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Korte Aanduiding: Collimator. 

De uitvinding heeft betrekking op een collimator opgebouwd uit 

gelijk gevormde,uit metaal,en in het bijzonder lood vervaardigde plaat-

vormige delen,waarbij ieder plaatvormig deel is samengesteld uit zich 

evenwijdig aan elkaar uitstrekkende wanddelen,waarvan de randen zijn 

verbonden door zich schuin ten opzichte van deze wanddelen uitstrek-

kende wanddelen en naast elkaar gelegen plaatvormige delen met zich 

evenwijdig aan elkaar uitstrekkende wanddelen tegen elkaar aanliggen, 

een en ander zodanig,dat de naast elkaar gelegen plaatvormige delen 

zeshoekige openingen begrenzen. 

Een dergelijke collimator is bekend uit de Nederlandse octrooi-

aanvrage 7611825. 

Op zich voldoet deze collimator goed,maar bij het opvoeren van een 

aan een dergelijke collimator te stellen eisen kunnen er problemen ont-

staan met betrekking tot eventuele vervorming van wanddelen en "lekkage" 

van straling door kieren tussen de tegen elkaar aanliggende wanddelen. 

Met de uitvinding wordt beoogd een collimator van bovengenoemde 

soort te verkrijgen,waarbij bovengenoemde nadelen kunnen worden vermeden. 

Volgens de uitvinding kan dit worden bereikt doordat de zich even-

wijdig aan elkaar uitstrekkende wanddelen zijn voorzien van in elkaar 

passende vervormingen. 

Door het toepassen van dergelijke vervormingen wordt niet alleen 

het naast en tegen elkaar opstellen van de plaatvormige delen in de 

juiste stand vergemakkelijkt doordat de plaatvormige delen niet meer ten 

opzichte van elkaar zullen verschuiven,maar tevens wrdt daarbij een zeer 

nauwkeurige opstelling van de plaatvormige delen ten opzichte van el-

kaar verzekerd,zodat afwijkingen tussen de verschillende zeshoekige 

openingen onderling zullen worden vermeden,hetgeen de homogeniteit van 

de straling gunstig zal beïnvloeden. Verder zal de aanwezigheid van een 

dergelijke vervorming het optreden van "lekkage"van straling tussen de 

tegen elkaar liggende wandjes tegengaan. Verder geven de op geschikte 

wijze uitgevoerde vervormingen een versteviging van de desbetreffende 

wanddelen,waardooutervorraing van deze wanddelen met daarmede gepaard 

gaande achteruitgang in de kwaliteit van de collimator wordt tegengegaan. 

Gebruikelijk worden dergelijke plaatvormige delen door walsen 
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vervaardigd. In de praktijk is echter daarbij gebleken,dat afwijkingen 

kunnen optreden,doordat de dikte van een wanddeel niet overal even 

groot is,hetgeen leidt tot ongewenste variaties in de doorsneden van de 

zeshoekige openingen. Verdere afwijkingen kunnen optreden doordat niet 

5 alle wanddelen nauwkeurig de beoogde dikte hebben,hetgeen bij het tegen 

elkaar plaatsen van de wanddelen tot ongewenste vervormingen van de 

collimator zal leiden. Een verder nadeel,dat op kan treden bij het wal-

sen is,dat de begrenzingslijnen tussen de wanddelen niet allen zuiver 

evenwijdig aan elkaar lopen,hetgeen eveneens tot ongewenste vervormingen 

10 in de lineairitiet van het door de collimator gevormde beeld zal leiden. 

Volgens de uitvinding worden nu de plaatvormige delen,uitgaande van 

een vlak plaatvormig deel, in een pers in de gewenste vorm geperst. 

Het is gebleken,dat bij vervaardiging van de plaatvormige delen met 

behulp van een pers een zeer nauwkeurige vormgeving van de plaatvormige 

15 delen kan worden bewerkstelligd,waardoor de bovengenoemde nadelen kunnen 

worden vermeden. 

De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand 

van bijgaande figuren. 

Fig. 1 toont schematisch op vergrote schaal een bovenaanzicht op 

20 een aantal deèl van een collimator vormende plaatvormige delen. 

Fig. 2- 4 tonen op grotere schaal verschillende verdere uitvoe-

ringsmogelijkheden van in de plaatvormige delen aan te brengen ver-

vormingen. 

Fig. 5 toont een aanzicht op een pers,welke kan worden gebruikt 

25 voor het vervaardigen van plaatvormige delen voor een collimator. 

Fig. 6 toont een doorsnede over fig.5 gezien volgens de lijn 

VI- VI in fig.5. 

Fig. 7 toont op grotere schaal de in de pers gebruikte stempels. 

Fig. 8 toont op grotere schaal het in fig.7 aangeduide detail 

30 VIII. 

Zoals ook uiteengezet in bovengenoemde Nederlandse octrooiaanvrage 

7611825 is een collimator opgebouwd uit een aantal,bij voorkeur uit 

lood vervaardigde naast elkaar opgestelde platen,waarvan in fig.l een 

viertal platen 1- 4 in bovenaanzicht zijn weergegeven. 

35 Zoals uit fig.l blijkt is iedere plaat opgebouwd uit een aantal 

zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende delen 5 en 6,waarvan de randen 
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met elkaar zijn verbonden met behulp van een hoek met deze delen 5 en 6 
insluitende delen 7 en 8. De stompe hoek tussen een deel 5 of deel 6 
en een daarop aansluitend wanddeel 7 resp. wanddeel 8 bedraagt 120°. 
Verder bedraagt de wanddikte a van de zich evenwijdig aan elkaar uit-

5 strekkende wanddelen 5 en 6 de helft van de wanddikte b van de evenwijdig 
aan elkaar verlopende wanddelen 5 en 6 verbindende wanddelen 7 en 8. 

Zoals uit fig.1 blijkt zijn in het in fig.l weergegeven uitvoerings-
voorbeeld de zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende wanddelen niet vlak 
uitgevoerd,maar zijn deze wanddébn opgebouwd uit in eikaars verlengde 

10 gelegen,op de wanddelen 7 en 8 aansluitende gedeelten 5a resp.6a waarvan 
de naar elkaar toegekeerde uiteinden zijn verbonden door verdere ver-
vormingen van de wanddelen 5 en 6 vormende gedeelten 5b en 5c resp. 6b 
en 6cjwelke gedeelten een hoek van 120° met elkaar insluiten. 

Het zal duidelijk zijn,dat door gebruikmaking van een dergelijke 
15 vervorming gevormd door de een hoek met elkaar insluitende wandgedeelten 

van de wanddelen 5 resp.6 niet alleen een versteviging van deze dunne 
wanddelen 5 en 6 wordt verkregen ten opzichte van een geheel vlakke uit-
voering van deze wanddelen 5 en 6smaar tevens een nauwkeurige positionering 
van de naast elkaar gelegen plaatvormige delen 1- 4 wordt bereikt en 

20 tevens een verschuiving van deze plaatvormige delen in hun lengterichting 
door deze vervormingen wordt tegengegaan. Eveneens sluiten deze vervor-
mingen een lekkage van straling dwars op de lengteas van de door de plaat-
vormige delen 1- 4 begrensde en althans in hoofdzaak in doorsnede zes-
hoekige openingen 9 uit. 

Zoals in de fig.2 - 4 is weergegeven kunnen de wanddelen 5 en 6 
ook op andere wijze zijn vervormd. Zo sluiten bij het in fig.2 weerge-
geven uitvoeringsvoorbeeld de op elkaar aansluitende gedeelten 5b en 6c 
resp. 6b en 6c van de wanddelen 5 en 6 geen hoek van 120° met elkaar 
in zoals bij het in fig.l weergegeven uitvoeringsvoorbeeld,maar een 

30 hoek van 90°. 
Bij het in fig.3 weergegeven uitvoeringsvoorbeeld is de gewenste 

vervorming verkregen door de wanddelen 5 en 6 over hun gehele lengte 
gekromd uit te voeren. Bij het in fig.4 weergegeven litvoeringsvoorbeeld 
zijn slechts de middelste gedeelten van de wandgedeelten 5 en 6 gekromd 

35 uitgevoerd. 
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Het zal duidelijk zijn,dat zo vele variaties op de vormgeving van 

de wandgedeelten 5 en 6 mogelijk zijn. 

Voor de nauwkeurige vervaardiging van de plaatvormige delen 1- 4 

wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een pers,zoals afgebeeld in de 

fig.5- 8. 

De pers is voorzien van een perscilinder 10,waarop een tafel 11 is 

aangebracht, welke met behulp van geleidingsrollen 12 wordt geleid langs 

aan weerszijden van de tafel opgestelde kolommen 13. Op de tafel 11 is 

een stempel 14 bevestigd,terwijl een tweede stempel 15 is bevestigd aan 

een tussen de kolommen 13 aangebrachte drager 16. De naar elkaar toege-

keerde vlakken van de stempels zijn voorzien van de gewenste profile-

ringjZoals in het bijzonder is weergegeven in fig.8,zodanig,dat indien 

een vlakke strip op het,gezien in fig.5 onderste stempel 14 wordt gelegd 

en dit stempel 14 met de daarop liggende strip met de verstelcilinder 

10 omhoog wordt bewogen voor het vastklemmen van de strip tussen de beide 

stempels 14 en 15 aan deze strip het voor de beoogde collimator gewenste 

profiel wordt meegedeeld. 

Het zal duidelijk zijn,dat de profilering van de beide stempels 

14 en 15 eenvoudig met zeer grote nauwkeurigheid kan worden vervaardigd, 

zodat ook de met behulp van deze stempels 14 en 15 vervaardigde plaat-

vormige delen zullen kunnen voldoen aan hoge eisen van maatnauwkeurig-

heid. Doordat verder door de in de plaatvormige delen 5 en 6 aangebracht 

vervormingen tevens een nauwkeurige ligging van de plaateormige delen 

in de collimator zal worden gewaarborgd kan een collimator worden ver-

kregen,die aan hoge eisen voldoet met betrekking tot homogeniteit van 

de straling ,dè linsairiteit en voorkoming van stralingslekkage. 
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1- Collimator cpgefrouwd uit een aantal gelijk gevormde, uit metaal, 
in het bijzonder lood vervaardigde plaatvormige delen,waarbij ieder 
plaatvormg deel is samengesteld ufc zich evenwijdig aan elkaar uitstrek-
kende wanddelen waarvan de randen zijn verbonden door zich schuin ten 
opzichte van deze wanddelen uitstrekkende wanddelen en naast elkaar 
géfegen plaatvormige delen met zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende 
wanddelen tegen elkaar aanliggen,een en ander zodanig,dat de naast el-
kaar gelegen plaatvormige delen althans in hoofdzaak zeshoekige openingen 
begrenzen,met het kenmerk,dat de zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende 
wanddelen zijn voorzien van in elkaar passende vervormingen. 
2. Collimator volgens conclusie l,met het kenmerkjdat de vervormingen 
worden gevormd door een hoek met elkaar insluitende gedeelten van de 
tegen elkaar aanliggende wanddelen. 
3. Collimator volgens conclusie l,met het kenmerk,dat de vervormingen 
worden gevormd door gebogen gedeelten van de tegen elkaar aanliggende 
wanddelen. 
4. Collimator volgens conclusie 3,met het kenmerk,dat de tegen elkaar 
aanliggende wanddelen over hun gehele breedte zijn gekromd. 
5. Collimator volgens een der voorgaande conclusies,met het kenmerk, 
dat de vervormingen zich in de lengterichting van de door de plaatvor-
mige delen begrensde openingen uitstrekken. 
6. Werkwijze voor het vervaardigen van plaatvormige delen voor een 
collimator volgens een der voorgaande conclusies,met het kenmerk,dat de 
plaatvormige delen ,uitgaande van een vlak plaatvormig deel in een pers 
in de gewenste vorm worden geperst. 
7. Pers bestemd voor het vervaardigen van plaatvormige delen voor een 
collimator volgens een der voorgaande conclusies,met het kenmerk,dat de 
pers is voorzien van een tweetal met elkaar samenwerkende stempels ,die 
rechtlijnig ten opzichte van elkaar heen en weer beweegbaar zijn en die 
zijn voorzien van geeigende profileringen voor het vormen van de plaat-
vormige delen. 
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