huis 80, waarin vanaf de ene zijde een drager 
81 met daarop bevestigd, een spiegelconfiguratie volgens fig. 5,is ge-
schoven en bevestigd met behulp van bouten 82. Aan weerszijden van de 
gemonteerde spiegels strekken zich buisvormige delen 83 uit, terwijl 
zich voor de spiegels een derde buisvormig deel 85 uitstrekt. Het 
buisvormige deel 85 kan 'lichtdicht aansluiten op de anode van de beeld-
versterkerbuis 20, zodat de profielen via een voor scherpstelling dienen 
de lens 86, die op bekende wijze is voorzien van een instelhendel 87 
via de spiegels kunnen worden afgebeeld op de maskers 88 en 89. Teneinde 
op eenvoudige wijze de lens 86 te kunnen instellen zodanig dat het 
beeld scherp op de beide maskers 88 en 89 wordt afgebeeld, wordt de 
drager 81 met de daarop bevestigde spiegelconfiguratie uit het huis 80 
weggenomen en vervangen door een hulpscherm (niet weergegeven). Door 
bediening van de hendel 87 wordt de lens 86, zodanig ingesteld dat op 
dit hulpscherm een scherpe afbeelding van het desbetreffend profiel 
wordt verkregen. Vervolgens wordt dit hulpscherm weer vervangen door de 
drager 81 met de spiegelconfiguratie. Doordat de afstand tussen het 
snijpunt van de gebogen vlakken van de spiegels, en het vlak van het 
hulpscherm enerzijds en de afstanden tussen dat snijpunt en de maskers 
88 en 89 anderzijds gelijk zijn gekozen, is bereikt dat wanneer op 
boven beschreven wijze een beeld op het hulpscherm scherp is ingesteld, 
daarna de naar de beide maskers gereflecteerde-beelden ook scherp zijn. 
Aldus spreiden deze spiegels de aangeboden profielen uit en reflecteren 
deze in de richting van de buisvormige delen 83 en 8U, waarin zich 
maskers 88 en 89 bevinden. Het door de maskers doorgelaten licht kan 
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via veldleuzen 90 en 91 worden gedetecteerd door in de uiteinden van de 

buisvormige delen 83, 84 aangebrachte detectors 92 en 93. 

Als voordelen van de toepassing van de beschreven configuratie 

van cilindrische spiegels kunnen worden opgenoemd het feit dat slechts 

5 reflectie en geen absorptie van lichtenergie optreedt bij de bundel-

splitsing en bij het uitbreiden van de profielen; dat een cilindrische 

lens overbodig wordt; dat één en ander op eenvoudige wijze als licht-

dicht en van buitenaf instelbaar toestel kan worden uitgevoerd; 

waarbij een zeer compacte bouw mogelijk is. 

10 Ofschoon bij een werkwijze en inrichting zoals in het bovenstaande 

werd beschreven reeds volstaan kon worden met relatief eenvoudige maskers, 

is in sommige gevallen nog een verdere vereenvoudiging mogelijk. Als 

voorbeeld wordt uitgegaan van een vorm van de in de aaskers vast te leg-

gen functie die gegeven wordt door y = 8 (x) De bij deze functie 

15 behorende maskers zijn in het voorgaande reeds beschreven en zijn afge- . 

beeld in fig. 7» Beide maskers hebben verschillende vormen. Integratie 
a 

naar x levert een functie y = —. Deze functie is afgebeeld in fig. 9 en : 
A 

is symmetrisch ten opzichte van de oorsprong. Door deze functie te 

spiegelen ten opzichte van de y-as ontstaat dé in fig. 10 afgebeelde 

20 functie, die symmetrisch is ten opzichte van de x-as. Een dergelijke 

functie kan op eenvoudige wijze in twee identieke maskers worden vastge-

legd. De vorm van de doorlatende delen van de maskers is identiek aan 

de vorm van hat zich tussen de x-as en de daarboven of daaronder gelegen 

delen van de functie bevindende gebied. Bij toepassing van een dergelijke 

25 geïntegreerde maskerfunctie dient wel een gedifferentieerd profiel te 

worden aangeboden, hetgeen echter elektronisch eenvoudig is te 

realiseren. Door de spiegeling ten opzichte van de y-as wordt slechts 

een vermenig^mldigingsfaktor ingevoerd die verder geen essentieel 

belang heeft. 

30 Opgemerkt wordt, dat diverse modificaties van de beschreven 

werkwijze en inrichting voor een deskundige voor de hand liggen. 

Dergelijke modificaties worden geacht binnen het kader van de uitvinding 

te liggen. 
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CONCLUSIES 

1. Werkwijze voor het elektro-optisch convolueren van een signaal 
en een filterfunctie, waarbij het signaal elektro-optisch ééndimensio-
naal wordt afgebeeld als een lijn waarlangs de helderheid varieert en 
waarbij de filterfunctie in een of meer maskers wordt vastgelegd, ter-
wijl achter elk masker een lichtdetector is geplaatst, waarmee het 
door de maskers doorgelaten licht wordt gedetecteerd, terwijl eendimen-
sionale afbeelding van het signaal langs de maskers wordt bewogen, met 
het kenmerk, dat de ééndimensionale afbeelding van het signaal met behulp 
van een optisch stelsel in een richting dwars op de lijn wordt uitge-
breid en dat deze uitgebreide afbeelding in de richting van de lijn 
langs de maskers wordt bewogen, waarbij de maskers uitsluitend gebieden 
bevatten, die ofwel geheel doorlatend of geheel ondoorlatend zijn. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat in het 
optisch stelsel een cilinderlens wordt toegepast. 
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de filterfunctie een 
positief en een negatief deel omvat, elk vastgelegd in een bijbehorend 
masker, met het kenmerk, dat de door de cilinderlens uitgebreide licht-
bundel via een bundelsplitser op de respectieve maskers wordt geprojec-
teerd. 
. Werkwijze volgens conclusie 3 met het kenmerk, dat voor het 

splitsen van de bundel twee een hoek met elkaar makende spiegels worden 
gebruikt. 
5. Werkwijze volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat in het op-
tisch stelsel althans één spiegel wordt toegepast, waarvan het opper-
vlak de vorm heeft van een deel van een cilindermantel. 
6. Werkwijze volgens conclusie 5J waarbij de filterfunctie een 
positief en een negatief deel omvat, elk neergelegd in een bijbehorend 
masker, met het kenmerk, dat een uit twee cilindrisch gebogen spiegels 
bestaande bundelsplitser wordt toegepast, die de lijnvormige afbeelding 
van het signaal dwars op de lijnrichting uitbreidt en naar de respec-
tieve maskers reflecteert. 
7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de spie-
gels zodanig worden geplaatst, dat de snijlijn van de spiegelvlakken 
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evenwijdig aan de lengterichting van de lijnvormige afbeelding van het 

signaal verloopt, en dat elke "beschrijvende van de spiegeloppervlakken 

eveneens daarmee evenwijdig is. 

8. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies met het ken-

5 merk, dat de maskers worden vervaardigd door een ondoorlaatbare plaat 

zodanig uit te snijden, dat het uitgesneden gedeelte correspondeert 

met het gebied tussen de x-as en de waarde van de filterfunctie als 

de filterfunctie als functie van x wordt geschreven en afgebeeld. 

9« Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies met het ken-

10 merk, dat als signaal een bij tomografie verkregen profiel wordt ge-

bruikt . 

10. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies met het ken-

merk, dat het signaal in gedifferentieerde vorm wordt geconvolueerd met 

behulp van twee maskers, die de filterfunctie in geïntegreerde vorm 

15 belichamen, 

11. Inrichting voor het toepassen ran de werkwijze volgens 

conclusie 1 omvattend elektro-optische middelen voor het vormen van een, 

lijnvormige afbeelding van een signaal, waarbij de helderheid van de 

afbeelding langs de lijn kan varieren en waarbij althans êên masker, 

20 dat een filterfunctie bevat, aanwezig is, via welk de lijnvormige af-

beelding kan worden gedetecteerd met behulp van een geschikte detector, 

en dat middelen aanwezig zijn om de lijnvormige afbeelding over het 

masker te doen bewegen, gekenmerkt door een optisch stelsel, dat vooraf-

gaat aan het masker en dat de lijnvormige afbeelding dwars op de lengte-

25 richting uitbreidt. 

12. Inrichting volgens conclusie 11 met het kenmerk, dat het op-

tische stelsel een cilinderlens omvat. 

13. Inrichting volgens conclusie 12 met het kenmerk, dat de cilin-

derlens gevolgd wordt door een bundelsplitser, die de uitgebreide af-

30 beelding op twee maskers projecteert. 

Inrichting volgens conclusie 13 met het kenmerk, dat de 

bundelsplitser bestaat uit twee vlakke spiegels die een hoek met elkaar 

maken. 

15. Inrichting volgens conclusie 11 gekenmerkt door een bundel-

35 splitser volgens conclusie 13 of ih, waarbij in elke door de bundel-

splitser gevormde lichtweg een cilindrische lens of spiegel is geplaatst 

7 8 0 4 P 15 f 
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voor het vormen van een uitgebreide afbeelding, 

16. Inrichting volgens conclusie 11 met het kenmerk, dat het op-

tische stelsel althans een spiegel met een cilindersegraentvormig opper-

vlak omvat. 

17. Inrichting volgens conclusie 16 gekenmerkt door een configu-
ratie van tvee een hoek met elkaar makende spiegels met een cilinderseg-

mentvormig oppervlak, die zovel de lichtweg splitsen als een uitgebreide 

afbeelding vormen. 

18. Inrichting volgens conclusie 11 gekenmerkt door een van af-

buigspoelen voorziene beeldversterkerbuis, op de anode waarvan een in 

- de lengterichting bewegende lijnvormige afbeelding van een met een fil-

terfunctie te convolueren signaal kan worden gevormd, gevolgd door een 

configuratie van twee een hoek. met elkaar makende spiegels met een ci-

lindersegmentvormig oppervlak, die de lichtweg splitsen in twee licht-

wegen en die de lijnvormige afbeelding dwars op de lijnrichting uit-

breiden, waarbij elke lichtweg voert naar een masker, dat een deel van 

de filterfunctie bevat en via welk door een fotovermenigvuldigerbuis de 

bewegende uitgebreide afbeelding kan worden gedetecteerd, waarbij de 

uitgangssignalen van de fotovermenigvuldigerbuizen worden toegevoerd 

aan een verschilversterker voor het vormen van een het convolutieresul-

taat representerend elektrisch signaal, 

19. Inrichting volgens conclusie 18 gekenmerkt door een huis, 

waarin vanaf êen zijde een drager met een hoek met elkaar makende, 

cilindersegmentvormige spiegels is aangebracht en waarvan de tegenover-

liggende zijde open is en in bedrijf op het anodevenster van de beeld-

versterkerbuis kan worden aangesloten, waarbij ter hoogte van de spiegels 

twee tegenover elkaar gelegen buisvormige delen-, strokend met de door 

de spiegels; gespiegelde lichtbundels uitmonden in het huis, waarbij in 

elk buisvormig deel een masker kan worden aangebracht en elk buisvormig 

deel met het van het huis afgekeerde uiteinde kan worden gekoppeld met 

een lichtdetector. 

20. Drager voorzien van spiegels volgens conclusie 17 ten gebruike 

bij de werkwijze volgens een der conclusies 6 t/m 10 of in de inrichting 

volgens een der conclusies 17 t/m 19. 

21. Inrichting volgens een der conclusies 13 t/m 19 gekenmerkt 

door tvee maskers, die het oositieve, resp. negatieve, deel van de filter-
7 8 0 4 8 8 1 
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functie belichamen, waarbij het met het positieve deel corresponderende 

masker een doorlaatbaar gebied heeft dat overeenkomt met het tussen de 

x-as en het positieve deel van de filterfunctie, bij een afbeelding van 

de filterfunctie als functie van x, gelegen gebied, terwijl het met het 

negatieve deel corresponderende masker een met het tussen de x-as en 

het negatieve deel van de filterfunctie overeenkomend doorlaatbaar ge-

bied heeft. 

22. Inrichting volgens conclusie 21 met het kenmerk, dat de mas-

kers uitgaande van de geïntegreerde filterfunctie zijn vervaardigd en 

dat middelen aanwezig zijn om het signaal voor of na de convolutie 

te differentiëren. 

7 8 0 4 8 8 1 
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