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I 1970-erne var tiden moden til at skabe et apparatur som 
man længe havde været sikker på var en teknisk mulighed: 
et røntgenapparat som gør det muligt at se rigtigt ind i lege-
mer som er uigennemtrængelige for lys - i modsætning til 
det gamle røntgenbillede hvor det kun er en projektion af det
indre man kan se. Problemet er af to-dimensional natur, si-
den man kun behøver at danne billedet af et plant snit igen-
nem legemet. Og dette må nødvendigvis ske ved at sende 
røntgen- eller lignende stråler igennem legemet fra et stort 
antal retninger beliggende i den pågældende plan, og for 
hver retning måle hvormeget strålens intensitet aftager, og så
ud fra alle disse informationer konstruere et billede. Men 
hvordan? Ved det sædvanlige røntgenapparat udsendes strå-
ler fra røntgenrøret i alle retninger inden for en kegle, og dis-
se kan opfanges på en fotografisk plade eller på en fluoresce-
rende glasplade. Men nu skal der tilsyneladende også mate-
matik til for at danne billedet: informationerne skal omdan-
nes til tal som skal bearbejdes i formler, og ud fra de bearbej-
dede tal skal man få et billede frem på en skærm. Dette sidste
var ikke noget problem, det havde man tv-skærme til, men 
det første problem kunne muligvis være formidabelt: der 
skal ideelt set benyttes informationer fra "alle tænkelige" lin-
jer inden for det plane snit, og da en linje er karakteriseret 
ved en vinkel og en forskydning, er der måske i praksis brug 
for 300x300 = 90.000 linjer, og for enhver af disse fås et tal 
(intensitetstabet) som skal opbevares da det skal bruges for 
alle punkterne på skærmen. Og denne skærm er måske på 
400x400 = 160.000 punkter. Altså: 90.000 tal skal oplagres i en 
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hukommelse og bearbejdes for hvert af de 160.000 punkter.

Og dog var det ikke dette oplagrings- og regneproblem man 
skulle slås mest med i 70-erne. Man rådede allerede dengang
over computerkraft som var stor nok, for man kan nemlig 
lade nogle af operationerne foregå parallelt. Nej, det var ma-
tematikken: man kendte ikke de formler der skulle bruges - 
har jeg hørt. To fysikere fik i 1979 Nobelprisen for deres ar-
bejde med denne nye teknik, og dette var ikke mindst for at 
have opstillet formlerne. Men kan det virkelig være sandt? 
Matematikerne har alle dage hævdet, at de fra deres elfen-
benstårn har et glimrende udsyn over verden og at de er 
langt forud for denne i udvikling. Og når nogen har sat 
spørgsmålstegn ved nytten af deres arbejde, har de altid for-
svaret dette med at det engang vil vise sig nyttigt. Og her var
endda tale om et problem hvis løsning måtte ligge langt un-
der deres niveau.

Og selvfølgelig var et så elementært problem som der her er 
tale om, løst for længst. Det er et centralt problem inden for 
det fagområde som hedder integralgeometri, og denne disci-
plin havde eksisteret i over hundrede år. Og i 1917 offentlig-
gjorde den østrigske matematiker J.K.A. Radon (1887-1956) en
afhandling, hvori han fremlagde og beviste de formler der 
skal til for at rekonstruere en funktion defineret på et område
i planen ud fra integraler langs alle tænkelige linjer igennem 
området. Og hvis denne funktion er tætheden (i en eller an-
den forstand) af et materiale fordelt over det plane område, 
så må integralet langs en ret linje være et mål for den mod-
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stand som en stråle der er følsom over for materialet møder, 
når den trænger igennem materialet langs linjen, det vil sige 
den aftagen i intensitet der sker i en stråle.

Radon havde dog næppe tænkt den tanke, at hans teori i 
praksis ville kunne bruges til at se ind i legemer. Røntgenbil-
leder havde man ganske vist haft i tyve år, men fra denne 
matematikløse teknik til hans regnekrævende formler er der 
lang vej. Radon havde udtænkt sin formel fordi den på hans 
tid var en oplagt udfordring og et naturligt trin i integral-
geometriens udvikling - og måske viste formlen og dens be-
vis sig ligefrem at besidde en stor skønhed. Om formlen må 
man sige, at den ser ud som enhver erfaren matematiker vil 
forvente: den er enkel og ganske køn. Det er mere beviset 
som den matematikinteresserede hungrer efter at se, og her 
vil han blive glædelig overrasket. Men inden vi skitserer teo-
rien skal vi formulere Radons formel og efterprøve den på 
computeren.
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