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Sposób skanowania dwuwymiarowych
obrazów optycznych oraz urządzenie do skanowania

Przedmiotem wynalazku jest sposób panowania
dwuwymiarowych obrazów optycznych znajdujący
zastosowanie w systemach odczytu oraz akustycz¬
no-elektroniczne ■umądzenie skanujące dwuwymia¬
rowy obraz optyczny działające w oparciu o ten
sposób.

Znany jest jednowymiarowy sposób skanowania
obrazów optycznych w układzie konwolutora przez
jedną linię obrazu. Znany jest też sposób 'dwuwy¬
miarowego skaningu polegający na zastosowaniu
wielu uriządzeń jednoliniowych pokrywających
płaszczyznę całego obrazu, sposób ten jest trudny
w realizacji ze względu na trudności w skierowa¬
niu i prowadzeniu impulsów fal akustycznych
wzdłuż linii — odpowiednich falowodów akustycz¬
nych.

Znany jest też sposób dwuwymiarowego Skanin¬
gu z zastosowaniem wirującego zwierciadła, które
zmienia obraz otrzymany na jednoliniowym urzą¬
dzeniu slkanującyim. Znany jest też sposób otrzy¬
mywania dwuwymiarowej transformaty Fouriera
obrazu. Transformata daje dużo informacji o obra¬
zie, ale nie astntieje prosty sposób na przejście
z transformaty do obrazu pierwotnego.

Znane są urządzenia do jednoldniowego skano¬
wania działające w układzie konwolutora zawiera¬
jące płytkę ptiezoeiektryka i umieszczoną nad nią
z przerwą powietrzną płyttką półprzewodnika, przy
czyni przetworniki usytuowane są naprzeciwko sie¬
bie emitując jednolitą falę powierzchniową.

ii

ii

Znane są też urządzenia •skanujące wykorzystu¬
jące mozaikę typu GOD tj. półpireewodniikowe
przyrządy o sprzężeniu ładunkowym zawierające
na sweij powierzchni wiele "tysięcy elementarnych
komórek analizujących.

Rozwiązanie to ma jednak szereg wad, bardzo
tru'dna jest technologia jego wytwarzania wyma¬
gająca wytworzenia na małej powierzchni wielu
tysięcy elementów ii połączeń. Wadą tego rozwią¬
zania są straty informacji przy przełączaniu ładun¬
ku pomiędzy poszczególnymi komórkami urządze¬
nia oraz trudności systemowe odczytu.

Wad dotychczas znanych sposób skanowania i
urządizeń nie ma rozwiązanie będące przedmiotem
wynalazku.

Sposób według wynalaziku polega na tym, że
wykorzystuje się dwa wąskie impulsy akustycz¬
nych fal powierzchniowych emitowanych wzglę¬
dem siebie pod kątem zawartym między 0° a 180°
tak, że następuje przecięcie się impulsów, przy
czym impulsy przecinają się wciąż w innym miej¬
scu płytki piezoelektryka, tak że następuje prze¬
mieszczanie się punktu prizeciecia według linii
prostej.

Urządzenie według wynalazku oawiera paezoelek-
tryk, w którym z dwóch stron wzbudzane są im¬
pulsowe fale powierzchniowe. Nad piezoelefcfcry-
ikiem w bardzo małej od niego odległości umiesz¬
czona jest płyiaka półprzewodnika. Dolna .powierz¬
chnia płytki piezoelektrycznej i górna powierzchnia
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płytki półprzewodnika zaopatrzone są w elektrody
wyjściowe.

Rozwiązanie według wynalazku charakteryzuje
się prostotą realizacji, małymi wymiarami i nie¬
wielkim poborem mocy rzędu 50 mW, zapewniając
nieniszczący odczyt, dużą szybkość odczytu " oraz
dużą zdolność rozdzielczą rzędu 100—300 linii na
1 cm dla częsltotłiwości taipulsów skanujących rów¬
nej 100 MHz.

Pirzedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony
w oparciu o rysunek, na którym fig. ii przedsta¬
wia płytkę piezoelektryika, a fig. 2 — układ urzą¬
dzenia.

Na powierzchna ipłytki piezoelektrycznej 1 zaopa¬
trzonej w umieszczone na obrzeżach, usytuowane
pod kątem względem siebie przetworniki PI i P2
wytwarza się przez tnie dwa wąskie limjpulsy aku¬
stycznych fal powierzchniowych 2 i 3. Impulsy te
przecinają się w jednyin punkcie. Poprzez reali¬
zacji opóźnienia czasowego pomiędzy momentami
generacji impulsów 'następuje przesuwanie r się
punktu przecięcia impulsów wzdłuż linii prostej L
i w ten sposób część powierzchni piezoelektryka
pokrywa isię regmlarną -strukturą równoległych linii.
Punkt przecięcia impulsów przemieszczający się
wzdłuż danej Jiinii obrazu spełnia rolę plamki
wyfbierającej. Nad płytką piezoelektrylka 1 w bar¬
dzo małej od niej odległości rzędu 0,1 firn umiesz¬
czona jest płytka półprzewodnikowa 4. Płytka ta
posiada naniesioną warstwę metalizowaną 6, która
wraz z przeroczysitą metalową elektrodą 5 napyloną
na płytkę piezoelelktryka 1 stanowi wyjście sygna¬
łu Wy. Analizowany obraz w postaci strumienia
świetlnego ikierowany jest poprzez soczewkę S oraz
poprzez płytkę ipiezoelelktryczną 1 na płytkę pół¬
przewodnika 4 a jednocześnie na powierzchni
płytki piezoelektrycznej 1 rozchodzą się impulsy
£al powierzchniowych z przetworników PI i P2.
Opóźnienie impulsów względem siebie jest zmie¬
niane, tak że cała powierzchnia płytki piezoelek¬
trycznej 1 ijest analizowana przez przemieszczającą
się wzdłuż równoległych linii plamką wybierającą.

Składowa prostopadła do powierzchni płytki pola
elektrycznego plamki wybierającej wnifca do płytki
półprzewodnika 4 spełniającej rolę zarówno po¬
wierzchni fotoczułej jak i waraktora powierzch-

5 niowego, wywołuje w niej nieliniowe zjawiska
elektryczne. Efektywność tych nieliniowych od¬
działywań jest modulowana przez padające na pół¬
przewodnik światło a odczyt natężenia oświetlenia
w miejscu pobytu planiki analizującej jest nie-

10 niszczący, gdyż polega na odczycie pojemności.
Sygnał wyjściowy z urządzenia zawiera informację
o rozkładzie oświetlenia wzdłuż analizowanej linii
obrazu.

Rozwiązanie według wynalazku zapewnia zakres
15 dynamiczny rzędu 40 dB w zalkresie !wi«dma fal

elektromagnetycznych od 0,1 do 1 (im. Oziębiając
urządzenie do temperatury 77°K możnar odczyty¬
wać przestrzenny rozkład (promieniowania w za¬
kresie od 3 \am do 15 jjjm.

20

Z a s t r,ze ż e ni a p a. tentowe

1. Sposób skanowania dwuwymiarowych obrazów
optycznych przy pomocy akustycznych fal powierz-

25 chnicwych, znamienny tym, że wykorzystuje się
dwa wąskie impulsy akustycznych fal powierzch¬
niowych emitowanych na powierzchni piezoeleik-
tryfka względem siebie pod kątem zawartym mię¬
dzy 0° a 1&0° tak, że następuje przecięcie się im-

*• pulsów, przy czym punkt przecięcia przemieszczany
jest po powierzchni piezoelektryka wzdłuż linii
prostej poprzez \ realizację opóźnienia czasowego
między momentami generacji impulsów.

2. Urządzenie do dwuwymiarowego skanowania
W obrazów optycznych w układzie konwokitora, zna¬

mienne tym, że zawiera piezoeleiktryk (1) wypo¬
sażony w przeroczystą metalową elektrodę wyj¬
ścia (2) oraz umieszczony nad nią w niewielkiej
odległości półprzewodnik i(3) wyposażony w elek-

*> trodę wyjściową (4) przy czym piezoelektryk (1)
posiada usytuowane na obrzeżach pod kątem
względem siebie przetworniki (5) i i(6).
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