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Afgedichte elektrische besturingsinrichting voor een röntgenapparaat. 

De uitvinding heeft betrekking op een afgedichte elektrische 
besturiii'gsi-ridchtihg voor. verschillende toepassingen, maar in het bijzonder 

5 voor het besturen van de collimator voor de stralenbundel in een röntgen-
hart.-bloedvaten-katheteriserings systeem. De werking en het gebruik van 
de inrichting worden hieronder verklaard in verband met een dergelijk 
systeem. 

Hartkatheterisering omvat het inbrengen van een katheter via 
10 een bloedvat naar het hart, terwijl de voortgang van de punt van de 

katheter wordt waargenomen op het videoscherm van een röntgen-fluorosco-
pisch systeem. De katheteriseringsinrichting omvat een röntgenstralen 
doorlatende ondersteuningstafel voor de patiënt, welke tafel aan één 
zijde een röntgenstralenbron en bijbehorende bundelcollimator heeft en 

15 een röntgenstralen-beeldontvanger, bijvoorbeeld een elektronische beeld-
versterker, aan de andere zijde. De collimator heeft paren bladen of 
schermen die kruiselings ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn voor het 
bepalen van de grenzen van de stralenbundel en het waarnemingsveld en 
voor het onderscheppen van straling van dit veld naar buiten, zodat de 

20 patiënt geen onnodige stralingsdosering opvangt. 
Gewoonlijk wordt een besturingsinrichting, waarin met de hand 

bedienbare potentiometers, gebruikt om de bedienende persoon invloed te 
laten uitoefenen op de elektronica van een servo-systeem dat de motoren 
bestuurt, die de collimatorbladen verplaatsen als gevolg van wijzigingen 

25 in potentiometerinstelling. Daar deze besturingsinrichting aan de zijde 
van de tafel moet worden gemonteerd, teneinde gemakkelijk door de behande-
lende arts bedienbaar te zijn, moet de inrichting worden afgedicht tegen 
vloeistoffen, zoals bloed, dat bij ongeluk kan weglopen bij het inbrengen 
van een katheter in een bloedvat. Het ontbreken van goede afdichtingen 

30 tegen het binnendringen van vloeistoffen zoals bloed en reinigingsop-
lossingen is een van de bezwaren van de bekende besturingsinrichtingen. 

Een ander probleem van de bekende besturingsinrichtingen is 
dat zij moeilijk bedienbaar zijn door het steriele laken heen dat ge-
woonlijk het grootste deel van de patiënt bedekt, evenals 'de tafel en 

35 de besturingsinrichting, tijdens het katheteriseren. Een eis voor een 
goede besturingsinrichting is dat de gebruiker één van de paren collima-
torbladen of de beide paren tegelijk moet kunnen bedienen zonder te worden 
afgeleid van de hoofdzaak van het katheteriseren doordat hij zijn aandacht 
te veel moet richten op het bedienen van de besturingsinrichting. 

40 Nog een ander probleem van de bekende besturingsinrichtingen 
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is, dat er te veel speling aanwezig is in het mechanisme dat de stuur-
hefbomen voor de bedienende man koppelt met de potentiometers. Dit komt 
tot uiting in een te ver of niet ver genoeg bewegen van de bladen en 
vraagt correctief:' bijstellen, hetgeen hinderlijk is voor de arts die 

5 het röntgenstralenveld waarneemt als ingesteld door de collimatorbladen 
op het videoscherm. 

De uitvinding verschaft een besturingsinrichting zonder de ge-
noemde bezwaren en die konstruktief eenvoudig, gemakkelijk in elkaar te 
zetten, gemakkelijk instelbaar is en waarbij de O-stand-instelling van 

10 de potentiometers gemakkelijk is, die zich zelf compenseert voor slij-
tage, geen speling heeft, gemakkelijk te reinigen is, afgedicht is tegen 
het binnenkomen van vloeistoffen en waarmee de stuurhefbomen voor de 
potentiometers gelijktijdig of afzonderlijk kunnen worden vastgegrepen 
en bediend. 

15 In het algemeen heeft de nieuwe stuurinrichting daartoe een 
huis met vensters in een van zijn wanden. Een chassis of frame is 
bevestigd in het huis en heeft holten uitgelijnd met de vensters. Er is 
een afgeplat bolelement aanwezig in elke holte en elk bolelement heeft 
een met de hand bedienbare hefboom, die daarvan uitsteekt door het 

20 venster in het huis. Een buigzaam vel heeft openingen, waardoor de hefbo-
men steken en is opgesloten tussen het frame en een huiswand, waarbij de 
randen van de gaten daarin lipafdichtingen vormen, die aanliggen tegen de 
bolelementen. De bolelementen zijn draaibaar gemonteerd op een as, die 
vast in het frame is bevestigd. Elk bolelement heeft een tandsector die 

25 is bevestigd aan de platte zijde van het element. De potentiometers hebben 
een recht tandwiel op hun assen. De tandsectoren zijn in ingrijping met 
de rechte tandwielen. Bladveren zijn gemonteerd aan het frame en drukken 
met hun einden tegen de bolelementen voor het verschaffen van een wrij-
vingskracht voor het vasthouden van de bolelementen in de rotatiestanden 

30 waarin zij met de hand zijn ingesteld. De potentiometers zijn gemonteerd 
aan steunen die op hun beurt draaibaar zijn gemonteerd aan de bladveren 
en fep hun plaats worden gehouden door schroefveren onder trekspanning die 
de rechte tandwielen in goede ingrijping met de tandsectoren-drukken. De 
steunen kunnen met de hand worden gezwenkt, tegen de veren in voor het 

35 buiten ..... ingrijping brengen van het rechte tandwiel met de tandsector, 
zodat dit rechte tandwiel kan worden geroteerd voor verdraaiing van de 
potentiometeras naar de beginstand of nul-stand van de potentiometer. 

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand 
van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld van de besturingsin-

40 richting volgens de uitvinding is weergegeven. 
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Fig. 1 is een schema van een deel van een hart-bloedvaten-röntgen-

onderzoektafel als illustratie hoe de nieuwe besturingsinrichting kan wor-
den gebruikt. 

Fig. 2 is een doorsnede van de stuurinrichting volgens de lijn 
5 II-II van fig. 3. 

Fig. 3 is een doorsnede volgens de lijn III-III van fig. 2. 
Fig. 4 toont de stuurinrichting in gedeeltelijk uiteengenomen 

toestand. 
Fig. 5 is een bovenaanzicht van het huis van de stuurinrichting. 

10 Fig. 1 toont een schema van een röntgen-hart-bloedvaten-onder-
zoeksysteem, waarin de nieuwe besturingsinrichting wordt gebruikt voor 
het sturen van de collimatorbladen van het röntgenveld. in deze figuur 
is het röntgenstralen doorlatende blad van de tafel gedeeltelijk weerge-
geven en aangegeven met het cijfer 10, waarop een patiënt tijdens een 

15 onderzoek achteroverliggend wordt gesteund. De stuurinrichting 11 is 
weergegeven als gemonteerd aan de zijkant van de tafel op een montage-
stang 12 voor hulpstukken. Een huis 13 met een niet-weergegeven röntgen-
buis daarbinnen is gesteund op een arm 14. Een bekende collimator, aange-
geven als een kast 15, bevat loodrecht op elkaar aangebrachte paren 

20 collimatorbladen die niet zichtbaar zijn en beweegbaar zijn naar elkaar 
toe en van elkaar af voor het begrenzen van de vorm van de röntgenstralen-
bundel die wordt geworpen door de tafel 10 en de daarop liggende patient. 
Een beeldversterker 16 voor de stralen steunt op een arm 14 aan de zijde 
van het tafelblad tegenover de stralenbron 13. Het invoervlak van de 

25 versterker voor het röntgenbeeld bevindt zich aan de onderzijde 17. 
De stuurinrichting 11 voor de collimatorbladen bevindt zich 

in een metalen huis 20. Een paar bedieningshefbomen 21, 22 steken van het 
huis uit en elke hefboom heeft een met de hand aangrijpbare knop 23, 24. 
De hefbomen 21, 22 zijn beweegbaar naar de beschouwer van fig. 1 toe en 

30 daar—vanaf voor het instellen van de paren collimatorbladen in de colli-
matorkast 15. De collimatorbladen worden gedreven door een servo-motor-
systeem, dat niet zichtbaar is, afhankelijk van analoge spanningssignalen, 
die worden opgewekt door het roteren van potentiometers in de stuurin-.'. . 
richting, ten gevolge van de bediening van de hefbomen 21, 22. De poten-

35 tiometers maken deel uit van de stuurinrichting en worden hieronder nader 
beschreven. 

Fig. 5 toont de besturingsinrichting van boven en daarop zijn 
aanduidingen aangebracht voor het in de langsrichting beweegbare paar 
collimatorbladen 25, 25' en het zijwaarts beweegbare paar 26, 26'. 

40 Wanneer de stuurknop 23 wordt gegrepen en naar voren gedrukt van de 
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beschouwer van fig. 5 af, bewegen de in langsrichting beweegbare bladen 
van elkaar af als aangegeven door de aanduiding 25 op het huis. Wanneer de 
knop 23 naar de beschouwer van fig. 5 toe wordt getrokken bewegen de in 
langsrichting beweegbare bladen naar elkaar toe als aangegeven door de 

5 aanduiding 25'. De andere knop 24 van de hefboom 22 wordt gedrukt in de 
richting voor het openen va de zijwaarts beweegbare bladen als aangegeven 
door de aanduiding 26 en voor het sluiten van de bladen in de richting 
van de aanduiding 26'. Een deel van een elektrische kabel 27 is weerge-
geven, die uit het stuurhuis van fig. 5 steekt. De besturingsinrichting 

10 wordt nu nader beschreven aan de hand van fig. 2, 3 en 4. 
Fig. 2 toont de stuurinrichting gemonteerd in zijn huis 20 dat 

een toegangsplaat 30 heeft aan de onderzijde, bevestigd aan het huis met 
schroeven 29, 31. Bij deze uitvoeringsvorm zijn twee potentiometers 32, 33 
in de stuurinrichting gemonteerd. Deze potentiometers worden gedraaid 

15 door bediening van de hefbomen 21, 22 voor het afgeven van analoge signa-
len aan de niet-weergegeven servomotor-elektronika voor de collimators, 
voor het verstellen van de openingen tussen de collimatorbladen. Poten-
tiometer 32 is bevestigd aan een zwenksteun 34 die hieronder nader wordt 
bëschreven. De potentiometer heeft een bus 35 met schroefdraad voor de 

20 bevestiging aan de steun 34 met een moer 36. De potentiometer heeft een 
as 37 waarop een recht tandwiel 38 is bevestigd. Door rotatie van het 
tandwiel 38 wordt de loper van de potentiometer 32 geroteerd en daardoor 
zijn analoge üitgangsspanning gewijzigd. 

De andere potentiometer 33 is op soortgelijke wijze gemonteerd 
25 aan een steun 39 met een moer 40. Op de as 41 van deze potentiometer is 

eveneens een recht tandwiel 42 bevestigd. De rechte tandwielen 38 en 42 
zijn in ingrijping met tandsectoren 43, resp. 44, zoasl blijkt uit fig. 2 
De wijze waarop bijvoorbeeld tandwiel 38 in ingrijping is met tandsector 
43 blijkt eveneens duidelijk uit fig. 3 en 4. Tandsector 43 is met pennen 

30 bevestigd aan de platte zijde van een in hoofdzaak bolvormig element 45 
dat roteerbaar is op een as 46, welke is bevestigd in een chassis of 
frame 47. De tandsector 44 voor het drijven van het tandwiel 42 en de 
tweede potentiometer 33 is met pennen bevestigd aan een bolelement 95 
dat eveneens roteerbaar is op de as 46. 

35 De details van het frame 47 blijken uit fig. 4. De eindwanden 
48, 49 van het frame zijn voorzien van sleuven 50, 50' en 50" waarin 
de beide einden van de as 46 passen. Het frame 47 is voorzien van een 
paar verdiepingen of uitsparingen 52, 53. Wanneer men de bol 45 als 
voorbeeld neemt, blijkt dat deze past in de verdieping 52, zodanig dat 

40 een deel van zijn bolomtrek uitsteekt door een venster 54 in de bovenzijde 
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van het frame 47. Dit blijkt ook uit fig. 2 en 3. 
Uit fig. 4 blijkt dat het bolelement 45 in hoofdzaak een omwentelingslichaam 
van een cirkelboog, een bolschijf of een afgeplatte bol is, met twee platte 
zijden, waarvan de ene zijde 55 zichtbaar is. De tandsector 43 ligt aan 

5 tegen de platte zijde 55 en is daaraan bevestigd met pennen, waarvan de 
ene pen 56 in fig. 4 is weergegeven. Deze pennen steken passend door gaten 
57 in de tandsector 43 en in gaten 58 in het bolelement 45. De tandsector 
43 heeft een opening 59 en het bolelement 45 een opening 60 waardoor de 
met de pennen verbonden delen, bolelement en tandsector, kunnen roteren 

10 op de vaste as 46 welke in deze uitvoeringsvorm is vastgeklemd in de 
op een lijn liggende! framesleuven 50, 50' en 50", zoals hieronder wordt 
verklaard. 

Uit fig. 3 blijkt hoe het frame 47 is bevestigd aan de bovenzij-
de van het huis 20 met vier tapbouten, waarvan de twee bouten 61, 62 

15 zichtbaar zijn in fig. 3. Deze bouten kunnen door lassen of persen en 
kogelstralen zijn aangebracht in geschikte gaten in de bovenzijde van 
het huis 20. De vier gaten in het frame 47 voor deze bouten zijn aangege-
ven met 63 tot 66 in fig.4. Uit deze figuur blijkt ook dat aan een zijde 
van het frame 47 een buigzaam vel 67 is aangebracht, dat kan zijn ver-

20 vaardigd van bijvoorbeeld neopreenrubber en dat dient als lipafdichting 
voor de:;bolelementen, zoals hieronder nader wordt omschreven. Het vel 
67 heeft vier gaten in de hoeken, waarvan er drie zichtbaar zijn in fig. 
4, namelijk 68, 69, 70. Deze gaten in het vel 67 zijn congruent met de 
gaten 63 tot 66 in het frame 47, zodat het vel en het frame kunnen worden 

25 geplaatst over de bouten 61 en 62 en het andere, niet zichtbare paar, 
waarvan de plaatsen duidelijk zijn. 

Uit fig. 4 en uit fig. 2 blijkt dat klemstangen, zoals de klem-
stang 75, worden gebruikt voor het vasthouden van de as 46 in de op 
een lijn liggende frame uitsparingen 50, 50', 50". De stang 75 ligt aan 

30 tegen de eindwand 48 van het frame 47 en wordt daar vastgehouden door 
een paar schroeven, zoals de schroef 46, weergegeven in fig. 4. De schroe-
ven 76 worden geschroefd in gaten 77, 78 met schroefdraad in het frame. 
Daartoe is de klemstang 75 voorzien van een paar gaten 78, 79 waar doorheen 
de schroeven 76 passend kunnen worden gestoken. De klemstang heeft ook 

35 een centraal gat 80 met inwendige schroefdraad voor het opnemen van een 
inbus-stelschroef 81, die de as 46 vastdrukt in de sleuf 50. 

Zoals weergegeven in fig. 4 en fig. 3 houden de schroeven 76 
ook een plat veerorgaan 82 van fosforbrons vast, waarvan het buiteneinde 
aandrukt tegen het bolelement 45 en daarop een wrijvingskracht uitoefent, 

40 waardoor dit element in elke rotatiestand wordt vastgehouden waarin de 
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gebruiker het element zet door bediening van de hefboom 21. De bladveer 
82 heeft een centraal gat waar doorheen de stelschroef 81 kan worden 
gestoken en geschroefd in het gat 80 in de klemstang 75 voor het vastklem-
men van de as 46. De bladveer 82 heeft ook een paar gaten 83, 84, waar 

5 doorheen de stelen van de schroeven 76 steken zodat de bladveer 82 en 
de klemstang 75 tezamen daardoor worden vastgehouden. De bladveer 82 
handhaaft een constante wrijvingskracht op het bolelement 45 zelfs wanneer 
enige slijtage is opgetreden in de ten opzichte van elkaar beweegbare 
delen na lang gebruik van de stuurinrichting, in welk geval het aanvoelen 

10 van de beweging van de bedieningshefbomen steeds gelijk blijft voor de 
gebruiker. 

Zoals reeds is besproken aan de hand van fig. 2 en 3 is bij-
voorbeeld de potentiometer 32 gemonteerd aan een steun 34 welke het 
beste blijkt uit fig.4. De steun 34 heeft een paar vleugels waarvan de 

15 vleugel 85 zichtbaar is in fig. 4. De andere vleugel is voor het oog 
verborgen in de tekening, maar gelijk gevormd en gelegen nabij het cijfer 
86. De vleugel 85 heeft een V-vormige uitsparing 87. Deze dient voor de 
zwenkbare montage van de steun 34 op de bladveer 82. Daartoe is de 
bladveer 82 voorzien van schouders 88, 89 waarop de uitsparingen, zoals 

20 87 passen, voor de draaiverbinding tussen:de steun 34 en de bladveer 82. 
De steun 34 voor de potentiometer 32 en de soortgelijke steun 39 voor 
de potentiometer 33 worden op hun plaatsen gehouden door veren zoals 
nu wordt besproken. 

De steun 34 is voorzien van een paar lippen 90, 91 (fig. 4) om 
25 de steun te kunnen voorspannen met een paar op trekspanning belaste 

schroefveren 92, 96, welke gedeeltelijk in fig. 4 zijn weergegeven. De 
schroefveren 92, 96 hebben haakvormige einden 93, 97 welke worden 
gehaakt aan de lippen 90, 91 van de steun 34 en trachten de steun op 
de schouders 88, 89 van de bladveer te draaien. De zwenkbeweging wordt 

30 echter beperkt doordat het rechter tandwiel 38 onder druk in ingrijping 
wordt gebracht met de tandsector 43. Het voordeel van deze constructie 
is dat nooit speling kan ontstaan tussen de tanden van het tandwiel 38 
en de tandsector 43 zodat de potentiometeras 37 steeds nauwkeurig de 
baan van de bedieningshefboom 21 volgt. Eventueel optredende slijtage 

35 tussen de tandsector 43 en het tandwiel 38 wordt gecompenseerd doordat de 
steun 34 verder wordt gezwenkt door de veer 92. 

Zoals bljkt uit fig. 2 zijn de andere einden van de veren 
bevestigd aan de andere zwenksteun 39 waarop de andere potentiometer 33 
is gemonteerd. De veer 92 heeft een haak 94 aan zijn andere einde die 

40 grijpt om een lip aan de stem 39 zodat het rechte tandwiel 42'in goede 
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ingrijping wordt gebracht met de tanden van de andere tandsector 44. 
De veer 96 is niet zichtbaar in fig. 2 maar op soortgelijke wijze beves-
tigd aan de steun 39. De tandsector 44 is natuurlijk gemonteerd aan een 
afgeplat bolelement 95, waarmee de potentiometer 33 wordt bediend. Het 

5 bolelement 95 wordt eveneens aangedrukt door een bladveer 98. Het bedienings-
mechanisme voor de potentiometer 33 is soortgelijk aan het mechanisme dat 
is beschreven voor de potentiometer 32 en zijn constructie en werking 
spreken daarna voor zichzelf. 

Een ander voordeel van het feit dat de potentiometersteunen, 
10 zoals de steun 34, zwenkbaar zijn is, dat het rechte tandwiel 38 buiten 

ingrijping kan worden gezwenkt met de tandsector 43 tegen de kracht van 
de veren 92, 96 in. Bij het buiten ingrijping brengen kunnen het rechte 
tandwiel en daardoor de potentiometeras 37 met de hand worden geroteerd 
met de vingers aan het tandwiel. Hierdoor kan de potentiometer gemakkelijk 

15 in de nul-stand of in een van zijn uitgangsstanden worden gesteld, ten-
einde te verzekeren dat deze stand is gecoördineerd met de bedienings-
hefboom 21 wanneer deze in zijn nul-stand of uitgangsstand staat aan het 
ene of het andere einde van zijn bewegingsbaan. Bij bekende constructies 
moeten delen worden gedemonteerd voor de aanvankelijke instelling van de 

20 potentiometer. De streep-stiplijn in fig. 2 toont de potentiometer 32 

en zijn steun 34 gezwenkt naar een hoekstand op de schouders van de blad-
veer 82. 

Een verder kenmerk van de stuurinrichting is de wijze waarop 
deze is afgedicht in zijn huis 20. Dit blijkt het beste uit fig. 2 en 3. 

25 Het buigzame afdichtvel 67 volgens fig. 2 is reeds genoemd. In deze 
figuur is zichtbaar dat het afdichtvel 67 onder samendrukking wordt 
vastgehouden tussen de bovenzijde van het frame 47 en de binnenzijde van 
de bovenwand 28 van het huis 20. Zoals blijkt uit fig. 2 heeft het vel 67 
twee gaten, bijvoorbeeld het gat 100 en steekt de hefboom 22 van het 

30 bolelement 95 door het gat 100. De rand van het vel rondom het gat is in 
aanraking met het gebogen vlak van het bolelement 95 en deze rand wordt 
gebogen voor het verkrijgen van een goede afdicht—aanraking. De wand 28 
van het huis 20 heeft natuurlijk ook een gat 101 waardoor het gebogen 
vlak van het bolelement 95 naar buiten uitsteekt en het vel 67 doorbuigt 

35 wanneer het frame 47 op de bouten 61, 62 en verdere bouten wordt vastge-
klemd tegen de binnenzijde van de bovenwand 28 van het huis. Het gat 100 
is groot genoeg om de bedieningshefboom 22 te kunnen bewegen van de ene 
grenshoekstand naar de andere zonder aan tekomen tegen de rand van het 
gat. Het andere bolelement 45 wordt op soortgelijke wijze afgedicht door 

40 het van een gat voorziene vel 67, hetgeen verder niet behoeft te worden 
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beschreven. Men ziet de rand van het gat 100 in fig. 5 waaruit blijkt 
hoe het gat 101 in de bovenwand 28 van het huis een kleine lipafdichtring 
van het buigzame vel zichtbaar maakt aan de bovenzijde van het huis. 

Nog een kenmerk van de nieuwe stuurinrichting is, dat de aanslagen 
5 voor de bedieningshefbomen 21, 22 vast in plaats van instelbaar kunnen zijn 

teneinde in de fabriek in de inrichting ingebouwde nauwkeurigheid te ver-
krijgen. Uit fig. 4 blijkt dat de aanslagen bestaan uit een paar schuine 
vlakken 105, 106, gevormd in het frame 47. Deze schuine vlakken liggen 
ter hoogte van de tandsectoren 43, 44. De randen van de tandsectoren komen 

10 aan tegen deze aanslagvlakken voor het verkrijgen van de bewegingsgrenzen 
van de beide hefbomen 21, 22 in de beide richtingen. 

Eerder bij de bespreking van fig. 1 is gezegd dat de stuurin-
richting 11 gemakkelijk monteerbaar is op een stang 12, bevestigd aan 
het blad 10 van de röntgentafel. De details van de montageorganen van de 

15 inrichting blijken duidelijker uit fig. 3. Hier is weergegeven dat de stang 
12 wordt gesteund door kolommen 106. Een steun 107 steekt uit van een zijde 
van het huis 20 van de stuurinrichting. De steun 107 heeft een meervoudig 
getrapt, U-vormig orgaan 108, daaraan bevestigd met schroeven, zoals de 
schroef 109. Het profiel van het orgaan 108 heeft getrapte zijkanten 110 

20 waardoor het mogelijk is daarin een aantal verschillende maten stangen 12 
te doen passen, zoals duidelijk zal zijn. Hierdoor kan de inrichting 
gemakkelijk worden bevestigd aan andere röntgentafels of medische appa-
raten met stangen van andere afmetingen voor het vasthouden van hulpstukken. 
Het profiel wordt vastgehouden op de stang 12 met platte strippen 111 die 

25 liggen over de randen van de stang en met niet-weergegeven schroeven aan 
het kanaalprofiel worden vastgehouden. 

Het is duidelijk dat de bedieningshefbomen voor de potentiometers 
enkelvoudig of in paren kunnen worden gebruikt, welk laatste geval is 
weergegeven, of in een aantal paren in het zelfde huis, indien dit gewenst 

30 wordt. Wanneer een potentiometer of ander elektrisch onderdeel en het 
beschreven mechanisme voor het bedienen daarvan afzonderlijk worden gebruikt 
moet een einde van de veer, die de steun voor de potentiometer voorspant, 
worden vastgehaakt aan een vast punt in plaats van aan een lip van een 
aangrenzende potentiometersteun, zoals bij de weergegeven uitvoeringsvorm. 

35 

8 0 2 0 5 0 8 
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C O N C L U S I E S 

1. Inrichting voor het besturen van een röntgenbundelcollimator, 
gekenmerkt door een frame(471,bestemd voor montage in een vaste stand, 
door een element (45) met een boL...vlak, welk element roteerbaar ten opzichte 
van het frame is gesteund in het frame, waarbij een met de hand bedienbare 

5 hefboom (21, 23) uitsteekt van dit element voor het roteren daarvan, 

door een eerste tandwielorgaan (43), roteerbaar met het bolelement om de 
rotatieas daarvan, door een zwenkbaar gemonteerde steun(34) en een aan de 
steun gemonteerde potentiometer (32) waarbij van de potentiometer een 
bedieningsas (37) uitsteekt, door een tweede tandwielorgaan (38) be-

10 vestigd aan de potentiometeras en bestemd voor ingrijping met het eerste 
tandwielorgaan (43) wanneer de zwenksteun in een van zijn hoekstanden 
staat, en om buiten ingrijping te zijn met de steun in een andere hoek-i 
stand daarvan en door veerorganen (92, 98) voor het bewegen van de steun 
naar een stand waarbij de tandwielorganen in ingrijping met elkaar zijn. 

15 2. Inrichting volgens, conclusie 1, gekenmerkt door een wand 

(28) waardoor het frame (47) wordt gesteund, welke wand een venster 
heeft, waarin het bolvlak van het bolelement (45) uitsteekt en waar 
doorheen de bedieningshefboom(21, 23) uitsteekt, en door een buigzaam, 
in hoofdzaak vlak element (67), aangebracht tussen het frame (47) en de 

20 wand (28), welk buigzaam element een opening heeft waar doorheen de 
hefboom uitsteekt en die een randdeel verschaft om dit gat, dat wordt 
doorgebogen door het uitstekende bolvlak voor het vormen van een lip-
afdichting daarmee. 

3. Inrichting volgens conclusie 1, gekenmerkt door een wand 
25 (28) met op onderlinge afstand liggende openingen, waarbij het frame (47) 

vensters heeft, die op een lijn kunnen worden gebracht met de resp. ope-
ningen in de wand^en organen voor het bevestigen van het frame aan een 
zijde van de wand met de openingen in frame en wand op een lijn met 
elkaar, met een as, gemonteerd aan het frame, op een afstand van de 

30 vensters, door een aantal elementen met een bolvlak, die roteerbaar zijn 
gemonteerd om de hartlijn van de as, welke bolvlakken uitsteken in de 
respectievelijke op een lijn liggende openingen, door met de hand bedien-
bare hefbomen (.21, 22, 23, 24) uitstekend van de resp. bolelementen door 
de op een lijn liggende openingen, waardoor.de elementen kunnen worden 

35 gezwenkt van de ene zijde naar de andere zijde van de wand (28), door een 
tandsector (43, 44), bevestigd aan elk bolvlakelement voor rotatie te-
zamen met dit element om de hartlijn van de as, door een aantal zwenkbaar 
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gemonteerde steunen(34, 39) en potentiometers (32, 33), gemonteerd aan 
deze steunen, waarbij elke potentiometer een bedieningsas (37, 34) heeft, 
die daarvan uitsteekt, welke assen elk een recht tandwiel (38, 42) dragen 
bestemd voor ingrijping met de resp. tandsectoren wanneer de.steunen in 

5 een van hun hoekstanden staan, en voor het buiten ingrijping brengen 
wanneer de steunen in een andere hoekstand staan, door veerorganen (92,96) 
voor het voorspannen van de steunen naar een stand waarin de rechte tand-
wielen en de tandsectoren in ingrijping met elkaar zijn, en door afdicht-
organen (67) voor het verschaffen van een afdichting tussen de wand en 

10 de bolvlakken van de bolelementen. 

4. Inrichting volgens conclusie 3, gekenmerkt door een aantal 
bladveren (82, 88), gemonteerd aan het frame (47) en uitstekend in aan-
raking met de bolvlakken van de bolelementen (45, 95), waardoor vrije 
rotatie van deze elementen wordt voorkomen. 

15 5. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de zwenk-

bare montage van de steunen (34, 39) is verkregen door deze steunen te 
voorzien van inkepingen (87) welke in ingrijping komen, met randen van 
de. resp. bladveren. 

6. Inrichting volgens een der conclusies 3, 4 of 5, met het ken-
20 merk dat de veerorganen (92, 96), die de steunen voorspannen, schroefveren 

zijn, welke aan hun beide einden zijn bevestigd aan de resp. steunen voor 
het verschaffen van een gelijktijdige voorspankracht op het paar steunen. 

7.. Inrichting volgens concusie 3, met het kenmerk, dat de 
afdichtorganen (67) een vel omvatten van buigzaam materiaal, geplaatst 

25 tussen het 'frame (47) en de wand (28) en voorzien van openingen op één 
lijn met de openingen en vensters in de wand resp. het frame, welk vel 
randgebieden verschaft rond zijn openingen, welke worden doorgebogen door 
de resp. uitstekende bolvlakken, ter. vorming van lipafdichtingen daarmee. 

30 
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