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ÏÏ.V. Optische Industrie "De Oude Delft" 

Delft 

Voor tomometrie dienend stelsel met voorzieningen voor het naar keuze 

instellen van het kader van een -weergegeven beeld. 

De uitvinding heeft betrekking op een voor tomometrie dienend 

stelsel, omvattende een bron voor het teweegbrengen van een kortgolvige 

straling, zoals b.v. röntgen- of gammastraling, een objectdrager, een 

stel spleetmaskers dienende om een door de objectdrager gedragen object 

met een of meer waaiervormige stralingsbundels te kunnen doorstralen, 

een detectorinrichting voor het omzetten van door en langs het object 

gezonden straling in elektrische signalen, en een beeldreconstructie-

inrichting voor het verwerken van de elektrische signalen. 

Zoals bij tomometrie in de regel gebruikelijk is, wordt een 

te onderzoeken object doorstraald door een in hoofdzaak platte, diver-

gerende bundel van kortgolvige straling. Daartoe wordt tegenover de 

stralingsbron een masker geplaatst- met een of meer evenwijdige spleten, 

zodat een of meer schijfvormige doorsneden van het desbetreffende object 

kunnen worden doorstraald. Op het opvangscherm van de tegenover een 

aldus doorstraald object opgestelde detectorinrichting worden daarbij 

via een dienovereenkomstig spleetmasker een of meer boven elkaar gelegen 

beeldvensters geprojecteerd, waarbij elk zulk een beeldvenster corres-

pondeert met een schijfvormige doorsnede van het object zoals bepaald 

door het aan de bronzijde geplaatste masker. De detectorinrichting is 

ingericht om van elk zulk een beeldvenster een elektrisch signaal, een 

zgn. signaalprofiel te vormen. 

De Nederlandse octrooiaanvrage 7605253 beschrijft een derge-

lijk voor tomometrie dienend stelsel waarbij een op het opvangscherm 

van de detectorinricliting ontstaan beeld, wordt afgebeeld op het ingangs-

venster van een beeldversterker. Het uitgangsvenster van deze beeldver-

sterker is direkt gekoppeld met de opneemzijde van een videocamera. 

Een aan de opneemzijde van deze videocamera gevormd beeldvenster kan 

hierbij b.v. regelsgewijs worden uitgelezen, en door b.v. de aldus uit-

gelezen beeldregels telkens kolomsgewijs te integreren, wordt een elek-
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trisch uitgangssignaal verkregen, het zgn. signaalprofiel, waarvan 
elke momentane waarde maatgevend is voor de transmissie gesommeerd 
langs een vanuit de stralingsbron afkomstige en onder een gegeven 
plaatshoek invallende straal voor een beschouwde schijfvormige object-
doorsnede . 

Door het object achtereenvolgens van uit meerdere plaats-
hoeken te doorstralen, kan uitgaande van de daarbij afgeleide signaal-
profielen een uiteindelijk tomogram worden gereconstrueerd door middel 
van de beeldreconstructie-inrichting. 

Een dergelijke reconstructie van een tomogram vergt een 
zekere tijd, die in hoofdzaak wordt bepaald door de tijd : nodig voor 
het vanuit al de gewenste richtingen doorstralen van het object, en 
de tijd nodig voor het verwerken van de door een dergelijke door stra-
ling verkregen signaalprofielen tot een voor tomografische weergave 
geschikte vorm. Bij een aldus georganiseerd stelsel'kan eerst nadat 
een volledig tomogram is verkregen worden vastgesteld of de desbetref-
fende objectdoorsnede inderdaad de voor het desbetreffende onderzoek 
beoogde detailinformatie bevat. Een consequentie hiervan is dat in 
de praktijk veelal zal worden vastgesteld dat de beschouwde object-
doorsnede waarvan het volledige tomogram is gemaakt, niet de voor het 
desbetreffende onderzoek optimale doorsnede is, zodat opnieuw achter-
eenvolgens tomogrammen op verschillende hoogtoimoeten worden gemaakt 
totdat een voor het desbetreffende onderzoek bruikbare dwarsdoorsnede 
van het object is gevonden. 

Aan een dergelijke procedure waarbij achtereenvolgens meer-
dere tomogrammen moeten worden gemaakt, kleven ernstige bezwaren. Als 
voornaamste bezwaar geldt dat het bij herhaling moeten maken van een 
tomogram voor een onderzochte patient een ontoelaatbare fysieke belas-
ting betekent, waarbij het bij herhaling blootstellen aan een niet 
onaanzienlijke stralingsdosis bijzonder schadelijk voor de gesteldheid 
van de patient is. 

Aangezien de gebruikelijke stelsels voor tomografie geen 
mogelijkheden bieden om voorafgaande aan het maken van een tomogram 
te kunnen vaststellen waar de optimale dwarsdoorsnede(n) moet(en) wor-
den gekozen, zou zulks met behulp van een afzonderlijke inrichting moe-
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ten worden bepaald. Daartoe zou gebruik kunnen worden gemaakt van een 

normale röntgen-doorlichtingsinstallatie waarmee een overzichtsbeeld 

kan worden verkregen met behulp waarvan de ligging van in dwarsdoor-

snede te beschouwen organen kan worden bepaald welke ligging b.v. op 

de patient kan worden aangetekend, waarna het voor tomografie dienende 

stelsel de tomogrammen overeenkomstig deze aanduidingen kan maken. 

Een dergelijke omslachtige procedure is b.v. ook gebruikelijk bij het 

bestralen van organen met behulp van lineaire versnellers, waarbij de 

plaats van het desbetreffende orgaan in een zgn. simulator vooraf nauw-

keurig wordt bepaald. 

Met de uitvinding is beoogd een voor tomografie dienend 

stelsel van bovenomschreven soort te verbeteren, in die zin, dat de 

mogelijkheid wordt geboden om, alvorens over te gaan tot' het maken 

van een tomogram, het stelsel, zonder noodzaak van de in het voorafgaan-
kunnen 

de geschetste omslachtige procedure, op eenvoudige wijze geschikt te/ma-

ken voor het verkrijgen van een overzichtsdoorlichtingsbeeld met behulp 

waarvan voorafgaande aan het maken van het uiteindelijke tomogram op 

nauwkeurige wijze de juiste ligging van de voor het desbetreffende on-

derzoek van belang zijnde dwarsdoorsneden van het objekt kunnen worden 

vastgesteld, met de mogelijkheid om het stelsel daarna op eenvoudige 

wijze weer te kunnen omschakelen voor tomografisch gebruik. 

De uitvinding berust op het inzicht dat bij een voor tomo-

grafie dienend stelsel van de in bovenvermelde Nederlandse octrooiaan-

vrage 7605253 voorgestelde soort, de dikte van een objectdwarsdoorsnede, 

het aantal beeldelementen per doorsnede, alsook de stand daarvan, al-

thans voor zover deze grootheden bij de signaalprofielvorming een rol 

spelen, uitsluitend worden bepaald door de wijze waarop het aan de 

opneemzijde van dè videocamera gevormde beeld wordt uitgelezen. 

Uitgaande van dit inzicht is een voor tomografie dienend 

stelsel volgens de uitvinding daardoor gekenmerkt dat enerzijds de 

voor de afbuiging van de uitleesbundel van de videocamera dienende 

middelen zijn gekoppeld met een naar keuze omschakelbare, elektronische 

stuurinrichting, waarmee de grootte van een beeldkader van een door 

de videocamera op het ingangsvensters daarvan gevormd en uitgelezen 

beeld, en/of de definitie van het uitgelezen beeld, op een gekozen 
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waarde is of zijn in te stellen, en anderzijds is aangebracht een naar 
keuze instelbare, plaatsbepalende inrichting dienende om met een door 
de gekozen bedrijfsmodus van genoemde elektronische stuurinrichting be-
paalde keuze, de stralingsbron, objectdrager, spleetmaskers en detector-
inrichting ruimtelijk ten opzichte van elkaar te groeperen, en-wel zo-
danig dat ofwel een overzichtsbeeld van een door-de objeetdrager gedra-
gen object', ofwel een tomografische afbeelding van een of meer dwars-
doorsneden van het met genoemd overzichtsbeeld overeenkomende object-
gedeelte, kan worden gemaakt. Met behulp van bedoelde naar keuze instel-
bare plaatsbepalende inrichting kan de relatieve stand van het object 
ten opzichte van het de stralingsbron en de detectorinrichting omvat-
tend samenstelsel door verplaatsing in hoogte en zijwaartse richting 
op een gewenste wijze worden ingesteld. 

Voor het verkrijgen van een "totaal"- of overzichtsbeeld 
van een desbetreffend object, m.a.w. een normaal doorlichtingsbeeld, 
wanneer het desbetreffende object vanuit een gegeven richting wordt 
doorstraald, dient bij het omschakelen naar de daarvoor vereiste be-
drijfsmodus van de elektronische stuurinrichting, tevens te worden be-
werkstelligd dat de tegenover de stralingsbron en het opvangscherm van 
de detectorinrichting opgestelde spleetmaskers kunnen worden verplaatst 
zodanig dat de recht tegenover het object opgestelde stralingsbron op 
het opvangscherm van de detectorinrichting een dergelijk overzichts-
beeld kan vormen. Wanneer de elektronische stuurinrichting in bedoelde 
bedrijfsmodus is omgeschakeld kan een in hoofdzaak rechthoekig beeld-
kader worden uitgelezen waarvan het oppervlak vrijwel gelijk is aan het 
nuttige oppervlak van het ingangsvenster van de videocamerabuis. 

De organisatie van de in het voorafgaande genoemde omschakel-
bare elektronische stuurinrichting" wordt bepaald door de soort van uit-
lezing die voor de videocamerabuis is gekozen. Het is veelal gebruikelijk 
hiervoor een horizontale uitlezing te kiezen, waarbij het aantal beeld-
regels waarlangs wordt uitgelezen zodanig kan worden gekozen dat een zo 
gunstig mogelijk oplossend vermogen wordt verkregen. 

Wanneer regelsgewijs wordt uitgelezen komt zulks er b.v. op 
neer dat een beeld van 625 beeldregels, elk met een lengte overeenkomen-
de met de nuttige breedte van het ingangsvenster van de videocamerabuis, 
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wordt uitgelezen. Wanneer dit uitlezen plaatsvindt met een rasterfre-
quentie van 50 Hz, "betekent zulks'een beeldlijnfrequentie van 15625 Hz. 
Door het voor de verticale afbuiging dienende afbuigsignaal telkens 
.over een gekozen aantal beeldregels en vanaf een' gekozen tijdplaats in 
de periode van zulk een afbuigsignaal werkzaam te doen zijn kunnen een 
of meer beeldkaders elk met een gekozen beeldregelaantal worden uitge-
lezen. Desgewenst kan eenzelfde beeldkaderoppervlak worden uitgelezen 
met een kleiner aantal beeldregels, wanneer genoegen wordt genomen met 
een dienovereenkomstig verlaagde definitie van het uitgelezen beeld. 

Nadat aldus op snelle en eenvoudige wijze een totaal over-
zicht, ofwel een normaal doorlichtingsbeeld is verkregen van een be-
schouwd gedeelte van een object, kan op grond van dit overzichtsbeeld 
een keuze worden gemaakt van de tomografisch weer te geven objectdwars-

! 

doorsnede of dwarsdoorsneden, waarna bedoelde plaatsbepalende inrich-
ting zodanig wordt ingesteld dat bedoelde spleetmaskers en het de stra-
lingsbron en opvangscherm van de detectorinrichting omvattende samen-
stel een beeld van de gewenste objectschijf kunnen vormen. Daarbij 
wordt de elektronische stuurinrichting ingesteld in een bedrijfsmodus 
waarbij een beeldkader met het voor het vormen van de signaalprofielen 
voldoende hoogte kan worden uitgelezen. Veelal wordt hiertoe een beeld-
venster zoals afgebeeld op het ingangsvenster van de videocamerabuis 
regelsgewijs uitgelezen met een voor het gewenste oplossend vermogen 
noodzakelijke aantal beeldregels. 

De wijze waarop de in het voorafgaande genoemde instellingen 
dienen te geschieden wordt bepaald door de soort van organisatie die 
voor het verkrijgen van het tomogram is gekozen. Hiervoor bestaan ver-
schillende mogelijkheden. 

Volgens de voorstellen als neergelegd in de Nederlandse 
octrooiaanvrage 7^05687 wordt een tomogram b.v. verkregen door het ob-
ject in de aangegeven dwarsdoorsnede daarvan te doorstralen met een 
waaiervormige bundel die aan een zijde is begrensd door de relatieve 
draaiingsas, terwijl de grensstraal aan de andere zijde buiten het ob-
ject is gelegen. Indien van een dergelijke organisatie gebruik wordt 
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gemaakt, waartoe de uitvinding overigens niet is "beperkt, dient boven-
genoemde instelling van de spleetmaskers en bet de stralingsbron en de 
detectorinrichting omvattend samenstel zodanig te zijn, dat behalve de 
hoogteinstelling overeenkomende met de bepaalde ligging van de object-
doorsnede tevens een dusdanige ruimtelijke onderlinge hergroepering 
van de stralingsbron, het object en de' detectorinrichting plaatsvindt 
dat een van beide grensstralen van de waaiervormige bundel door de rela-
tieve draaiingsas van het stelsel verloopt. 

De uitvinding is echter niet beperkt tot een bovenbedoeld 
regelsgewijs uitlezen. Wegens redenen zoals aangegeven in de Nederlandse 
octrooiaanvrage (verticaal aftasting) kan het van voordeel zijn om voor 
tomografische doeleinden een op het ingangsvenster van de videocamera-
buis gevormd beeld, volgens dwars op-de beeldregelrichting verlopende 
banen uit te lezen. Bij een volgens de in bedoelde Nederlandse octrooi-
aanvrage neergelegde voorstellen, uitgevoerde detectorinrichting dient 
bedoelde elektronische stuurinrichting in de situatie waarin het bedoelde 
overzichtsbeeld is gewenst, in een zodanige bedrijfsmodus te zijn ge-
schakeld dat de signalen voor de afbuiging, in een dwars op de beeld-
regelinrichting verlopende richting, een voor het bestrijken van de vol-
ledige nuttige "hoogte" van het ingangsvenster van de videocamerabuis 
voldoende amplitude bezitten, waarbij'de definitie van het uitgelezen 
beeld is bepaald door de frequentie waarmee bedoelde dwarsrichting 
wordt afgetast. De aan de uitgang van de videocamerabuis, door het uit-
lezen volgens de bovenomschreven beeldrasters teweeggebrachte elektrische 
signalen, kunnen met behulp van een op zichzelf bekende monitor- of ge-
heugeninrichting worden weergegeven of vastgelegd. 

Zonder beperking van de algemeenheid zal de uitvinding in 
het onderstaande nader worden toegelicht door de beschrijving van een 
uitvoeringsvoorbeeld waarin gebruik is gemaakt van organisaties ont-
leend aan'voorstellen als neergelegd in de in het voorafgaande genoemde 
Nederlandse octrooiaanvrage 7605687 en "verticaal aftasting", en 
met verwijzing naar de tekening. Eenvoudigheidshalve zal deze uitvoe-
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ringsvorm worden beperkt tot het verkrijgen van slechts een enkele to-

mografische afbeelding. 

In de tekening is een stralingshron voor het teweegbrengen 

van een bundel van kortgolvige straling, zoals b.v. röntgenstraling 

5 aangeduid door 1. Een door een niet weergegeven objeetdrager gedragen, 

te onderzoeken object is aangegeven door 2. Een eerste verplaatsbaar 

spleetmasker is aangegeven door 3 welk spleetmasker zoals nog nader 

zal worden, uiteengezet naar keuze tussen het object 2 en de bron 1, 

in of"buiten de door de bron 1 teweeggebrachte stralingsbundel kan wor-

10 den geplaatst. Tussen het object 2 en een opvangscherm b kan naar keuze 

. . een tweede, verplaatsbaar spleetmasker 5 worden aangebracht. Volledig-

heidshalve wordt opgemerkt dat de bron 1, het object 2 (objectdwarsdoor-

snede) de beide spleetmaskers 3 en 5, en het opvangscherm b in boven-

aanzicht zijn weergegeven. Een optiek 6 dient om een op het opvang-

15 scherm 4 als gevolg van door straling van het object gevormd beeld te 

projecteren op de ingangszijde van een helderheidsversterker f. De 

uitgangszijde van deze helderheidsversterker is direkt, b.v. door middel 

van eèn vezeloptiek 8 gekoppeld met de opneemzijde van een videocamera-

buis 9- Deze videocamerabuis is voorzien van middelen 10 voor het in 

20 horizontale, of beeldregelrichting afbuigen van een elektronenbundel 

voor het uitlezen van het op het ingangsvenster gevormde beeld, en van 

middelen 11 voor het in verticale richting afbuigen van bedoelde uit-

leesbundel. Deze voor de afbuiging dienende middelen 10 en 11, alsook 

de uitgang van de camerabuis 9 zijn verbonden met een in zijn algemeen-

25 heid door 12 aangegevencmschakelbare elektronische stuurinrichting. Deze 

stuurinrichting omvat een bedrijfsmodusschakelaar S^, Sg, S^ waarmee 

naar keuze een bedrijfsmodus geschikt voor het vormen van een overzichts-

, beeld ofwel een bedrijfsmodus geschikt voor het maken yan een tomogram 
in 

kan worden ingeschakeld. Wanneer deze modusschakelaar/de in de figuur 

30 weergegeven stand is geschakeld kan een óverziehtsbeeld worden gevormd 
In 

op een op zichzelf bekende monitor M./deze bedrijfsmodus zijn de af-

buigingsmiddelen 10 gekoppeld met een generator H^ voor het afgeven van 

een horizontaal afbuigingssignaal met b.v. een frequentie van 15625 Hz. 

Dit afbuigsignaalis ÏL de regel zaagtandvormig en wordt tevens gebruikt 

35 voor de horizontale afbuiging van de monitor. De voor de verticale af-
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"buiging dienende middelen 11 zijn in deze "bedrijfsmodus gekoppeld met 
een generator V1 voor het afgeven van een verticaal afbuigingssignaal 
met een frequentie van "b.v. 50 Hz. Dit signaal is eveneens in de regel 
een zaagtandvormige spanning velke tevens vordt gebruikt voor de verti 
cale afbuiging van de monitor. De modusschakelaar beinvloedt tevens 
een commando-eenheid 13 onder het bestuur vaarvan de in het voorafgaan 
de bedoelde plaatsbepalende inrichting de stralingsbron, objectdrager, 
spleetmaskers en detectorinrichting ruimtelijk ten opzichte van elkaar 
kangroeperen overeenkomstig de gevenste bedrijfsmodus.B cfe bedrijfsmo- ' 
dus waarbij, een overzichtsbeeld moet worden gevormd is deze commando-

.. eenheid bij de weergegeven stand van de modusschakelaar S zodanig ge-
steld dat de bron 1 zich recht tegenover het object 2 bevindt als aan-
gegeven door de getrokken lijnen van de stralingsbundel, waarbij de 
beide spleetmaskers 3 en 5 overeenkomstig de voor deze bundel bepaalde 
ruimtehoek zijn gepositioneerd en gediafragmeerd. In de aldus ingescha 
kelde bedrijfsmodus wordt het uitgangssignaal van de camerabuis 9 ge-
leid door een videoversterker waarvan het uitgangssignaal dient als 
helderheidsbesturing voor de monitor M. Met de beschreven opstelling 

, kan aldus van het object 2 een overzichtsbeeld worden gevormd. 

Zoals in het voorafgaande reeds is uiteengezet kan met 
behulp van zulk een overzichtsbeeld de juiste ligging en hoogte van 
de gevenste objectdoorsnede(n) worden vastgesteld, waarna door omscha-
keling van de bedrijfsmodusschakelaar S vanuit de weergegeven stand 
naar de door onderbroken lijnen aangegeven stand een bedrijfsmodus is 

.. ' .In 
ingeschakeld waarbij een tomogram kan worden gemaakt./deze bedrijfs-
modus zijn de afbuigingsmiddelen 10 gekoppeld met een horizontale af-
buigingsgenerator Hg velke een afbuigingssignaal van b.v. 625 Hz af-
geeft door middel waarvan de uitleesbuhdel van de camerabuis 9 wordt 
afgebogen. Dit afbuigingssignaal is in de regel een zaagtandvormige 
spanning. De verticale afbuigingsmiddelen 11 zijn hierbij gekoppeld 
met een verticale afbuigingsgenerator Vg'zodat dwars op de beeldregel-
richting kan worden afgelezen. Zoals ook in bovenvermelde Nederlandse 
aanvrage is aangegeven kan hiervoor met voordeel gebruik worden ge-
maakt van een kanteelvormige spanning met b.v. een frequentie van 
250 kHz. Bij de bedoelde stand van de modusschakelaar S is de commando-
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eenheid 13 tevens zodanig omgeschakeld dat de heide spleetmaskers 3 en 
5 resp. tussen de bron en het object en tussen het object en het op-
vangscherm 4 zijn geplaatst zodanig dat de dan in zijdelingse richting 
in de positie T' verplaatste stralingsbron dan op het opvangscherm 4 
een beeld vormt overeenkomende met een schijfvormige dwarsdoorsnede van 
dit object. Hierbij zij opgemerkt dat in deze situatie de bron 1, de 
beide spleetmaskers 3 en 5, het opvangscherm de optiek 6 en de 
beeldversterker 7 een samenstelsel vormen dat in zijn geheel om een 
relatieve draaiingsas 0 (loodrecht op het vlak van tekening) een rota-
tiebeweging om het object . kan. uitvoeren. In deze situatie wordt ge-
werkt met. een zgn. halve bundel waarbij tijdens bedoelde rotatiebewe-
ging steeds de bundel aan een zijde wordt begrensd door de relatieve 
draaiingsas 0, terwijl de grensstraal aan de andere zijde buiten het 
object is gelegen. De hiertoe benodigde hergroepering van de bron, de 
spleetmaskers, de objectdrager en de detectorinrichting kan onder het 
bestuur van de commando-eenheid 13 worden bewerkstelligd'in afhankelijk-
heid van de stand van de modusschakelaar S. In de bedrijfsmodus voor 
het maken van tomografische opnamen is via de schakelaarsectie S^ de 
uitgang van de videocamerabuis 9 verbonden met de ingang van een loga-
rithmische versterker LV waarvan de uitgang is verbonden met een op 
zichzelf bekende beeldreconstructie-inrichting BI. De generatoren H^, 
Hg, V.j en Yg kunnen elk via aangepaste frequentievermenigvuldigende 
eenheden worden bestuurd vanuit een gemeenschappelijkekloksignaalbron 
"die een kloksignaal afgeeft van b.v. 50 Hz. De door de generatoren Hg 
en Yg afgegeven signalen kunnen tevens worden gebruikt als aftastbaan 
besturende signalen voor de beeldreconstructie-inrichting B1", hetgeen 
in de figuur door onderbroken lijnen schematisch is aangegeven. Van-
zelfsprekend is in de bedrijfsmodus voor het maken van een tomogram 
de commando-eenheid 13 tevens werkzaam om het object achtereenvolgens 
uit meerdere richtingen te doorstralen met de aan het begin van deze 
bedrijfsmodus gemaakte hergroepering van de stralingsbron, spleet-
maskers, objectdrager en detectorinrichting. 

Met een volgens de uitvinding ingericht, voor tomografie 
dienend stelsel is het derhalve mogelijk om onder gebruikmaking van 
eenzelfde beeldversterker en daarmee gekoppelde videocamerabuis, naar 

keuze ofwel een overzichtsbeeld, ofwel een tomogram te produceren. 
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Volledigheidshalve -wordt opgemerkt dat de uitvinding niet is 
"beperkt tot de in het voorafgaande behandelde organisatie waarbij nadat 
een overzichtsbeeld is gevormd, bij stilstaand object, de stralingsbron, 
spleetmaskers en detectorinrichting met gekoppelde videocamera, worden 
gegroepeerd als schematisch in de tekening is aangegeven door onderbro-
ken lijnen. 

Het is b.v. ook mogelijk om het de stralingsbron, opvang-
scherm, helderheidsversterkër met aangekoppelde videocamerabuis, omvat-
tend samenstelsel om de stralingsbron draaibaar, alsook in verticale 
richting verschuifbaar uit te voeren. Nadat een overzichtsbeeld is ge-
vormd met een opstelling zoals in de figuur door getrokken lijnen sche-
matisch is aangegeven, kan bovenbedoeld samenstelsel in zijn geheel 
ten opzichte van de verticaal door de stralingsbron 1 verlopende as 
zover worden verdraaid dat met een daarbij tussen de bron en het object 
geschoven spleetmasker, zoals 3, de ene grensstraal van de bundel 
door bet punt 0 verloopt en de andere grensstraal buiten het object 
is gelegen. 

7 6 1 1 4 2 0 
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CONCLUSIES 

1. Stelsel voor tomografie omvattende een "bron voor het teweeg-
brengen van een kortgolvige straling, zoals b.v. röntgen- of gammastra-
ling, een objectdrager, een stel spleetmaskers dienende om een door de 
objeetdrager gedragen object met een of meer waaiervormige stralings-
bundels te kunnen doorstralen, een detectorinrichting voor het omzet-
ten van door en langs het object gezonden straling in elektrische signa-
len, en een beeldreconstructie-inrichting voor het werken van elektri-
sche signalen, met het-kenmerk, dat enerzijds de voor de afbuiging van 
de uitleesbundel van een met de detectorinrichting gekoppelde video-
camera dienende middelen zijn gekoppeld met een naar keuze omschakelbare 
elektronische stuurinrichting, waarmee de grootte van een beeldkader 
van een door de videocamera op het ingangsvenster daarvan gevormd en 
uitgelezen beeld, en/of de definitie van het uitgelezen beeld, op een 
gekozen waarde is of zijn in te stellen, en anderzijds is aangebracht 
een naar keuze instelbare, plaatsbepalende inrichting dienende om met 
een door een gekozen bedrijfsmodus van genoemde elektronische stuur-
inrichting bepaalde keuze, de stralingsbron, objectdrager, spleetmas-
kers en detectorinrichting ruimtelijk ten opzichte van elkaar te groe-
peren, en wel zodanig dat ofwel een overzichtsbeeld van een door de 
objectdrager gedragen object, ofwel een tomografische afbeelding van 
een of meer dwarsdoorsneden van het met genoemde overzichtsbeeld over-
eenkomende objectgedeelte, kan worden gemaakt. 

2. Stelsel volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat genoemde 
elektronische stuurinrichting een bedrijfsmodusschakelinrichting omvat 
dienende om de wijze waarop het op het ingangsvenster van de videocame-
mera gevormde beeld wordt uitgelezen te kiezen. 
3. Stelsel volgens conclusie 2 met het kenmerk, dat genoemde 
bedrijfsmodusschakelinrichting is gekoppeld met een commando-eenheid 
dienende om genoemde plaatsbepalende inrichting in te stellen voor een 
ruimtelijke configuratie van de stralingsbeeldvormende middelen over-
eenkomende met de gekozen bedrijfsmodus. 

een 
U. Eenheid omvattende een detectorinrichting en/daarmee gekop-
pelde videocamerabuisVffliyande afbuigingsmiddelen en de uitgang zijn ge-
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koppeld met een naar keuze omschakelbare, elektronische stuurinrichting 
die in afhankelijkheid van de gekozen bedrijfsmodus, de hoogte en 
breedte van een uitgelezen beeld en/of de definitie daarvan bepaalt, 
welke eenheid een onderdeel vormt van een stelsel volgens conclusies 

5 - 1 t/m 3. 

7 6 1 1 4 2 0 
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