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De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende 
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N.V. Optische Industrie "De Oude Delft" 
DEEFT. 

Collimator. 

De uitvinding heeft "betrekking op een inrichting voor scintigrafie 
en/of 

voorzien van een collimator, een detector en daarmede optisch^lektronisch 
gekoppelde middelen voor het verschaffen en verder verwerken van signalen, 
die maatgevend zijn voor de energie en de plaats van oorsprong van de van 
een te onderzoeken object afkomstige gammastraling. 
i Bij een dergelijke inrichting wordt gewoonlijk gebruik genaakt van 
een collimator, welke een bijvoorbeeld uit lood bestaand lichaam omvat, 
dat van een groot aantal evenwijdige kanalen met min of meer regelmatige 
veelhoeken (aantal hoeken >3) als doorsnede is voorzien» 

De uitvinding beoogt te voorzie» in een inrichting van het boven 
beschreven type, waarbij gebruik wordt gemaakt van een collimator met een 
andere configuratie, die tot een aantal later te bespreken voordelen ten 
opzichte van de boven besproken zogenaamde "multi hole"-collimator leidt. 

Daartoe is volgens de uitvinding de collimator zodanig opgebouwd, 
dat straling, die afkomstig is uit strookvormige zones van het object, 
wordt doorgelaten zonder verdere plaatsdifferentiatie per zone en middelen 
aanwezig zijn voor het tot stand brengen van een zodanig relatieve beweging 
tussen de collimator en het object, dat gedurende de opneemtijd elk punt van 
het object het snijpunt is van een reeks van de genoemde strookvormige 
zones. 

Van elke in de detector optredende scintillatie behoeft slechts te 
worden bepaald in welke strook tussen twee lamellen de scintillatie heeft 
plaatsgevonden. Deze plaatsbepaling kan nauwkeuriger of met meer eenvoudige 
middelen plaatsvinden dan in het geval, da^twee plaatscoordinaten moeten 
worden bepaald, zoals het geval is bij de gebruikelijke collimator. 

De voor de beeldreconstructie benodigde optische en elektronische mid* 
delen kunnen bestaan uit middelen, die bekend zijn uit de tomometrie, waar-
mede uit soortgelijke gesommeerde beeldinformatie een tomogram wordt ver-
kregen. 

De genoemde middelen ter verkrijging van een relatieve beweging 
kunnen de collimator doen roteren om een as, die loodrecht op het vlak van 
de detector staat. Het is ook mogelijk, dat de middelen het object doen 
roteren om een as, die loodrecht op het vlak van de detector staat. 



- 2 -

, . ! I 
Volgens de uitvinding kan de collimator zijn opgebouwd uit in hoofd-j 

zaak evenwijdige lamellen van een voor het tegenhouden van gammastralen ge-, 
schikt materiaal. ' 

i 
Bij een bepaalde uitvoeringsvorm kan de collimator zijn opgebouwd ' 

i 
5 uit lamellen van een voor het tegenhouden van gammastralen geschikt mate-

riaal5die elkaar, al of niet bij verlenging, snijden. j 
' Daarbij kunnen de lamellen volgens de uitvinding onder een zodanige 
hoek ten opzichte van de as van de collimator zijn opgesteld, dat de vlak-
| ken waarin de lamellen zijn gelegen elkaar snijden volgens een ^enkele 

10 rechte lijn, die de genoemde as loodrecht snijdt. 
Volgens de uitvinding kunnen verder tussen de lamellen van de colli-, 

mator dwars schotten aanwezig zijn voor het vormen van kanalen^ die alle in 
' een gemeenschappelijke richting een grotere collimerende werking hebben 1 
[ i 
dan in een richting loodrecht daarop. , 

15 ] Tenslotte kan volgens de uitvinding de collimator zodanig zijn uit- < 
gevoerd, dat gedurende de rotatie een nagenoeg cirkelvormig deel van het 
'object met nagenoeg constante gevoeligheid wordt afgetast. 

Het blijkt, dat men door het gebruik van een collimator volgens de 
uitvinding ten opzichte van een conventionele "multi hole"-collimator op j 

20 een eenvoudige wijze een rendementsverhoging met een factor 10-30 kan be-
i _ 1 
reiken. 

Deze rendementsverhoging biedt naast een verbeterde signaalruisver-
> 

houding als additionele voordelen, dat bij de collimator volgens de uit- , 
vinding een kortere belichting mogelijk is, een lagere dosering kan worden 

25 toegepast en bij een dichter bij elkaar opstellen van de lamellen het schei--
dend vermogen van de collimator wordt verbeterd. 

Een ander voordeel verkrijgt men wanneer volgens de uitvinding de 
lamellen vanaf de as van de collimator naar de rand daarvan toe in toe- , 
nemende mate scheef worden opgesteld, een en ander zodanig, dat bij een 

30 denkbeeldige verlenging van de lamellen in een richting naar de gammacamera 
toe alle lamellen elkaar in hoofdzaak snijden volgens een lijn, die lood-
recht op de as van de inrichting staat; in dat geval verkrijgt men op een 
eenvoudige wijze een divergerende collimator waarmede men het gezichtsveld 
aanmerkelijk kan vergroten. 

35 Een verder voordeel van de uitvinding is, dat de invloed van absor-
berende delen, zoals botten e.d., die tussen de gammastralingsbron en de 
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detector zijn gelegen, meer gelijkmatig over alle punten van het object 
worden "uitgesmeerd" en van deze absorberende delen geen storende schaduw-
beelden optreden. 

Een ander voordeel van de inrichting volgens de uitvinding is, dat 
tengevolge van de aanzienlijk grotere gevoeligheid van deze inrichting ten 
opzichte van een inrichting met een gebruikelijke collimator in een even-
redig kortere tijd een tomogram kan worden verkregen door de patiënt of de • 
'gammacamera langzaam te laten roteren om een as, die loodrecht op de ge-
wenste schijfvormige doorsnede van het object staat. Door de tijdbesparing, 
welke men op deze wijze verkrijgt, kan nu de patient worden geroteerd in 
plaats van de gammacamera, waardoor een mechanisch goedkopere constructie 
mogelijk is. Een bijkomend voordeel is, dat bij de tomometrische beeldre-
constructie gebruik kan worden genaakt van dezelfde optische en elektronische 
middelen als die, welke nodig zijn voor de verkrijging van een "normaal" 
scintigram. 

Op deze tomografie-toepassing van de inrichting volgens de uitvinding 
zal later nog nader worden ingegaan. 

De uitvinding zal onderstaand nader worden toegelicht onder verwijzing 
naar de tékening. Daarbij toont: 

fig. 1 een zijaanzicht, gedeeltelijk in doorsnede van een gammacame-
ra met een collimator volgens de uitvinding; 

fig. 2 een vooraanzicht van de camera, beschouwd vanaf de collimator-
zijde bij een uitvoeringsvorm van de collimator volgens fig. 1; 

fig. 3 een zijaanzicht, gedeeltelijk in doorsnede van een gammacamera 
met een andere uitvoeringsvorm van een collimator volgens de uitvinding; 

fig. ^ een vooraanzicht van weer een andere uitvoeringsvorm van een 
collimator volgens de uitvinding; en 

fig. 5 een vooraanzicht van een verdere uitvoeringsvorm van een 
collimator volgens de uitvinding. 

In fig. 1 vindt men bij 1 een object waarbinnen zich een gamma-
stralingsbron 2 bevindt. Bedoeld object is opgesteld v6or een gammacamera, 
welke schematisch bij 3 is aangegeven. Tussen het object 1 en de gammacame-
ra 3 bevindt zich zoals gebruikelijk een collimator l+„ 

Terwijl bij de tot dusver gebruikte inrichtingen van dit type de 
collimator bestaat uit een bijvoorbeeld uit lood vervaardigd, in hoofdzaak 
cilindrisch lichaam, dat van een aantal evenwijdig aan elkaar verlopende, 
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volgens een bepaald patroon gerangschikte doorboringen is voorzien, zoals i 
'boven is toegelicht, is de collimator k volgens de uitvinding opgebouwd 1 i 
uit een aantal zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende, bijvoorbeeld uit 
lood bestaande lamellen 5. In plaats van lood kan ook gebruik worden ge- 1 

5 'maakt van een ander materiaal, dat het doorlaten van gammakwanten belet. 
De in fig. 1 in zijaanzicht weergegeven collimator ^ vindt men ter verdui-
delijking in fig. 2 nogmaals doch dan in vooraanzicht beschouwd vanaf de j 
objectzijde. , 
| De inrichting is verder voorzien van niet-afgebeelde middelen om de 

10 collimator 1+ om de as daarvan een rotatie te laten uitvoeren. Ter illustra-
tie hiervan zijn de lamellen van de collimator in fig. 2 in een andere j 
positie weergegeven dan in fig. 1. De betreffende rotatie is bovendien aan- 1 

gegeven door een pijl in fig. 2. 
In tegenstelling met de boven beschreven zogenaamde "multi hole"-

15 collimator vindt bij de collimator volgens de uitvinding een collimerende , 
werking in slechts een richting plaats tengevolge van de strooksgewijze 
opbouw van de betreffende collimator. 

i 
Bij een rotatie van deze collimator wordt de uit het object afkom-

stige radio-activiteit als het ware "gesommeerd" in evenwijdige stroken, 
20 waarvan de oriëntatie wordt bepaald door de momentane stand van de colli-

mator. 
De informatie van alle evenwijdige stroken in een bepaalde stand 

geeft dan het zogenaamde profiel, en een rotatie van de collimator over een 
hoek van 180° levert dan de profielen op, die voor een reconstructie van 

25 het beeld van het betreffende object noodzakelijk zijn. 
Ook bij rotatie over een kleinere hoek dan 180° kan reconstructie 

van het beeld plaatsvinden; dit kan bijvoorbeeld bij de bestudering van 
dynamische processen van belang zijn. 

Het is volgens de uitvinding mogelijk de lamellen van de collimator 
30 vanaf de rotatie-as van de collimator naar de rand daarvan toe in toenemende 

mate schuin op te stellen en vel zodanig, dat bij een denkbeeldige ver-
lenging van deze stroken in een richting naar de gammacamera toe alle 
stroken elkaar snijden volgens een enkele rechte lijn, die de as van de 
collimator loodrecht snijdt. Bij een dergelijke constructie verkrijgt men 

35 °P een eenvoudige wijze een divergerende collimator waarmede het mogelijk 
is het gezichtsveld aanmerkelijk te vergroten. 
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Een dergelijke constructie van de collimator volgens de uitvinding 
is schematisch weergegeven in fig. 3; daarbij zijn dezelfde verwijzingen 
gebruikt als in de figuren 1 en 2, 

In fig. ^ vindt men een andere uitvoeringsvorm van een collimator 
volgens de uitvinding. Daarbij zijn de lamellen 5 van de collimator b zoda-
nig opgesteld, dat de lamellen elkaar, in de lengterichting daarvan ver-
lengd gedacht, volgens een enkele rechte lijn snijden en derhalve een 
•waaier vormen. Het is duidelijk, dat de snijlijn niet buiten de begrenzin-
t 
•gen van de collimator U behoeft te liggen; de snijlijn kan zich, ofschoon 
niet nader afgebeeld, binnen de begrenzingen daarvan bevinden, in een bij-
zonder geval zelfs samenvallen met de as van de collimator 

Bij een collimator H van het meer in het bijzonder in fig. 2 afge-
beelde type doet zich het bezwaar voor, dat beschouwd in de lengterichting 
van de lamellen, weinig en in wezen geen collimatie optreedt, waardoor 
momentaan een asymmetrisch gezichtsveld ontstaat. 

Om dit bezwaar te elimineren kunnen, zoals aangegeven in fig. 5, 
tussen de lamellen 5 van de collimator U dwarsschotten 6 worden aangebracht, 
waardoor kanalen met een rechthoekige snede worden gevormd. Het is duidelijk, 
dat deze kanalen alle in een gemeenschappelijke richting een grotere colli-
merende werking hebben dan in een richting loodrecht daarop. 

Het is mogelijk de collimator volgens de uitvinding verder zodanig 
uit te voeren, dat gedurende de rotatie een nagenoeg cirkelvormig deel van 
het object met nagenoeg constante gevoeligheid wordt afgetast. Een andere 
wijze waarop dit bijvoorbeeld kan worden bereikt dan gebruik te maken van 
schotten, als boven beschreven, is die, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een ellipsvormige collimator waarvan de lamellen loodrecht op de grote as 
van de ellips staan. De zijwanden, die de lange zijden van de ellips 
vormen, dienen te zorgen voor een beperking van het gezichtsveld tot nage-
noeg de lengte van de grote as. 

Het is duidelijk, dat ook allerlei diafragma's van ten dele of volle^'-
dig gammastraling absorberend materiaal, geplaatst tussen object en colli-
mator ter verkrijging van een meer uniforme gevoeligheid, deel van een 
inrichting volgens de uitvinding kunnen uitmaken. 

Waar, zoals boven is vermeld, met een inrichting volgens de uitvin-
ding een aanmerkelijk grotere gevoeligheid kan worden verkregen dan met 
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de tot dusverre gebruikte inrichtingen, is het mogelijk om met de inrich- t 

ting volgens de uitvinding in een kortere tijd een tomogram van een object ' i 
te verkrijgen dan mogelijk is bij een camera met een "multi hole"-collima-
tor. Het is duidelijk, dat bij het vormen van tomogrammen naast de betrek- ; 
' kelijk snelle rotatie van de collimator volgens de uitvinding om de as van ' 
de gammacamera een relatief langzame rotatie van de patiënt of de gammaca-

i 
mera met collimator om een as loodrecht op de gewenste schijfvormige door- > 
snede van het object nodig is. In fig. 1 is met een pijl een rotatie van 
het object 1 schematisch aangegeven. 

Door de tijdbesparing, welke hierbij met de inrichting volgens de j 
uitvinding wordt verkregen, kan men nu het object in plaats van de gamma- ' 
camera laten roteren, waardoor een mechanisch meer goedkope constructie j 
mogelijk is. i 

Opgemerkt wordt, dat ofschoon het type gammacamera, dat bij de colli-
mator volgens de uitvinding wordt toegepast, onafhankelijk van de con-
structie daarvan kan worden gekozen, het voor een plaatsbepaling van de 
scintillaties in de gammacamera ten goede kan komen wanneer men ook de 
detector opbouwt uit een aantal evenwijdige stroken, welke overeenkomen 
met het patroon van lamellen van de collimator„ Het is duidelijk, dat i 
tijdens het bedrijf dan ook de detector met de collimator-moet mederoteren. 
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C O N C L U S I E S : 

1. Inrichting voor scintigrafie voorzien van een collimator, een 
detector en daarmede optisch en/of elektronisch gekoppelde middelen voor het 
verschaffen en verder verwerken van signalen, die maatgevend zijn voor de 
energie en de plaats van oorsprong van de van een te onderzoeken object 
afkomstige gammastraling,met het kenmerk, dat de collimator zodanig is opge-
bouwd, dat straling afkomstig uit strookvormige zones van het object wordt 
j 
doorgelaten zonder verdere plaatsdifferentiatie per zone, en middelen aan-
wezig zijn voor het tot stand brengen van een zodanige relatieve beweging 
tussen collimator en object, dat gedurende de opneemtijd elk punt van het 
object het snijpunt is van een reeks van de genoemde strookvormige zones. 
2. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de genoemde 
middelen de collimator kunnen doen roteren om een as, die loodrecht op het 
vlak van de detector staat. 
3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de genoemde 
middelen het object kunnen doen roteren om een as, die loodrecht op het 
vlak van de detector staat. 

Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3 met het kenmerk, dat de 
collimator is opgebouwd uit in hoofdzaak evenwijdige lamellen van een voor 
het tegenhouden van gammastralen geschikt materiaal,, 
5. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de 
collimator is opgebouwd uit lamellen van een voor het tegenhouden van gam-
mastralen geschikt materiaal, die elkaar, al of niet bij verlenging, 
snijdeno 
6. Inrichting volgens conclusie 5» met het kenmerk, dat de lamellen 
onder een zodanige hoek ten opzichte van de as van de collimator zijn opge-
steld, dat de vlakken, waarin de lamellen zijn gelegen, elkaar snijden 
volgens een enkele rechte lijn, die de genoemde as loodrecht snijdt, 
7. Inrichting volgens conclusies 1-^, met het kenmerk, dat tussen de 
lamellen van de collimator dwarsschotten aanwezig zijn voor het vormen van 
kanalen, die alle in een gemeenschappelijke richting een grotere collime-
rende werking hebben dan in een richting loodrecht daarop. 
8. Inrichting volgens conclusies 1-3 met het kenmerk, dat de collimator 
zodanig is uitgevoerd, dat gedurende de rotatie een nagenoeg cirkelvormig 
deel-vaiL het-object-met nagenoeg-constante-gevoeligheid wordt- afgetast. 
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