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Titel: Teller voor straling in het lichaam 

Samenvatting 
Een stralingsteller, die gebruik maakt van ten minste één detec-

5 tor (12) voor het aftasten van straling, die door een levend lichaam (14) 
wordt afgegeven. De str ingsteller bevat eveneens een opening (32) voor 
het vormen van een doorgang (38) tussen het lichaam (14) en de detector 
(12). Een scherm (40) buiten de doorgang (38) voorkomt het doorlaten van 
achtergrondstraling via de doorgang (38) en het krijgen van toegang tot 

10 de detector (12).De teller is eveneens voorzien van een inrichting (52) 
voor het isoleren van een gekozen gedeelte van het lichaam (14) van de 
doorgang (38), zodat het tellen van de straling is beperkt tot het gebied 
van het lichaam (14)door een afzonderlijke detector (72, 7^). De vorming 
van een doorgang (38) maakt het een gebruiker mogelijk rechtop te staan, 

15 terwijl de detector (12) en detectoren (72,74) afzonderlijk verschillende 
gedeelten van het lichaam (14) kunnen controleren. De stralingsteller heft 
het probleem op van het verkrijgen van nauwkeurige en snelle metingen van 
stralingsdoses, die door een grote groep personen is omgelopen. 
Teller voor straling .in het lichaam 

2Q Achtergrond van de uitvinding 
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een nieuwe stralings-

teller, d.i.e in het bijzonder bruikbaar is voor, maar niet is beperkt tot 
de detectie van stralingsbesmetting van een lichaam. 

Elke accomodatie, waarbij wordt omgegaan met radioactive materialen, 
25 heeft normaal toegang tot een teller voor het hele lichaam, die nauwkeurig 

de aanwezigheid van radionucliden kan detecteren en de positie ervan in 
het lichaam nauwkeurig kan bepalen. Helaas vereisen de thans in de handel 
gebrachte tellers voor het hele lichaam, zoals de "whole-body-counter" d.ie wordt 
vervaardigd door Helgeson Nuclear Services, Inc. te Pleasanton, Californië, 

30 Verenigde Staten van Amerika, in de meeste gevallen tien minuten tijd per 
persoon, alsmede een bedieningspersoon. Evaluatie van de resultaten van 
de tellers voor het hele lichaam dienen in bepaalde gevallen te geschieden 
op een plaats, die op afstand ligt van de feitelijke meetinrichting. 

Er bestaat een behoefte aan een stralingsteller, die snel en een-
35 voudige radioactieve besmetting van en/of inwendig afgezette radionucleiden 

in de gekozen delen van het lichaam kan detecteren als een complementaire 
procedure met betrekking tot een teller voor het hele lichaam. 
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Teller voor straling in het lichaam 

Samenvatting van de uitvinding 

In overeenstemming met de onderhavige uitvinding wordt voorzien 

in een nieuwe en nuttige teller voor straling in het lichaam. 

5 De stralingsteller van de onderhavige uitvinding maakt gebruik van 

middelen voor het detecteren van straling van een lichaam. Dergelijke mid-

delen kunnen een enkele detector bevatten of een aantal op afstand van 

elkaar geplaatste detectoren. Openingsmiddelen vormen een doorgang voor 

toegangvan geselecteerde straling tot de detectiemiddelen. De openings-
10 middelen bevinden zich tussen de detectiemiddelen en het lichaam. 

In het geval dat de middelen voor het detecteren van straling van 

het lichaam een aantal detectoren omvatten, die aangrenzend en op afstand 

zijn opgestapeld, bezit elke detector een opening voor vorming van een 

gedeelte van de doorgang. 

De stralingsteller voor het lichaam is eveneens voorzien van mid-

delen' v o o r het afschermen van de doorgang van doorlating van straling daar-

naar toe en naar de stralingsdetectiemiddelen. De afschermmiddelen vermin-

deren derhalve aanzienlijk strooi- of achtergrondstraling tot een accepta-

bel niveau. De afschermmiddelen zijn zodanig geplaatst, dat het lichaam 

20 dat wordt onderzocht op straling, ligt tussen de afschermmiddelen en de ope-

ningsmiddelen. 

De stralingsteller van de onderhavige uitvinding Is eveneens voor-

zien van middelen voor het isoleren van een gekozen gedeelte van het 

lichaam van de doorgang, die is gevormd, zoals hiervoor beschreven. Derge-

25 üjke isolatiemiddelen kunnen het gebruik omvatten van het plaatsen van 

een lichaamsgedeelte binnen de doorgang en/of middelen voor het verwijderen 

en afschermen van een gedeelte van het lichaam van de doorgang. Dergelijke 

isolatiemiddelen kunnen zijn voorzien van een vak, geplaatst in een struc-

tuur, die de detectiemiddelen herbergt en openingsmiddelen. In het geval 

30 dat het gedeelte van het lichaam, dat wordt geïsoleerd, de handen zijn, 

kan het vak de vorm aannemen van een zak, die gemakkelijk'binnen het bereik is 

van de persoon,.die op straling wordt onderzocht. 

De stralingsteller heeft eveneens als een van de elementen ervan 

middelen voor het bepalen van een aspect van de straling, die wordt gedetec-

35 teerd door de detectiemiddelen. De bepalingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld 

een quantitatieve en/of kwalitatieve analyse verschaffen van de straling, 

die in het lichaam is gevonden. De bepalingsmiddelen kunnen eveneens een 

afzonderlijke analyse bevatten van een deel van het lichaam, dat is geïso-

leerd van de detectiemiddelen, dat wil zeggen, de handen, benen en dergelijke. 
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Het zal duidelijk zijn, dat de nieuwe en nuttige stralingsteller 

voor het snel bepalen van radioactieve besmetting is beschreven. 

Het is derhalve een doel van de onderhavige uitvinding te voorzien 

in een stralingsteller voor het hele lichaam, die snel en automatisch de 

5 hoeveelheid en kwaliteit van straling in een bepaald gedeelte van een 

lichaam kan bepalen, zonder de behoefte aan een telanalyse voor het 

gehele lichaam. 

Het is een ander doel van de onderhavige uitvinding «ie noodzaak 

te verminderen aari luchtbemonsteringsprogrammate binnen een accomodatie, 

10 die radionuc'] iden gebruikt. 

Het is nog een ander doel van de onderhavige uitvinding de bron 

van radioactieve besmetting te bepalen door het isoleren van de analyses 

van verschillende dèlan van het lichaam, die in contact zijn gekomen met 

dergelijke straling. 

15 Het is nog een ander doel van de onderhavige uitvinding te voor-

zien in een stralingsteller voor het gehele lichaam, die eenvoudig kan wor-

den vervoerd naar een locatie ter plaatse voor gebruik daar. 

Het is nog een ander doel van de onderhavige uitvinding te voor-

zien in een stralingsteller voor een lichaam, die kan worden bediend door 

20 de persoon, die wat betreft radioactieve besmetting wordt geanalyseerd. 

De hierboven beschreven uitvinding heeft andere doelen en voordelen, 

in het'bijzonder met betrekking tot bijzondere karakteristieken en kenmerken 

daarvan, die duidelijk zullen worden, naarmate de beschrijving voortschrijdt. 

Korte beschrijving van de tekeningen 

25 Fig. 1 is een zijaanzicht van de inrichting in gebruik, waarbij 

een gedeelte is weggebroken, om een kenmerkende detector te laten zien. 

Fig. 2 is een aanzicht langs lijn 2-2 van fig. 1 en daarin ver-

tegenwoordigd als een weggebroken gedeelte. 

Fig. 3 is een bovenaanzicht van een stralingsteller van de onder-

30 havige uitvinding. 

Fig. k is een schematisch aanzicht van het stralingstelmechanisme 

van de onderhavige uitvinding. 

Beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvorm 

Verscheidene aspecten van de onderhavige uitvinding zullen zich 

35 ontvouwen aan de hand van de volgende gedetailleerde beschrijving van de 

voorkeursuitvoeringsvorm daarvan, die dient te worden gelezen in samenhang 

met de hiervoor beschreven tekeningen. 

Onder verwijzing naar fig. 1 kan worden gezien dat de stralings-
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teller voor een lichaam als een geheel is aangegeven door verwijzingssym-
bool 10 en als één van de elementen ervan middelen 12 bevat voor het 
detecteren van straling van het lichaam 14. Detectiemiddelen kunnen zijn 
voorzien van alleen detector 16 of in combinatie met detectoren 18, 20 
en 22. Detector 16 bevat een thallium-geactiveerd natriumjodide kristal 
24, zoals een vervaardigd door Harshaw Chemical Company, Solon, Ohio, 
Verenigde Staten van Amerika. Een dergelijk kristal 23 wordt het vaakst 
geactiveerd door gammastraling, zodat elektronen worden vrijgemaakt door 
een fotoelektrische of straling, die door lichaam 14 wordt uitgezonden. Een 
foto-vermenigvuldiger 26 vermenigvuldigt de elektronenvrijmaking voor 
gebruik bij het vaststellen van het niveau van radioactiviteit in het 
lichaam 14, hetgeen hierna zal worden besproken. Detector 18 is omgeven 
door een loden scherm 28 met een eindgedeelte 30, dat dient als de openings-
middelen 32. Eindgedeelte 30 is voorzien een schuine rand 34, die een ope-
ning 36 omgeeft, waardoor straling passeert voordat detector 18 wordt ge-
bombardeerd. Het dient te worden opgemerkt, dat detectoren 20, 22 en 24 
eveneens loden schermen bevatten, die relatief of gelijksoortig zijn aan 
het loden scherm 28. Openingsmiddelen 32, die de eindgedeelten van de loden 
schermen, die grenzen aan de detectoren 18, 20 en 22 omvatten, vormen een 
doorgang 38, die toegang verschaft voor geselecteerde straling tot detec-
tiemiddelen 12 van lichaam 14. Zoals getoond in fig. 1 en 2 kan de door-
gang 28 de vorm aannemen van een afgeknotte pyramide met onregelmatige 
eindoppervlakken. Het zal duidelijk zijn aan de hand van fig. 1, dat 
doorgang 38 stralingsdetectie door detectiemiddelen 12 concentreert op het borst-
gebied van lichaam 14. Theoretisch zal elke straling, die afkomstig is 
van doorgang 38 de detectiemiddelen 12 treffen. 

Achtergrondstraling wordt op een laag"niveau gehouden door het 
gebruik van scherm 40, dat achter lichaam 14 is geplaatst. Met andere woor-
den is lichaam 14 geplaatst tussen scherm 40 en detectiemiddelen 12. Scherm 
40 is voorzien van een ondersteuningsstructuur 42 en loden afscherming 44, 
die in de vorm van een opeenstapeling kan zijn. Onder verwijzing naar 
fig. 2 kan worden gezien dat loden afscherming 44 uit drie gedeelten 46, 
48 en 50 bestaat, die onder een hoek met betrekking tot elkaar zijn aan-
gebracht. Ofschoon de afschermmiddelen 40 werken voor het afschermen van 
doorgang 38 van achtergrondstraling, is gebleken, dat kosmische straling 
niet volledig wordt geëlimineerd. Deze factor kan echter worden gecompen-
seerd in de door stralingsteller 10 uitgevoerde analyse. 

Inrichting 10 kan eveneens middelen 52 bevatten voor het isoleren van 
een gekozen gedeelte van het lichaam 14 van doorgang 38, fig. 1 en 2. Middelen 
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52 kunnen in de eenvoudigste vorm daarvan zijn voorzien van een zodanig 
vorming van doorgang 38, dat een gekozen gedeelte van lichaam 14, zoals 
het benedenste beengebied 44 ligt buiten de doorgang 38, gedurende de 
door het lichaam 14 ingenomen staande stand. Zoals weergegeven in fig. 1 

5 kunnen middelen 52 eveneens de vorm aannemen van steunen 56, 58, die buiten 
doorgang 38 zijn geplaatst. Steunen 56 en 58 beperken de beweging van handen 
60 en 62 van het lichaam 14. Steunen 56 en 58 kunnen de vorm aannemen van 
vakken 64 en 66, die in de vorm van zakken zijn met openingen 68 en 70 
en vijf insluitende wanden daarbinnen. 

10 Vakken 64 en 66 kunnen eveneens zijn voorzien van een tweetal 
detectoren 72 en 74 en 76 en 78, zoals proportionele teller Type 719, 
vervaardigd door L.N.D. Inc. uit Oceanside, New York, Verenigde Staten 
van Amerika, die in het algemeen de handen 60 en 62 insluiten. Vakken 64 
en 66 zijn eveneens afgeschermd door loden schermen 80 en 82. Het is ge-

15 bleken, dat detectoren 72, 74, 76, en 78 proportionele tellers kunnen 
zijn, die worden geactiveerd door alfa, beta- of gammastraling, afhanke-
lijk van de daaraan aangelegde spanning. 

Evenzo kunnen voeten 84 van het lichaam 14 zijn voorzien van mid-
delen 86 voor het waarnemen van straling van voeten 84. Middelen 86 kunnen 

20 eveneens de vorm aannnemen van ëen detector 88, zoals eeni'proportionele 
teller Type 78014, vervaardigd door L.D.D. Inc. te Oceanside,New York, 
Verenigde Staten van Amerika, die vartonderen af is afgeschermd door loden 
scherm 90. 

In de in figuren 1-3 getoonde opbouw zijn detectoren 16, 18, 20 
25 en 22 vertikaal in lijn met structuur 92 gemonteerd. Structuur 92 is 

voorzien van een kast 94, met een reeks op afstand van elkaar geplaatste 
planken, zoals plank 96 voor ondersteuning van detectoren 16, 18, 20 en 
22. Kast 94 wordt ondersteund door voetstuk 98 op grondplaat 100. 
Afschermmiddelen 40 rusten eveneens op grondplaat 100 en zijn daaraan 

30 bevestigd. Grondplaat 100 bevat een stel wielen 102, zodat een verrijdbare 
wagen 104 is gevormd voor het als één eenheid vervoeren van ten minste de 
detectiemiddelen 12, openingsmiddelen 32 en afschermmiddelen 40.Onder ver-
wijzing naar fig. 3 kan worden ingezien, dat de kast 94 een deur 105 bevat, 
die scharnierend daaraan is bevestig voor toegang tot detectiemiddelen 12 

35 daarbinnen. 
De stralingsteller van de onderhavige uitvinding kan eveneens 

zijn voorzien van middelen 106 voor het bepalen van een aspect van van door 
lichaam 14 uitgezonden straling.Middelen 106 kunnen zijn ondergebracht binnen kast 
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108, die wordt gedragen door beweegba-e grondplaat 100. Zoals getoond in 
fig. 1 is kast 108 geplaatst buiten doorgang 38, in het bijzonder direkt 
achter afschermingsmiddelen 40. Fig. 2 geeft verder weer dat de kast 108 een 
tweetal deuren 110 en 112 heeft, die toegang tot de middelen 106 daarbinnen 

5 mogelijk maken. Ventilatieopening maakt de ontsnapping van hitte van het 
inwendige van de kast 108, die normaal wordt opgewekt door middelen 106 , 
mogelijk. Middelen 106 zijn voorzien van de programmatuurtechnologie, die 
normaal wordt gebruikt door bestaande tellers voor het gehele lichaam, 
zoals de teller voor het gehele lichaam, vervaardigd^door Helgeson Nuclear 

10 Services, Inc. Pleasanton, Californië, Verenigde Stafeen van Amerika. Fig. 
4 geeft de schematische representatie weer van middelen 106, waarin het 
signaal, dat afkomstig is van detectiemiddelen 12, middelen 116 voor het 
detecteren van straling van handen 60 en 62 (inclusief handdetectoren 72,74 
76 en 78) en voetdetector 88 wordt doorgelaten naar voorversterker 118. 

15 Voorversterker kan een voorversterker van het voor-het-gehele lichaam-type 
zijn, vervaardigd door Helgeson Nuclear Services, Inc., Pleasanton, Cali-
fornië, Verenigde Staten van Amerika. Van voorversterker 118 wordt het 
signaal doorgelaten naar analoog naar digitaal omzetter 120, zoals het 
model TN-1241, vervaardigd door Tracor Northern, Incorporated, te Middleton 

20 Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. Het digitale signaal loopt dan 
naar rekenautomaat 122, zoals de LSI 11/2-serie computer, vervaardigd 
door DigitalEquipment Corp. te Maynard, Massachusetts, Verenigde Staten 
van Amerika. Computer 122 kan Chasis HV-1123 omvatten, vervaardigd door 
Net Com Corp's.., te Sunnyvale, Californië, Verenigde Staten van Amerika. 

25 Het chassis voorziet in de voeding voor computer 122 gedurende het normale 
verloop van de bewerkingen. Informatie kan worden doorgelaten, naar opslag 
124, zoals de 10 megabyte schijfopslag 600 Serie, vervaardigd door 
Western Dynex. Naar keuze kan een eindstation 126 voorzien in een kopie 
van materiaal van alle stralingsgegevens, die afkomstig zijn van detectie-

30 middelen 12, 88 of 116. Rekenautomaat 122 dient eveneens voor het toevoeren 
van visuele informatie naar weergever 128, eveneens getoond in fig. 1 en ' 
3 als gemonteerd aan de bovenkant van de as 94 op*ongeveer het oogniveau 
van lichaam 14. Inrichting 10 kan eenvoudig worden bewogen door twee per-
sonen met behulp van een trekstaaf ( niet getoond), die haakt in bevesti-

35 ging 130. 

In bedrijf, kan inrichting 10 worden gebruikt voor het plaatsen 
van lichaam 14 in een rechtop staande stand, bovenop voetendetector 88. 
De handen 60 en 62 van de gebruiker worden geplaatst in vakken 64 en 66. 
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De identificatie van lichaam 14 kan worden geïmplementeerd door een infra-

rood kaartlezer of een zogenaamde "key pafl". Ogenblikkelijk en continu 

neemt inrichting 10 achtergrondstralinglezingen. De telling wordt gestart 

na een achtergrondlezing, zodat een telling wordt uitgevoerd via detec-

^ tiemiddelen 12, detector 88 en detectieraiddelen 116. Dergelijke detectie-

middelen kunnen een. .kwalitatieve of kwantitatieve analyse uitvoeren met 

betrekking tot specifieke gebieden van lichaam 14. Kwalitatieve alsmede 

kwantitatieve resultaten van de lichaamstelling kunnen worden getoond op 

weergever 128 en gezonden naar opslag 124 of eventuele afdrukking ervan via 

•JQ eindstation 126. Middelen 116 kunnen eveneens de functie vertonen van top-

zoeken, teneinde de exactie middelpunten van elke besmetting van het lichaam 

14 te localiseren. Zoals kan worden gezien aan de hand van fig. 1 is er 

een overlapping in de stralingsomvang die detectoren 16, 18, 20 en 22 

binnentreedt. Een dergelijke overlapping kan worden gecompenseerd door 

^ middelen 116, zodat detectiemiddelen 12 werken als een eenheid. De exacte 

plaats van de straling in licnaam 14 zal eveneens kunnen dienen als een 

indicatie van het type straling, dat is ontmoetdoor lichaam 14. Inrichting 

10 kan zijn telling zeer snel uitvoeren. Elk ernstig probleem, aangegeven door 

inrichting 10, zal dan een telling van het gehele lichaam rechtvaardi-

2Q gen, hetgeen aanzienlijk meer tijd zal vergen. 

Hoewel in de voorgaande beschrijving uitvoeringsvormen van de 

uitvinding aanzienlijk gedetailleerd zijn uiteengezet met het doel een 

volledige openbaring van de uitvinding te maken, zal het duidelijk zijn 

aan die gewoon zijn geschoold in de techniek, dat talrijke veranderingen 

25 kunnen worden uitgevoerd in dergelijke details, zonder buiten de geest 

en principes van de uitvinding te komen. 
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Waarvoor bescherming wordt gevraagd is: 

1. Een iralingsteller voor een lichaam, die gebruik maakt van midde-

len voor het bepalen van.een aspect van straling, die door het lichaam wordt 

5 uitgezonden, omvattende: 

a. middelen 12, bedoeld voor het detecteren van stralingvan speci-

fieke gebieden van het lichaam 14, bevattende een aantal stralingsdetectoren 

16, 18, 20 en 22, die in eikaars nabijheid op afstand van elkaar zijn ge-

plaatst; 

10 b. openingsmiddelen 32 voor het vormen van een doorgang 38 voor 

het toestaan van toegang van geselecteerde straling tot de middelen 12 voor 

het detecteren van straling van het lichaam, welke openingsmiddelen 32 zijn 

voorzien van een opening, die is geassocieerd met elk van het aantal stra-

lingsdetectoren 16, 18, 20 en 22, waarbij elke opening de toegang van straling 

15 van een specifiek gebied van het lichaam toestaat, welke openingsmiddelen 

32 zign bedoeld om te worden geplaatst tussen de detectiemiddelen 12 en 

het lichaam 14; 

c. middelen 40 voor het afschermen van de doorgang 38 tegen het 

doorlaten van straling daardoor en naar de middelen 12,bedoeld voor het de-

20 tecteren van straling van het lichaam 14, welke afschermingsmiddelen 40 

zodanig zijn geplaatst, dat het lichaaam 14 ligt tussen de openingsmiddelen 

32 en de afschermingsmiddelen 40. 

2. De stralingsteller van conclusie 1, die aanvullend middelen 52 

omvat voor het isoleren van een gedeelte van het lichaam 14, welke middelen 

25 52 voor het isoleren van een gedeelte van het lichaam 14 zijn voorzien 

van een steun 56, bedoeld voor het beperken van beweging van een gekozen 

gedeelte van het lichaam 14, welke steun 56 buiten de doorgang 38 is ge-

plaatst. 

3. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 3, die aanvul-

30 lend een structuur 42 omvat voor het ondersteunen van het aantal stralings-

detectoren 16, 18, 20 en 22 en openingen; en middelen 72, 74, bedoeld voor 

het waarnemen van straling van het gekozen gedeelte van het lichaam 14, dat 

is geïsoleerd van de doorgang 38 door de isolatiemiddelen 52. 

4. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 4, waarin de 

35 middelen 72, 74 voor het waarnemen van straling van het gekozen gedeelte 

van het lichaam 14 zijn voorzien van een afgescherm vak 64, welk afgeschermd 

vak 64 wordt ondersteund door de structuur 42 en is voorzien van de steun 

56 voor een gekozen gedeelte van het lichaam 14. 
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5. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 5, waarbij de 

structuur 42 eveneens middelen 106 ondersteunt voor het bepalen van een 

aspect van de door de detectiemiddelen 12 gedetecteerde straling en de 

bepalingsmiddelen 106 eveneens een aspect bepalen van de straling, die wordt 

5 waargenomen door de waarnemingsmiddelen 86 van het gekozen gedeelte van het 

lichaam 14, dat is geïsoleerd van de doorgang 38. 

6. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 1, die aanvul-

lend een beweegbare wagen 104 omvat voor het als een eenheid vervoeren van 

ten minste detectiemiddelen 12, openingsmiddelen 32 en afschermingsmiddelen 

10 40. 

7. De stralingsteller van conclusie 1, waarbij de door de openings-

middelen 32 gevormde doorgang 38 is bemeten voor het in een rechtop staande 

stand laten staan van het lichaam 14. 
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Gewijzigde conclusies. 

(ontvangen door het Internationale Bureau op 05 januari 1982 (05.01.82)). 

1. Een stralingsteller voor een lichaam, die gebruik maakt van midde-

5 len voor het bepalen van een aspect van straling, die door het lichaam 

wordt uitgezonden, omvattende: 

a. middelen 12, voor het detecteren van straling van speci-

fieke gebieden van het lichaam 14, bevattende een aantal stralingsdetecto-

ren 16, 18, 20 en 22, die in eikaars nabijheid op afstand van elkaar zijn 

10 geplaatst; 

b. openingsmiddelen 32 voor het vormen van een doorgang 38 voor het 

toestaan van toegang van geselecteerde straling tot de middelen 12 voor 

het detecteren van straling van het lichaam, welke openingsmiddelen 32 zijn 

voorzien van een opening, die is geassocieeerd met elk van het aantal stra-

15 lingsdetectoren 16, 18, 20 een 22, waarbij elke opening de toegang van 

straling van een specifiek gebied van het lichaam toestaat, de openings-

middelen 32 om te worden geplaatst tussen de detectiemiddelen 

12 en het lichaam 14; 

c. middelen 40 voor het afschermen van de doorgang 38 tegen het 

20 doorlaten van straling daardoor en naar de middelen 12, bedoeld voor het 

detecteren van straling van het lichaam 14, welke afschermingsmiddelen 40 

zodanig zijn geplaatst, dat het lichaam 14 ligt tussen de openingsmiddelen 

32 en de afschermingsmiddelen 40; 

d. middelen 52 voor het isoleren van een gedeelte van het lichaam 

25 14, welke zijn voorzien van een steun 56. voor het beperken 

van bewegiig van een gekozen gedeelte van het lichaam 14, welke steun 56 

buiten de doorgang 38 is geplaatst. 

2. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 3, die aanvullend 

een structuur 42 omvat voor het ondersteunen van het aantal stralings-

30 detectoren 16, 18, 20 en 22 en openingen; en middelen 72, 74, bedoeld 

voor het waarnemen van straling van het gekozen gedeelte van het lichaam 14, 

dat is geïsoleerd van de doorgang 38 door de isolatiemiddelen 52. 

3. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 4, waarin de 

middelen 72, 74 voor net waarnemen van straling van het gekozen gedeeltêa 

35 van het lichaam 14 zijn voorzien van een afgeschermd vak 64, welk afge-

schermd vak 64 wordt ondersteund door de structuur 42 en is voorzien van 

de steun 56 voor een gekozen gedeelte van het lichaam 14. 
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4. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 5, waarbij de 

structuur 42 eveneeas middelen 106 ondersteunt voor het bepalen van 

een aspect van de door de detectiemiddelen 12 gedetecteerde straling en de 

bepalingsmiddelen 106 eveneens een aspect bepalen van de straling, die 

5 wordt waargenomen door de waarnemingsmiddeleh"86 van het gekozen gedeelte 

van het lichaam 14, dat is geïsoleerd van de doorgang 38. 

5. De stralingsteller voor een lichaam van conclusie 1, die aanvullend 

een beweegbare wagen 104 omvat voor het als een eenheid vervoeren van ten 

minste de detectiemiddelen 12, openingsmiddelen 32 en afschermingsrniddelen 

10 . 40., 

6. • De stralingsteller van conclusie 1, waarbij de door de openings-

middelen 32 gevormde doorgang 38 is bemeten voor het in een rechtop staande 

stand laten staan van het lichaam 14. 

15 

Redactionele opmerking 

De aanvrager heeft de gewijzigde conclusies niet opnieuw genummerd 

volgens artikel 205 van de Administratieve Instructies. 

20 Bij het ontbreken van een specifieke aanduiding van de aanvrager 

met betrekking tot de overeenkomst tussen oorspronkelijke en gewijzigde 

conclusies, zijn deze conclusies gepubliceerd zoals ingediend en als ge-

wijzigd. 

Eindhoven, mei 1983. 
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