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Samenvatting 

In de groep Cyclotron toepassingen warden elemertten 

analyses uitgevoerd met de methode PIXE (Particle Induced 

X-ray Emission) en met de methode XRF (X-ray Fluorescence). 

De emissie van karakteristieke rontgenstraling in materialen 

wordt opgewekt door de trefplaat te beschieten met protonen 

respektievelijk te bestralen met fotonen. 

De in een monster opgewekte straling kan via het foto

elektrisch effekt secundaire rontgenfluorescentie tot gevolg 

hebben. Hierdoor vindt een extra produktie van lager 

energetische karakteristieke rontgenstraling plaats. 
I 

Er is een model opgesteld waarmee dit effekt berekend 

kan warden. Het model is met experimenten getoetst. De 

resultaten van de metingen en de berekeningen vertonen 

een goede overeenkomst. 

Het blijkt dat voor metalen trefplaten het effekt van 

secundaire fluorescentie in het algemeen niet verwaarloos

baar is. De relatieve verhoging van lager energetische 

rontgenlijnen kan in deze gevallen meer clan 50% bedragen. 

Dit resultaat is in overeenstemming met literatuurgegevens. 

Voor trefplaten waarvan het dragermateriaal een 

organische verbinding is, is het effekt van secundaire 

fluorescentie verwaarloosbaar wanneer de relatieve concen-

tratie van de monsterelementen niet te hoog is (kleiner 

clan 2000 ppm). 
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I. Inleiding 

' d 1. 1,2) Er bestaat een toenemen e belangste ling voor 

analyse methoden waarbij gebruik gemaakt wordt van 

rontgenspektroscopie en waarmee kleine hoeveelheden van 

elementen, spore-elementen, in een bulkmateriaal aange

toondl O) kunnen worden. 

Een van deze methoden is PIXE (Particle Induced 

X-ray Emission), waarbij het materiaal met snelle ionen 

beschoten wordt. Deze methode wordt gekenmerkt door de 

volgende eigenschappen 

- Er kan een groot ~antal elementen tijdens iin bemeting 

van het monster gedetekteerd worden. 

- De monsterpreparatie is betrekkelijk eenvoudig. 

- De, voor een analyse, benodigde hoeveelheid rnateriaal 

is klein. Vaak kan men volstaan met enkele mg. 

- Detektie limitie 0,1-1 ppm. 

- De methode is weinig destruktief. Herhaling van een 

meting aan een reeds bemeten monster is daarom rnoge-

1 ij k. 

- In het algemeen kunnen de analyses snel uitgevoerd 

worden en mede daardoor relatief goedkoop zijn. 

In de groep Cyclotron toepassingen van de T.H.E. 

worden ondermeer elementen analyses uitgevoerd met de 

bovengenoemde methode PIXE. Een andere, in de groep 

gebruikte, analysemethode is het bestralen van een mon

ster met fotonen. Deze methode noemt men XRF (X-Ray 

Fluorescence). 

In de werkeenheid PIXE probeert men een dieper in

zicht te krijgen in de processen die zich bij PIXE en 

XRF voordoen. Aan de hand van de verkregen resultaten 

probeert men de methoden te verbeteren. Een antler deel 

van hL'l werk Is gericht op automatisering van de gebruikte 

meetopstellingen. 
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In het kader van het afstudeerwerk is enerzijds werk 

verricht ten behoeve vart de automatisering van de meet

opstelling, zie ref. 3 en 4. Anderzijds is onderzoek 

gedaan aan een van de processen die zich bij PIXE en XRF 

voordoen, nl. de secundaire fluorescentie. 

Dit effekt omvat de produktie van lager energetische 

rontgenstraling door fotonen met een hogere energie, die 

in het te analyseren materiaal gegenereerd worden. In 

een rontgenspektrum, dat van een monster is opgenomen, 

geeft de plaats van een piek aan welk element er in het 

monster aanwezig is. De oppervlakte van de piek is een 

maat voor de concentratie van dat element. Het proces 

van secundaire fluorescentie is te beschouwen als een 

verstoring van het verband tussen concentratie en piek

oppervlak. Immers een hoger energetisch foton verdwijnt, 

waardoor de bijbehorende piek kleiner kan worden, ter

wij l een lager energetisch foton geproduceerd wordt. 

De piek, die bij deze laatste rontgenlijn behoort, kan 

dus groter worden. Het is van belang na te gaan hoe 

groot dit effekt is voor een monster van gegeven samen

stelling. Dit verslag is een weergave van dit onderzoek. 

Voordat verder op het proces van secundaire fluores

centie wordt ingegaan, zullen eerst mogelijk excitatie

bronnen en de meetopstellingen, die in de groep gebruikt 

worden voor PIXE en XRF, behandeld worden. 

Tenslotte zal in deze inleiding een overzicht gegeven 

worden van de processen die zich bij de methode PIXE 

en XRF voordoen. 
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J.2.1.' ~§g~~~gg~~g1~~~=~g=~~£~~~~~g~~=g~~gg~g 
Rontgenfluorescentie is het verschijnsel waarbij 

een atoom, na absorptie van een bepaalde hoeveelheid 

energie, vanuit een aangeslagen of een geioniseerde 

toestand E. terugvalt naar een lager energetische toe-
1 

stand E., onder uitzendinz van een voor dat atoom karak
J 

teristiek rontgenquant met een energie E = E. - E .. 
1 J 

Het opvullen van een vakature in de K-schil door een 

elektron uit de L-schil heeft bijvoorb~eld emissie 

van K -straling tot gevolg; zie ook fig. I. I. 
a 
Het atoom kan ook niet stralend vervallen. Men 

spreekt dan van Auger effekt. Hierbij krijgt een elek

tron uit een meer naar buiten gelegen schil of sub

schil het surplus aan energie en verlaat het atoom. 

Dit elektron wordt Auger-elektron genoemd. Het atoom 

heeft nu twee vakatures in meer naar buiten gelegen 

subschillen. Bij het opvullen van deze vakatures komen 

quanten vrij die een lagere energie bezitten dan het 

K -foton. a 
De energie die nodig is voor het opwekken van 

rontgenstraling kan in de vorm van stralingsenergie 

(fotonen) of botsingsenergie (elektronen, protonen of 

zwaardere ionen) geleverd warden. 

De ionisatie van atomen bij bestraling met foto

nen vindt plaats via het foto-elektrisch effekt. 

1 d d d 
.. . 5) 

Fotonen kunnen ge ever wor en oor een rontgenbuis 

of door radio-aktief materiaal
6
). 
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Enkele energieniveaux en stralingsovergangen. 

Bij gebruik van snelle geladen deeltjes zorgen 

botsingsprocessen tussen de deeltjes en de gebonden 

elektronen voor de energie-overdracht, die nodig is 

. . . 5 , 7 ) 1 d . d voor ion1sat1e . Het aatste wor t toegepast in e 

·elektronenmikroscopie (~canning !lectron ~icroscope), 

waarbij de exciterende straling bestaat uit een 

bundel elektronen, en bij PIXE, waar een bundel pro-

d . d . d l,7) tonen of zwaar ere ionen e exc1teren e bron vormt . 

Zowel aan het gebruik van fotonenbronnen als 

aan het gebruik van geladen deeltjes bij elementen 

analyses zijn voor- en nadelen verbonden. Fotonen en 

elcktrunenbronnen hebben het voordeel dat ze klein 

van afmeting zijn. Gebruik van protonen of zwaardere 
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ionen stelt bijzondere eisen aan de uitrusting van het 

laboratorium waar de analyses uitgevoerd warden, omdat 

de aanwezigheid van een omvangrijke deeltjesversneller 

noodzakeliJ is. Daardoor is het aantal plaatsen, waar 

elementen-analyses op een dergelijke manier uitgevoerd 

kunnen warden, beperkt. 

Een van de kenmerken van de methode PIXE is de 

mogelijkheid om gelijktijdig de karakteristieke rontgen

straling van een groot aantal elementen te detekteren. 

Dit kenmerk geldt zowel voor elektronen als protonen 

als bron. Het voordeel van het gebruik van protonen 

t.o.v. elektronen is, dat protonen weinig remstraling 

produceren, terwijl een relatief groot deel van de 

gegenereerde rontgenstraling uit remstraling bestaat 

wanneer het materiaal met elektronen wordt beschoten . 

. . 1 d k. l" . IO) 1 b"" b h" . De minima e ete·tie imiet za iJ esc ieting 

van het materiaal met protonen dan ook beduidend lager 

zijn dan in het geval van beschieting met elektronen. 

Een van de kenmerken van de methode XRF is dat de 

bronfotonen bij een beperkt aantal elementen karakte

ristieke rontgenquanten genereren. Voor de detektie 

van een aantal elementen zullen in het algemeen meer

dere mono-energetische fotonenbronnen nodig zijn, 

waardoor de duur van een analyse wordt vergroot. 

In verband met de grotere fotonenproduktie per quant 

bronstraling en het feit dat het achtergrond spektrum 

bij bestraling met fotonen erg laag is, zal met de 

methode XRF (X-Ray Fluorescence) in vergelijking tot 

de methode PIXE (Particle Induced X-ray Emission) 

een lagere detektie limiet mogelijk zijn. 
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Fig. 1.2. Produktie van karakteristieke rontgenstraling 

door fotonen, protonen en elektronen 

(ref. 9, 27, 28). 

Verder is het zeker nuttig om fotonenbronnen te 

gebruiken voor detektie van die elementen, waarvoor 

de methode PIXE minder gevoelig
8

) is. Een uitgebreide 

·beschrijving van het gebruik van fotonenbronnen bij 

elementen analyse wordt gegeven in ref. 5, 6 en 9. 
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1.2.2. ~~~~ggg~~11£g~~g=~gg~=~~g~=~g=g~~ 
In de groep Cyclotrqn toepassingen van, de T.H.E. 

warden elernenten analyses uitgevoerd met de rnethode 

PIXE en de rnethode XRF. Bij PIXE zijn de exciterende 

"quanten" snelle protonen, die geleverd warden door het 

AVF-cyclotron. De gebruikte protonenergie is 3,5 of 

7 MeV. Bij XRF wordt gebruik gemaakt van een Am
241 

'radio-aktieve bran, die rontgenstraling uitzendt met 

een energie van 60 keV, en van een Cd
109 

bran die 

22,1 en 25 keV straling uitzendt. 

Een schematische weergave van de opstelling, 

die voor de methode PIXE 
1
wordt gebruikt, toont figuur 

I .3. Een bundel protonen wordt geleverd door het AVF

cyclotron (I). Orn te bereiken dat op de trefplaat 

deze bundel een over de doorsnede hornogene stroomdicht

heid heeft, kunnen een of meer Be-folies (4) in de 

bun<lel geschoven warden. De protonen warden in de 

folies verstrooid waardoor de bundel diffuus wordt. 

• 3 4 

_ "L--1 _ r- _::--~ -3i -- I 

2 I 

14 
0 

~a 

~9 
PDP 11 -13 12 11 10 

Fig. I. 3. Blokschema van de opstelling voor PIXE. 
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Via een koolstofdiafragma (5) komt een deel van de 

diffuse protonenbundel op de trefplaat (6). Op deze 

. d d . h . . 11 ) ld manier wor t aan e eis van omogeniteit vo aan. 

Afremming van de protonen in de Be-folies heeft tot 

gevolg dat de protonenergie wordt teruggebracht van 

3,5 tot 3,05 respektievelijk van 7 tot 6,8 MeV. 

De trefplaat (6) bestaat uit het te analyseren 

materiaal en een drager, die samen in de vorm van een 

folie in een diaraampje zijn ingespannen. In veel ge

vallen bestaat de drager uit een koolwaterstof verbin

ding (CH 0 ). Na het passeren van de trefplaat 
x y z 

worden de protonen gestopt in de Faraday-cup (7), 

die via een stroommeter met aarde verbonden is. De 
0 

trefplaat staat onder een hoek van 60 met de bundel-

as, terwijl de detektor loodrecht op de bundelas is 

opgesteld. 

De rontgenquanten, die in de trefplaat Worden 

gegenereerd, worden voor een deel opgevangen in een 

energie dispersieve Si(Li)-detektor 33 ). De ingevangen 

fotonen veroorzaken in het kristal stroomstootjes, 

waarvan de lading evenredig is met de energie van de 

ingevangen fotonen. De stroomstootjes worden in een 

voorversterker (10) omgezet in spanningspulsen en 

deze pulsen worden versterkt. Het nu verkregen signaal 

wordt aan de hoofdversterker (II) toegevoerd, die het 

signaal versterkt en de puls een geschikte vorm geeft. 

Het uitgangssignaal van de hoofdversterker wordt aan

geboden aan een ADC (12) (Analog to Digital Convertor), 

die de pulshoogte omzet in een binair getal. Deze bi

naire getallen worden in een minikomputer (13) gesor-

teerd 3.4) naar tt d t kt t t t · groo e, zo a een spe rum on s aa . 

De kosten van een analyse zijn afhankelijk van de 

benodigde meettijd. Daarom wordt geprobeerd een zo hoog 

mogelijke intensiteit van de opgewekte rontgenstraling 

te gebruiken (resulterend in 5000 a 10000 pulsen per 
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sekonde). De verwerking van een puls in de hoofdver

sterker vergt ongeveer 30 µsec. De kans is vrij groot 

dat twee pulsen elkaar in de tijd overlappen, waardoor 

ze in de hoofdversterker als een puls met een hogere 

amplitude warden verwerkt. Dit effekt van pulssommatie 

(pile-up) kan sterk onderdrukt warden door, gedurende 

de tijd dat een puls in de hoofdversterker verwerkt 

wordt, de protonen niet op de trefplaat te laten vallen. 

Hiervoor wordt de bundelzwieper (2) gebruikt. De sturing 

(14) van de bundelzwieper wordt vanuit de hoofdverster

ker getriggerd op bet moment dat een puls de versterker 

binnenkomt. Voor een gedetailleerde b~schrijving wordt 

verwezen naar ref. I I. 

Tussen de trefplaat en de detektor is een stelsel 

Be-folies (8) geplaatst. Deze folies stoppen protonen 

die aan de apparatuur verstrooid zijn en in de richting 

van de detektor gaan. Wanneer in de detektor protonen 

ingevangen worden slaat de detektor dicht t.g.v. de 

hoge energie van de protonen. Het teltempo daalt hier

door sterk. Een ander effekt van deze folies is dat 

relatief lager energetische straling, en dus ook rem

straling die voornamelijk uit laag energetische fotonen 

bestaat, sterker wordt geabsorbeerd. Hierdoor wordt 

de efficiency van het detektiesysteem voor hoger ener

getische straling relatief verhoogd. 

Bij de methode XRF wordt vrijwel hetzelfde detek

tiesysteem gebruikt. De protonenbundel is nu vervangen 

door rontgenstraling die in een radio-aktieve bron (I), 

zie fig. 1.4., gegenereerd wordt. Voor een beschrijving 

van deze bronnen wordt verwezen naar ref. 6, 12 en 13. 

De getallen in fig. 1.4. refereren naar de hierboven 

beschreven onderdelen. 
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Fig. 1.4. Blokschema van de opstelling voor XRF. 
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1.2.3. ~~££~gg~~~=£~~~~g~~g=~~j=~~~~=~~=~~~ 
Bij de produktie van rontgenstraling door protonen 

(PIXE) treden de volgende processen op 

1) Door Coulomb interakti~ van protonen en elektronen 

in een atoom vindt excitatie of ionisatie van het 

atoom plaats. Het elektron, dat bij ionisatie het 

atoom verlaat, noemt men secundair elektron. Het 

atoom zal of stralend vervallen onder uitzending 

van een karakteristiek rontgenquant, of niet 

stralend vervallen waarbij een Auger elektron vrij

komt. D~ Coulomb interaktie van protonen en vri]e 

elektronen met atomen veroorzaakt tevens remstraling. 

2) Bij het doorlopen van de trefplaat neemt dus de 

protonenenergie af. De fotonenproduktie, die een 

funktie is van de protonenenergie is daardoor ook 

een funktie van de plaats in de trefplaat. 

3) Bij de vorming van secundaire elektronen wordt 

een deel van de energie van een proton overgedragen 

aan een gebonden elektron. Het elektron zal dan 

kinetische energie bezitten, waarmee het een, van 

deze energie afhankelijke, afstand in de trefplaat 

kan afleggen. Wanneer nu de kinetische energie van 

de secundaire elektronen grater is dan de bindings

energie van de binnenschil-elektronen, d~n kunnen 

zij op hun beurt naast remstraling ook karakteris-
. .. l. 1 4) tieke rontgenstra ing genereren . 

4) De karakteristieke rontgenquanten, die in de tref

plaat geproduceerd zijn, kunnen op hun beurt vol

doende energie hebben om binnenschil-ionisatie te 

veroorzaken in atomen van andere elementen in de 

trefplaat. Dit proces noemt men secundaire fluores

centie. 

-14-
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Bij de produktie van rontgenstraling door fotonen 

(XRF) heeft men te maken met de volgende processen 

1) Door fotonen met een hoge energ1e afkomstig uit de 

stralingsbron wordt via het foto-elektrisch effekt 

karakteristieke rontgenstraling gegenereerd. Hierbij 

wordt een foton in het atoom ingevangen, waarbij een 

, quant met een lagere energie wordt geproduceerd. 

Dit proces noemen we primaire fluorescentie. 

2) Fotonen warden in de trefplaat verstrooid door 

C R 1 
. h . . 15,16) 

ompton en ay eig verstroo11ng . 

3) De onder punt 4) van de, bij PIXE optredende pro

cessen, beschreven secundaire fluorescentie speelt 

ook bij XRF een rol. 

In dit verslag wordt op de secundaire fluorescentie 

1ngegaan. In hoofdstuk 2 warden de in de literatuur ver

melde theorieen beschouwd en wordt aan de hand hiervan 

een model opgesteld. Op grond van <lit model warden in 

hoofdstuk 3 enkele trefplaten doorgerekend. De resul

taten van deze berekeningen en van experimenten warden 

ook in dit hoofdstuk gegeven. In hoofdstuk 4 warden 

de resultaten tenslotte bediscussieerd. 

-15-
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2. Primaire en secundaire fluorescentie 

2.1 · !~!£i~i~B 
In een rontgenspektrum geeft de plaats van een of 

meer pieken aan welke elementen er in de trefplaat aan

wezig zijn. De inhoud van een piek (aantal counts) is 

een rnaat voor de concentratie van het betref fende ele-

ment. 

In dit hoofdstuk wordt een model gegeven waarmee de 

intensiteit (= inhoud van de piek) van een bepaalde 

karakteristieke rontgenlijn berekend kan warden als 

funktie van de concentratie van het element dat deze 

lijn uitzendt. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

processen zoals vermeld in paragraaf I .2.3. Het effekt 

van produktie van fotonen door secundaire elektronen is 
I h ) 

elders · beschreven en wordt in het model niet meege-

nomen, omdat het effekt praktisch verwaarloosbaar is 

(minder dan 1% voor Z > 20). In het bijzonder wordt 

hier op het effekt van secundaire fluorescentie ingegaan. 

Er zijn veel publikaties verschenen over de bereke

ning van de concentratie van elementen in de trefplaat 

uit de intensiteit van de gemeten rontgenlijnen. Hierbij 

warden korrekties ingevoerd voor de invloed van de pro

cessen zoals die in paragraaf I .2.3. vermeld zijn. Deze 

korrekties warden wel aangeduid met de naam matrix 

korrekties. In grate lijnen zijn de publikaties te ver-
17-20) . 

delen in twee groepen. Ten eerste een groep die de 

concentraties en korrekties berekent met behulp van een 

empirische co~ff ici~nten methode en ten tweede een 

groep
17

•
21

-
26

) die de matrix korrekties en concentratie 

bepaling uitvoert via de fundamentele parameter methode. 

Beide methoden gaan uit van een homo?,ene trefplaat 

met een vlak oppervlak en, in het r,eval van XRF, mono

chromatische bronstraling. 

In de empirische co~ffici~nten methode wordt gesteld 

dat de intensiteit van een karakteristieke rontgenlijn 
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van element i een funktie is van de relatieve concentratie 

van alle in de trefplaat voorkomende elementen j. Uit 

metingen aan monsters met bekende samenstelling worden 

coefficienten a .. bepaald. De coefficienten a .. 
i,J i,J 

geven het verband tussen de inten.siteit van een rontgen-

lijn van element i en de concentratie van element J. 

Het de gegeven waarde voor de coef ficienten en de gemeten 

intensiteiten worden de concentraties van monsters met 

enigszins afwijkende samenstelling bepaald. 

De empirische coefficienten methode is een snelle 

methode om uit de gevonden piekoppervlakken de samenstel

ling te berekenen. Een nadeel van deze methode is dat de 

coefficienten a. . zoals die met een standaard monster 
i 'J 

bepaald zijn, slechts bruikbaar zijn in een klein gebied 

rond de samenstelling van de standaard. Voor elk sterk 

afwijkend monster zal een nieuwe, op <lit monster gelijkende 

standaard gemaakt moeten worden. De empirische coeffi

cienten methode is dan ook alleen goed bruikbaar voor 

grote hoeveelheden routinemetingen. 

Bij de fundamentele parameter methode worden de 

matrix korrekties berekend met behulp van de fundamentele 

grootheden van de elementen in de trefplaat. Deze groot

heden zijn a.a. de fluorescentie opbrengst, de massa 

absorptie coefficient en de werkzame doorsnede voor ioni

sat ie door fotonen. De samenstelling van het bemeten 

monster kan echter alleen door iteratie bepaald warden. 

De fundamentele parameter methode is complexer dan 

de empirische coefficienten methode maar heeft als voor

deel dat het maken van standaard monsters niet nodig is. 

Wel zullen monsters met bekende samenstelling gebruikt 

kunnen worden om de rekenresultaten te kontroleren. De 

methode is dus veel algemener bruikbaar. Om deze reden 

worden in de groep Cyclotron toepassingen de matrix kor

rekties met de fundarnenlele parameter methode berekend. 

-17-
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In de literatuur zijn reeds enkele modellen uitge-
2 I ) 

werkt. Sherman geeft gesloten uitdrukkingen voor het 

effekt van secundaire fluorescentie voor maximaal drie 

1 
22 ) b h . 'f d 1 bi'J' e ementen. Reuter esc riJ t een mo e waarmee, 

een proton energie van 2 HeV, een verhoging van de inten

siteit van de ijzer K -lijn door de nikkel K -lijn bere-a a 
kend wordt van 54 procent. De relatieve concentratie van 

ijzer in de ijzer-nikkel matrix was gew. ~. De dikte 

of de oppervlakte dichtheid van de trefplaat wordt niet 

vermeld. Ahlberg
26

) berekent een verhoging van 41 procent 

voor de Cr-K lijn tengevolge van Fe-K straling in een a a 
dikke trefplaat van nagenoeg JOO gew. % 1Jzer. De ver-

zwakking van de hoger energetische rontgenlijn t.g.v. 

de secundaire fluorescentie wordt in bovengenoemde 
23) 

publikaties niet gegeven. Van der Kam stelt dat de 

invloed van de secundaire fluorescentie op de hoger ener

getische rontgenli~, wanneer die een grotere intensiteit 

heeft dan de lager energetische rontgenlijn, verwaarloos

baar is. 

Er is nu een model opgesteld waarmee beide effekten, 

dus zowel de verhoging van de intensiteit van de lager 

energetische lijnen t.g.v. de secundaire fluorescentie, 

als de verlaging van de hoger energetische rontgenlijnen, 

berekend warden. Dit model is een aanzet om uit een 

rontgenspektrum de relatieve, eventueel ook de absolute, 

concentratie van de elementen in de trefplaat nauw

keuriger te kunnen bepalen. 

In paragraaf 2.2. wordt de produktie van karakteris

tieke straling,gegenereerd door protonen of bronfotonen, 

behandeld. In paragraaf 2.3. wordt het model opgesteld, 

waarmee het effekt van secundaire fluorescentie kan 

warden berekend. 

-18-
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2.2. 1. ~~£~g£~~=~1~£!~g£~~~£~=~~~~g~£~~!g~=g££~=~~£~£~~~ 
In deze paragraaf wordt een uitdrukking gegeven 

voor de produktie van karakteristieke rontgenquanta 

via binnenschil (K-, L-schil) ionisatie door protonen. 

De verstrooiing van de protonen, met energie E , 
p 

wordt zo klein verondersteld dat aangenomen mag worden 

dat de protonen recht door de trefplaat lopen. Verder 
I 

wordt verondersteld dat alle elementen in de trefplaat, 

dus de matrix elementen zowel als de spore-elementen, 

homogeen in de trefplaat verdeeld zijn. Voor de karak

teristieke fotonen geldt dat zij isotroop worden uit

gezonden. 
'TT 

Het vlak van de trefplaat maakt een hoek 2 - t/J 

met de protonenbundel, terwijl de detektor loodrecht 

op de bundel staat opgesteld, zie fig. 2.1. In de op

stelling zoals die beschreven is in paragraaf 1 .2.2. 

• ,,, 'TT d f 1 d d ld . 1 is o/ = ~ ra . De tre p aat wor t opge ee in NT agen 

met een dikte 6. 

De kans dat een proton in het k-de laagje een 

foton met energie E. genereert is 
i,Za 

x 
6 (E ) ( E. z ) N 

a 
(2.1.) a w. 

A 
p 

t/! p p i i, a 0 cos 
a 

i K a' Kf3 etc. 

Hierin is a de werkzame doorsnede voor ionisatie door 
p 

protonen met energie E , w 
p 

de fluorescentie opbrengst, 

x de relatieve concentratie, p de dichtheid van de 

trefplaat, 6 de dikte van een laagje, A het Mol gewicht 

en N het getal van Avogadro (zie ook de symbolenlijst). 
0 

De werkzame doorsnede a is afhankelijk van de protonen-
. 29 30) p 

energie ' . In elk laagje van de trefplaat zal het 

proton een deel van zijn energie verliezen. De protonen

energie is dus een funktie van de plaats van het proton 

in de trefplaat en daarom is ook de werkzame doorsnede 

-lQ-
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bron 

I 
detektor 

Fig. 2. I. Hodel van de trefplaat 
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een funktie van de plaats. Wanneer de dikte van de 

laagjes klein is, kan aangenomen worden <lat a 1n een 
p 

laagje konstant is, 

a = a (E (k)) ( 2. 2) 
p p p 

Na beschieting van de trefplaat met N protonen 
p 

ziJn er in het k-de laagje n(k,E. Z ) fotonen, met 
i' a 

energ1e E. behorend 
1 

bij element Z geproduceerd. In a de 

richting van de detektor zullen 1n totaal N (E. Z ) 
pr 1, a 

fotonen de trefplaat verlaten, 

N NT 
N ( E . )= __E. L 

pr 1,Za 4rr k=I 
a (E(k))w.(E. z )T(k,E. z ,l)J)N 

p i 1, a 1, a o 

x 
a 

A 
a 

p 

( 2. 3) 

cos ljJ 

T(k,E,l)J) 1s de transmissie voor r5ntgenquanten met een 

energie E die vanuit de k-de laag de trefplaat verlaten 

onder een hoek ljJ.T(k,E,ljJ) wordt gegeven door vergelijking 

( 2. 4) . 

T(k,E,ljJ) exp {- pµ (E) ll(k-~)} 
sin ljJ 

( 2. 4) 

waarin µ de massa absorptie coefficient van de tref

plaa t is. Hierbij wordt aangenomen <lat de produktie 

van fotonen plaatsvindt in het midden van elke laag. 

-21-
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2.2.2. ~~~~~~~~=~!~g~~g~~~£~~=~~i~~~~~~~~=~gg~=~g£g~~~ 
Binnenschil ionisatie van atomen kan niet alleen 

plaatsvinden door geladen deeltjes, maar oak door 

fotonen. In deze paragraaf wordt een uitdrukking gegeven 

voor de produktie van karakteristieke rontgenquanten 

ten gevolge van binnenschil-ionisatie door fotonen. 

De stralingsbron (rontgenbuis of radio-aktief 

preparaat) levert fotonen met een energie Ef. We ver

onderstellen <lat de trefplaat homogeen wordt bestraald. 

Verder warden de Compton en Rayleigh verstrooiing in 

de trefplaat verwaarloosd. Dit is geoorloofd omdat de 

werkzame doorsnede voor Compton of Rayleigh verstrooi-

. 3l, 32 ) · h . b' d 1 20 kV d ing in et energiege ie van tot e , at 

gebruikt wordt bij PIXE, enkele orders kleiner is 

dan de werkzame doorsnede voor ionisatie door het 

foto-elektrisch effekt. 

De fotonenbundel komt op de trefplaat ender een 

h k TI • f' oe 2 - ~. zie ig. 2. 1. De detektor staat loodrecht 

op de fotonenbundel opgesteld. Voor de gegenereerde 

karakteristieke fotonen geldt <lat zij isotroop in de 

trefplaat warden uitgezonden. 

De kans <lat een bronfoton in het k-de laagje van 

de trefplaat geabsorbeerd wordt is 

P(Ef,k) = exp {-p 11 (Ef) ll(k-D} [-1 exp { p11(E ) fl ']-.., cos ~ - - .... f cos ~J- -

= exp {-pµ(Ef) ll(k-!)} - exp {-pµ(Ef) Qlk+!)} 
cos ~ cos ~ 

( 2. 5) 

De kans dat een geabsorbeerd bronfoton een karakteris

tiek rontgenquant van element z genereert is. 
a 

m 

i 

w. (E. Z ) N 
i i, a o 

K, LI, LII' ..... 

Ka, KB, ••••• 

-22-
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f Om,Za is de werkzame doorsnede voor foto-ionisatie van 

de m-schil van element Z . Het quotient of Z /µ geeft 
a m, a 

de verhouding van de kans op m(K, LI' .. )-schil ioni-

satie van element Z tot de totale kans op absorptie 
a 

van een bronfoton in de laag in de trefplaat. 

De totale werkzame doorsnede voor f oto-ionisatie of 

is gegeven in ref. 31 en 32. Hieruit kan de werkzame 

doorsnede voor m-schil (m = K, LI, .. ) berekend
6

) 

worden door of te vermenigvuldigen met een f aktor pm 
. 3 I) f f die de verhouding van o tot o geeft. De energie 

m 
van het bronfoton moet dan wel groter zijn dan de energie 

van de absorptiekant van de betreffende binnenschil. 

Zo geldt 

f 
CJ 

f f 
OL CJ 

I 

voor OK respektievelijk 

f 
f 

= o 
CJ 
(~) 

CJ f 

( I - p ) 
K PL 

I 

PL 
I 

0 

( 2. 7) 

De massa absorptie coefficient µ van de trefplaat 

wordt bepaald door sommatie over de massa absorptie 

coefficienten van de afzonderlijke elementen, waarbij 

de relatieve concentratie x de gewichtsfaktor is, 
a 

)J /, x aµ a 
( 2. 8) 

a 

In de to tale trefplaat worden per sekonde 

NT f 
0 m,Z

9
(Ef) x 

Nf L P(Ef,k) (E. z ) N 
a 

w. 
k=l 

µ(Ef) i i ' a 0 A a 
(2.9) 
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fotonen met energie E. van element Z gegenereerd. 
i a 

Nf is het aantal bronfotonen dat per sekonde op de 

trefplaat valt. Van de, in de trefplaat, opgewekte 

karakteristieke fotonen zullen er, t.g.v. absorptie 

in de trefplaat, in de richting van de detektor 

N 
.pr 

(E. z ) 
i' a 

N· 
T 
L 

k=I 

w.(E. z )T(k,E. z ,l/J) N 
i i, a i, a o 

x 
a 

A 
a 

(2.10) 

uit de trefplaat komen. T(k,E. Z ,l/J) is de transmissie 
i' a 

voor fotonen met energie E. en is gegeven in verge
i 

lijking (2.4). 

-- ? /, -



-24-

2.3. Produktie van fotonen door secundaire fluorescentie ---------------------------------------------------
In deze paragraaf wordt een model gegeven waarmee 

het proces van secundaire fluorescentie wordt beschreven. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de modellen van Sherman
21

), 
22) 26) Reuter en Ahlberg . De volgende aannames worden 

gedaan : 

I) De karakteristieke fotonen worden isotroop uitgezonden. 

2) Alleen het foto-elektrisch effekt wordt in rekening 

gebracht. Compton en Rayleigh verstrooiing worden ver

waarloosd. 

3) De laagjes waarin de trefplaat is opgedeeld worden zo 

dun gekozen dat de aanname gerechtvaardigd is dat de 

absorptie en foto-ionisatie processen zich in het 

midden van de laagjes afspelen. De trefplaat wordt 

oneindig ver uitgebreid gedacht. 

Stel dat er in het k-de laagje van de trefplaat, zie 

fig. 2.1 en 2.2, n(k,E. Z ) fotonen met energie E. van 
i, a i 

element Z = Z warden geproduceerd. Een fraktie 
a 

2nr sin e rd8 
4nr 

! sin 8 d8 ( 2. I I ) 

wordt uitgestraald in een ruimtehoek waarvan de tophoek 

van de twee kegels 8 respektievelijk 8 + d8 is. In laag 

1 wordt van de ~n(k,E. Z ) sin 8 d8 fotonen een fraktie 
i' a 

F(k,l,E. Z ,8) geabsorbeerd, waarbij F(k,l,E. Z ,8) 
i, a i, a 

gegeven wordt door 

F(k,l,E. z ,8) = exp {-pµ(E. z ) ~(~:;-~)} 
i, a i, a 

{I - exp { ( ) ~(k-1-!)} 
-pµ E . ., cos 8 

i ',_,a 

{ ) A(k-1+!)} 
- exp -pµ(Ei Z cos 8 

' a 

( 2. I 2) 
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Uit vgl. (2.11) en (2.12) volgt dat de fraktie van de 

n(k,E. Z ) fotonen uit laag k, die in laag 1 geabsor-
1' a 

beerd is, gegeven wordt door 

e2 
f ~ F(k,l,E. z ,8) sin 8 d8 
8 I 1' a 

( 2. I 3) 

t:. ( k-ll 

Fig. 2. 2. Secundaire fluorescentie vanuit laag k 

door atomen in laag 1. 

Bij de integratie Z1Jn drie gevallen te onderscheiden, 

k > 1, k = 1 en k < 1. 

Als k > 1 wordt geintegreerd van 
7T e = 0 tot e = -
2 

rad en 1n de situatie dat k < 1 wordt geintegreerd van 
7T e = 2 tot e = 7T rad. 

In het geval dat k = 1 heeft F(k,l,E. ,e) een andere 
1,a 

gedaante 

t:,, 
F(k,l,E. z ,e) = exp {-pµ(E. z ) -2~~· 1, 1, cos 

a a 

en wordt geintegreerd van e 0 tot e 

-?h-

} - I e 

7T rad. 

( 2. I 4) 
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De kans dat een in laag 1 geabsorbeerd foton met 

energie E. van element Z een foton met energie E. van 
i a . 26) J 

element Zb genereert is volgens Ahlberg 

f 
a b(E. z ) 

m, 1, a 

µ(Ei,Z ) 
a 

i,j = Ka' KB, ..... 

xb 
w. (E. z ) N Ab 

J J ' b 0 

absorptiekant 

( 2. I 5) 

Het totaal aantal fotonen met energie E. Z , dat door de 
J~ b 

n(k,E. Z ) fotonen uit laag k in de trefplaat is gegene-
1' a 

reerd, is dus 

! F(k,l,E. z ,8) sin 8 d8 
1' a 

Hieruit volgt het aantal secundaire fotonen met energie 

E. Z dat de trefplaat verlaat in de richting van de 
J ' b 

detektor door vermenigvuldiging van vgl. (2.16) met de 

transmissie funktie T(l,E. Z ,l/J) 
J ' b 

en sommatie over alle 

lagen k 

N (E. z ) 
s J ' b 

I 
4rr L: n(k,E. z) L: P(i,j,a,b) T(l,E. z ,I/!) 

k 1
' a 1 

1
' b 

! F(k,l,E. z ,8) 
i' a 

sin e de ( 2. I 7) 

Het totaal aantal fotonen met energie Ej van element Zb 

dat de trefplaat verlaat in de richting van de detektor 

is dus 

N (E. z ) + N (E. z ) 
pr J' b s J' b 

waarin N (E. Z ) gegeven wordt door vergelijking 
pr J ' b 

").., -

( 2. I 8) 

( 2. I 6) 
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(2.3) of (2.10). 

Het in deze paragraaf geschetste model is eenvou

dig uit te breiden naar meer elementen die secundaire 

fluorescentie veroorzaken op element Zb. 
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3. Resultaten 

3. I. !~!~J;~J;~g 

In hoofdstuk twee is een model geschetst waarmee 

de primaire karakteristieke r~ntgen~traling van een tref

plaa t en de korrektie hierop voor het effekt van secun

daire fluorescentie berekend kan warden. 

In dit hoofdstuk warden experimenten beschreven die 

met de methode PIXE zijn uitgevoerd. Op basis van het 

model is een rekenprogramma FOTO opgesteld. De resultaten 

van de experimenten en de berekeningen warden vergeleken. 

In paragraaf 3.2. wordt het programma besproken. 

Tevens wordt in deze paragraaf vermeld op welke manier 

waarden voor de fundamentele paramet~rs van de elementen 

uit literatuurgegevens berekend zijn. 

De metingen zijn verricht aan de elementen 

Z = 22 (Ti) - 30 (Zn). Bij de metingen en berekeningen 

is de Ka- en de KB lijn van deze elementen onderzocht. 

-29-
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3.2. Het rekenmodel 

Met het programma FOTO ,wordt de intensiteit van 

zowel de pr1ma1re als de secundaire karakteristieke 

straling berekend per invallend proton. De resultaten 

van de berekeningen en van de metingen kunnen met elkaar 

vergeleken warden wanneer de protonenstroom en de ruimte

ho~k van de detektor bekend zijn. Als de protonenstroom 

en de ruimtehoek niet bekend zijn kan de relatieve inten

siteit van de rontgenlijnen beschouwd warden. 

In dit laatste geval warden de piekoppervlakken van een 

opgemeten spektrum genormeerd op de intensiteit van een 

rontgenlijn van een bepaald element. In het onderzoek is 

gekozen voor de laatste methode omdat een preciese meting 

van de protonenstroom moeilijk is. 

Het programma FOTO bestaat uit drie onderdelen. 

I) Berekening van de primaire straling. 

In het eerste deel van het programma wordt voor alle 

elementen in de trefplaat, behalve de dragerelementen 

zoals C, H en 0, de intensiteit van de primaire Ka en KB 

straling per laagje berekend volgens vergelijking (2.1) 

en voor de hele trefplaat volgens vergelijking (2.3). 

De trefplaat kan uit een of twee folies bestaan. 

Voor de berekening van de intensiteiten zijn waarden 

voor de werkzame doorsnede a voor ionisatie door pro-
p 

tonen, de fluorescentie opbrengst w en de massa absorptie 

coefficient µ nodig. 

Waarden voor de werkzame doorsnede a voor ionisatie 
p 

door protonen zijn in publikaties van Akselsson en 

Johansson 30) en Garcia
29

) vermeld. Akselsson en Johansson 

geven tevens een empirische betrekking tussen a en de 
p 

energie EK van de K-absorptiekant. 
abs 

ln (o 
p 

E2 
K 

abs 

-3,0 < x < 0,8 

5 
L 

n=O 

-30-
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waarin x = ln(E /EK ), met E in MeV, EK 
P abs P abs 

in keV en 

0 
p 

in cm 2 . De coefficienten b zijn in onderstaande 
fL 

tabel weergegeven. 

0 

8451 
--, --·--

1 

0,60365 
--------

2 3 4 5 

-0,!~4481 0,17481 0, 1 1 142 0,01941 

Deze betrekking kan voor protonen met een energie van 

3,05 MeV gebruikt worden tot aan het element Al (Z = 13). 

De afname van de protonenenergie in een laagje van 

de trefplaat wordt berekend met de benadering 14 ) van de 

" . " 1 cl' d 'cl' 34 > . stopping power , zoa s ie oor Zai ins is gegeven, 

dE 
dx 

- pC (I 
-aE 

e ) 
-~ E 4 (3. 2) 

In bijlage Al ziJn waarden voor C en a voor enkele ele

menten opgenomen. Voor elementen waarvoor C en a niet ge

geven zijn, kunnen waarden bepaald worden door lineaire 

interpolatie. 

Waarden voor de K- en L-schil fluorescentie opbrengst 

WK respektievelijk w1 zijn voor een groot aantal elementen 

in een overzichtsartikel van Bambynek 35 ) vermeld. Ook in ref. 

36, 37 en 38 worden waarden voor WK en w
1 

vermeld. 

In bijlage A2 is voor de elementen Z = 13, 22 - 30 de 
35) waarde van w gegeven. Bambynek geeft ook een eenvoudige 

K 
betrekking tussen WK en z. 

Wy l 
4 

B z3 { __ ___:___} B + B
1

Z + ( 3. 3) 
1-w 0 3 

K 

B 0, 0 I 5 + 0,010 
0 -

Bl 0,0327 + 0,0005 

B1 -(0,64 + 0 '07) 10- 6 

-11-
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De fluorescentie opbrengst voor K straling wordt berekend 
a. 

door WK te vermenigvuldigen met de verhouding van de in-

tensi teit van de K straling en de intensiteit van de a. 
totale K-straling (K +KS). In bijlage A2 zijn litera-

39-44) a. 
tuurgegevens van de KS/Ka waarde voor enkele ele-

menten gegeven. In tabel 3.I zijn voor de elementen 

Z = 13,22-30 de door ons gebruikte waarden van WK' 

K0 /K en de hiermee berekende waarde van WK en WK 
p a a. a 

gegeven. Op dezelfde manier als voor de K-straling kan 

oak de fluorescentie opbrengst voor L-straling (L , 
a 

LS, etc.) berekend warden. De relatieve intensiteiten 

en waarden voor w
1 

zijn echter minder goed bekend waar

door er een grate mate van onzekerheid in de waarde van 

etc. zal bestaan. 

Tabel 3.I. Waarden voor de KS/Ka verhouding en de 

fluorescentie opbrengst. 

voor 

door 

--

z WK Ks/Ka WK WK 
a. s >--------- >---

13-Al 0,0357 I 

22-T i 0, 2 I 9 0, I 3 I 7 0, I 9 4 0,0254 

23-V 0,250 0,1328 0, 2 2 I 0,0293 

24-Cr 0,282 0,1340 0,249 0,0333 

25-Mn 0,314 0,1352 0,277 0,0374 

26-Fe 0, 31 7 0,1363 0,305 0,0416 

27-Co 0,381 0,1375 0,335 0,0461 

28-Ni 0 , 4 I 4 0,1390 0,363 0,0505 

29-Cu 0,445 0,1406 0,390 0,0547 

30-Zn 0,479 0,1423 0,419 0,0599 
--------- ---· 

Waarden voor de massa absorptie coefficient µ zijn, 

de elementen Z = 1-100, door Storm en IsraelJI) en 

Veigele
32

) getabelleerd als funktie van de foton-

energie. Er zijn twee manieren om deze getabelleerde waarden 

-32-



-32-

te gebruiken. Ten eerste kan de tabel van een element 

in het programma ingevoerd warden. De waarde van µ bij 

een energie E wordt dan door interpolatie berekend. 

De tweede manier is om uit de tabel een polynoom van zo 

laag mogelijke graad in de energie E te bepalen en deze 

polynoom in het programma in te voeren. Figuur 3. I geeft 

voor enkele elementen het verloop van de massa absorptie 

coefficient als funktie van de fotonenergie. Uit de vorm 

van de krommes blijkt dat voor een groat aantal elementen 

ln(µ) in een bepaald energiegebied een lineaire funktie 

is van ln(E). Het is dan oak voldoende om een eerste 

graads polynoom voor ln(µ) in ln(E) te maken, 

ln(µ) = a 
0 

ln(E) (3.4) 

Hierbij moet warden opgemerkt dat voor elk element twee 

eerste graads polynomen berekend zijn en wel een waar

voor de f otonenergie kleiner is dan de energie EK 
abs 

van de K-absorptiekant, en een waarvoor de fotonenergie 

grater of gelijk is aan EKabs" 

In het programma FOTO is, in verband met de beperkte 

geheugenruimte en de rekentijd, voor de laatste methode 

gekozen. In bijlage A3 zijn voor enkele elementen de kon

stanten a
0 

en a
1 

van beide polynomen weergegeven. 

Tevens is hierbij aangegeven in welk energiegebied het 

polynoom bruikbaar is. Uit fig. 3. I blijkt ook dat voor 

de dragerelementen (H, C en 0) een polynoom van hogere 

orde gebruikt moet warden. Deze polynomen zijn eveneens 

in bijlage A3 gegeven. 
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10 
E(kev) 

100 

Fig. 3. I Oe massa absorptie coefficient p als funktie 

van de fotonenenergie E. · 
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II) Berekening secundaire fluorescentie. 

In het tweede deel van het rekenprogramma wordt de 

verhoging van de intensiteit van de lager energetische 

rontgenlijnen (E. b)' ten gevolge van het effekt van 
J ' 

secundaire fluorescentie, berekend. Eerst wordt het aan-

tal secundair gegenereerde fotonen per laagje berekend 

volgens vgl. (2.16) en daarna het totale aantal dat de 

trefplaat verlaat in de richting van de detektor volgens 

vgl. (2.17). 

Voor de werkzame doorsnede voor foto-ionisatie is 

op dezelfde manier als voor de massa absorptie coefficient 

een polynoom bepaald van ln(cr) als funktie van ln(E). 

Hierbij zijn de getabelleerde waarden gebruikt uit ref. 

32. Voor de elementen Z = 22-30 blijkt dat een polynoom 

van de eerste graad in ln(E) een afwijking van maximaal 

1% van de getabelleerde waarden geeft. In bijlage A3 zijn 

oak de coefficienten voor de polynomen van ln(crK) opge

nomen. Figuur 3.2 geeft voor enkele elementen de werk

zame doorsnede voor K-schil ionisatie door fotonen als 

funktie van de ingestraalde energie. 

De integratie in vgl. (2. 13) kan niet zonder meer 

uitgevoerd warden. Immers voor e = I rad is de exponent 

in de funktie F oneindig. In het programma is daarom 
TI TI 

de grens 8 = 2 vervangen door 8 = 2 -E. Tevens wordt 

ervoor gezorgd dat tijdens de berekening van waarden 

van de funktie F geen "overflow" of "underflow" kan 
-38 

optreden, d.w.z. dat de waarden van F grater dan 10 
38 

resp. kleiner dan 10 moeten zijn. In Figuur 3.3 is 

de invloed van de grootte van het hoekje E op het 

effekt van de secundaire f luorescentie weergegeven. Uit 

de kromme blijkt dat bij een afwijking van 1% E ongeveer 

0,03 rad mag bedragen. 
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Al 

10,----------.............. 10~---~~----,-oo 
E(kev) 

Fig. 3.2. De werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie 

door fotonen a~ als funktie van de fotonenergie. 
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1.0 

o.s 

0,0'--~~..A....~~-'-~~._,i~~~-'-~~-'-~~-'-~ 

0,0 

Fig. 3.3. 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
£ (rad) 

De verhoging van Fe-K straling door Ni-K a a 
straling als funktie van het hoekje £. · 

De verhoging van de Fe-K straling 1s genora 
meerd op de waarde berekend voor £ < 10-

4 
rad. 

Voor de integratie werd de procedure QATR
45

) ge

bruikt. De integratie met deze procedure convergeerde 

voor sommiRe kombinaties van k en 1 waarden niet. 

Daarom 1s QATR vervangen door GRAAL. Deze procedure 

is de, door de auteur in FORTRAN vertaald, vers1e van 

de ALGOL procedure INTEGRAL. Voor informatie over 

INTEGRAL wordt verwezen naar ref. 46. 
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III) Korrektie op hoger energetische rontgenlijnen. 

Het derde deel van het prograrnrna FOTO berekent de 

korrektie op de intensiteit van hoger energetische rontgen

lijnen. Deze intensiteit neernt onder andere af door de 

aanwezigheid van elernenten waarop secundaire fluorescerttie 

plaatsvindt. Aan de hand van een voorbeeld wordt aange

geven hoe de invloed van de lichtere elernenten op de 

Ka en KB straling van de zwaardere elernenten (die de 

secundaire fluorescentie op de lichtere elernenten veroor

zaken) wordt berekend. 

Voor een folie van bijvoorbeeld SS-305 staal (Cr, Fe, 

Ni) is in het eerste deel van het prograrnrna de intensi

teit van de prirnaire Ka en KB rontgenstraling van de 

elernenten Cr, Fe and Ni berekend. Deze berekening is 

uitgevoerd voor een bepaalde concentratie verhouding 

van de elernenten en voor een gegeven oppervlakte dicht

heid. In,het derde deel van het prograrnrna wordt de 

invloed van Cr op de intensiteit van de ijzer en nikkel 

straling bepaald. Hiertoe wordt een folie doorgerekend 

dat alleen uit Fe en Ni bestaat. De concentratie ver

houding van ijzer en nikkel en de oppervlakte d1chtheid 

van dit Fe-Ni folie zijn gelijk aan de concentratie 

verhouding en oppervlakte dichtheid van het SS-305 folie. 

Het quotient van de intensiteit van de Fe-K lijn uit a 
het folie van SS-305 staal en van de intensiteit van de 

Fe-K lijn uit het ijzer-nikkel folie geeft de korrektie
a 

faktor. Op dezelfde rnanier wordt de invloed van ijzer 

op de nikkel Ka en KB straling bepaald. 
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3.3. ~~~~!!~!~~-~~~-~~!i~g~~-~~-£~~~~~~i~g~~ 

J.3. I. I~~£g!1S~~=~g~~b£~~~=~£Sd~~!~=~~~~!!=£g!!~~ 
Experimenten en berekeningen zijn uitgevoerd aan 

trefplaten die uit een Al-folie en twee folies van een 

verschillend metaal bestaan. 

De invloed van bijvoorbeeld de K en KS rontgen-
a 

straling van Zn op de produktie van K en KS straling 
a 

van Fe wordt als vol gt bepaald. Eerst wordt de intensi-

teit van de Ka en KS straling van zink gemeten door 

een trefplaat, die is opgebouwd uit een Zn-folie en 

een Al-folie (fig. 3.4a), te beschieten met protonen. 

De energie van de protonen bedraagt 3,05 11eV. De in

tensiteit van de rontgenstraling van Zn wordt genor

meerd op de K-straling van Al. Daarna wordt dezelfde 

procedure uitgevoerd met een trefplaat die uit een 

Fe-folie en hetzelfde Al-folie (fig. 3.4b) bestaat. 

Tenslotte wordt de trefplaat, die uit het Zn-, het 

Fe- en het Al-folie is opgebouwd (fig. 3.4c), bemeten. 

De verhouding van de genormeerde Fe-K straling uit de 
a 

Al Al Al 

Zn Fe 

a b c 

Fig. 3.4 Opstelling van de metaalfolies in de proto

nenbundel. 

twee de en derde meting geeft de relatieve verhoging 

van de K straling van ijzer. Op dezelfde manier wordt 
a 

ll i t d (' l' l' rs t I.' en de derde meting d t' absorptie 

van de rontgenstraling van Zn in het ijzer-folie bepaald. 
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Het Al-folie is altijd aan de voorzijde en bet 

folie van bet zwaarste element is altijd aan de acbter

zijde van de trefplaat geplaatst. In bet voorbeeld kan 

men bet zink folie beschouwen als een fotonenbron die 

bet Fe-folie homogeen bestraald. Het element Al wordt 

als referentie gebruikt omdat de invloed van secundaire 

fluorescentie van de elementen Ti tot Zn op de K-straling 

van aluminium klein (<1%) is. 

Tabel 3.II geeft voor enkele kombinaties van ele

menten de resultaten van experiment en berekening. 

In kolom 3 is bet verscbil in energie van de exciterende 

straling en de K-absorptiekant van bet aangestraalde 

element gegeven. Als bet verscbil negatief is, dan is 

foto-ionisatie van de K-scbil niet mogelijk. In kolom 

5 en 6 is de verboging van de lager energetiscbe 

r~ntgenstraling weergegeven, terwijl in kolom 7 en 8 

de verlaging van de boger energetiscbe straling is 

opgenomen. 

Het bleek vaak niet mogelijk om de piekinboud van 

de KB straling van bet licbtere element uit de opgemeten 

spektra met bet programma KRAAK
4

) te bepalen. Als 

namelijk de KB piek dicbtbij de Ka piek van bet 

zwaardere element ligt, wordt een grote fout gemaakt 

in de bepaling van de grootte van de ondergrond, die 

van de piekinboud wordt afgetrokken. 

De kombinatie Fe-Ni uit tabel 3.II is bemeten met 

twee aluminiumfolies met een verscbillende 

oppervlakte dichtbeid. In tabel 3.III is bet resultaat 

weergegeven. 

In de berekening is bet Al-folie niet meegenomen 

omdat de verboging van de K-straling van Al door secun

daire fluorescentie verwaarloosbaar is. 
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I 
.i::-

z laag 

28-Ni 

27-Co 

26-Fe 

27-Co 

26-Fe 

27-Co 

26-Fe 

23-V 

22-Ti 

22-Ti 

Tabel 3.11 

E-K abs z -hoog E-K 

30-Zn 0,299 

30-Zn 0,922 

30-Zn 1 , 5 1 9 

29-Cu 0,332 

29-Cu 0,929 

28-Ni -0,237 

28-Ni 0,360 

27-Co I , 460 

26-Fe I , 4 3 4 

23-V -0,017 

Resultaten van experimenten aan 3-folie trefplaten 

oppervlakte experiment berekening experiment 
dichtheid z zl z 

(mg/cm2) laag aag hoog 
-

E-K t.1-K t.1-K t.1-K t.1-K -t.1-K -t.1-K 
abs a 8 a 8 a 

- z z 
E-K 

laag hoog (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
-- ,______ 

1 , 240 0,84 3,40 1 2, 7 1 3 , 3 1 3, 3 38,8 34,4 

1 , 8 6 3 0,68 3,40 1 4 , 0 12,0 1 0, 2 1 0 , 2 33,7 29,0 

2,460 0,77 3,40 9 '7 8, 5 6 '5 6,5 34,8 29,3 

1 , 198 0,68 3,23 1 4 , 8 10,0 1 3, 9 14,0 40,0 3 1 , 1 

1 , 7 9 5 0,77 3,23 1 0 , 7 8,8 8,8 37,2 29,4 

0,556 0,68 3, 1 3 3,2 2, 2 2 '2 33,9 

1 , 153 0,77 3, 1 3 20,9 1 2 , 6 12,6 44,2 3 7, 1 

2, I 8 4 2, 1 9 3,37 4,6 3, I 3 , 1 76,6 66,5 

2,093 I , 0 3 2,93 3, I 4,0 4,0 53,7 43,2 

0,461 1 , 0 3 2, 1 9 5,9 0,9 0,9 24,0 
--~ 

berekening 

z hoog 

-t.1-K -t.1-K 
8 a 

(%) ( r.) 
43,6 i 5, 7 

34,7 28,0 

3 5, 1 28,7 

40, 1 32,4 

40,9 3.3' 2 

9,8 37,9 

46,6 38,6 

79,0 7 0, I 

55,3 46,6 

1 9, 4 70,9 

8 

I 
.i::-
0 
I 



Tabel 3.111 
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Resultaten van metingen aan Ni-Fe-Al 

folies voor verschillende oppervlakte 

dichtheden van het Al-folie 

oppervlakte Fe Ni 
dichtheid 
Al-folie L'll-K -til-K -til-K 
(mg/cm2) (%)a (%)a (%)8 

0,70 2 5, I 40,4 33,4 

I , 2 I 20,9 44,2 3 7, I 
~ 
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3.2.2. M~~i~~~~=~g=g~~~~~g£g~~~=ggg=1~~~~£g~~g 
Het effekt van secundaire fluorescentie is ook ge-

meten en berekend aan folies die uit een legering 

bestaan. De trefplaat is nu opgebouwd uit een Al-folie 

en een folie van een legering. Het Al-folie is aan 

de voorzijde van de trefplaat geplaatst. De intensiteit 

van de rontgenlijnen van de elementen, waaruit de 

legering bestaat, wordt weer genormeerd op de K-straling 

van aluminium. 

De trefplaat is met het rekenprogramma FOTO doorge

rekend. Het programma geeft de intensiteit per proton 

van de rontgenstraling die de trefplaat in de richting 

van de detektor heeft verlaten. Deze intensiteit wordt 

vermenigvuldigd met de transmissie coefficient van 

een extra Be absorptie folie van 76 µm dikte (zie 

fig. 1.3 positie 8) en met de detektor efficiency. 

In bijlage Bl is de detektor efficiency en de transmis

sie coefficient uit ref. 3.3 weergegeven. De hierna 

verkregen waarden voor de intensifeit warden genormeerd 

op de berekende intensiteit van de K-straling van alu

minium. Deze genormeerde intensiteit kan direkt verge

leken warden met de, uit de experimenten gevonden, 

genormeerde intensiteit. 

Tabel 3.IV geeft de resultaten voor een legering 

van 88 gew. % Mn en 12 gew. % Ni. In tabel 3.V zijn de 

resultaten weergegeven voor een legering van 16 gew. % 

Cr en 84 gew. % Fe. 

De relatieve verhoging van de Ka en KB straling 

van chroom is, als funktie van de gewichtsfraktie 

van Cr in een chroom-ijzer legering, voor enkele folies 

berekend. De oppervlakte dichtheid van deze folies be-
2 

d roe g I , 5 en I 0 mg/ cm . In f i g . 3 . 5 z i j n de re s u 1 t at en 

weergegeven. De intensiteit van de Ka en de KB 
rontgenlijnen van ijzer is voor deze folies ook berekend. 
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In fig. 3.6 is deze intensiteit, genormeerd op de inten

siteit van de ijzer Ka respektievelijk KS lijn, zoals 

die in een 100% Fe-folie met dezelfde oppervlakte 

dichtheid, weergegeven. 

Tabel 3.VI geeft de resultaten van metingen en 

berekeningen aan enkele folies van SS-305 staal. De 

samenstelling hiervan is 17-19 (18) gew. % Cr, 

I 1-13 (I 1,5) gew. % Ni, 68-72 (70,5) gew. % Fe. 

De getallen tussen haakjes geven de optimale samenstel

ling weer. De berekeningen zijn uitgevoerd voor twee 

verschillende samenstellingen, nl. de optimale samen-

stelling (Cr : Fe : Ni= 0,18 : 0,705 0,115) en de 

legering met 17 gew. % Cr, 70 gew. % Fe en 13 gew. % Ni. 

De invloed van de karakteristieke rontgenstraling 

van ijzer op de Ka en KS straling van een lichter 

element is berekend. De resultaten ziJn weergegeven in 

tabel 3.VII. Ter vergelijking zijn resultaten van bere

keningen van Ahlberg
26

) aan een dikke trefplaat van 

nagenoeg 100% Fe opgenomen. 
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Tabel 3.IV Genormeerde intensiteit van Mn en Ni 

r5ntgenstraling. De folies zijn gemaakt 

van een legering van 88 gew. % Mn en 

12 gew. % Ni. 

oppervlakte Mn-K Un-KB Ni-K Ni-K 
dichtheid a a B 

(mg/cm2) Al-K Al-K Al-K Al-K 

·-·--
I 3, I 5 8,57 I , 2 8 0,24 4,2 10- 2 

experiment I , 4 7 2 , 4 I 0,33 0, I 5 2' 3 10- 2 

0,54 0,98 0, I 4 8,2 10- 2 
6,9 10- 3 

berekening I 3, I 5 8,47 I , 4 2 0,23 4' 3 10- 2 

zonder 1 , 4 7 2,43 0,36 0, 1 4 2 '3 10- 2 

sec. fluoresc. 0,54 0,98 0, I 4 7 '0 10- 2 
1 , 0 10- 2 

--------------

berekening met 
1 3, 1 5 8,95 1 , 5 1 0,23 4,3 10- 2 

fluoresc. 
I , 4 7 2,45 0,36 0, I 4 2 '3 10- 2 

sec. 
10- 2 10- 2 

0,54 0,98 0, I 4 7,0 1 , 0 
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Tabel 3.Va Genormeerde intensiteit van Cr en Fe 

rontgenstrfling. De folies zijn gemaakt 

van een legering van 16 gew. % Cr en 

84 gew. % Fe. 

oppervlakte 
Cr-K Cr-K Fe-K Fe-K dichtheid a f3 a f3 

(mg/cm2) Al-K Al-K Al-K Al-K 
~ 

experiment 
0,796 0,320 I , 0 7 5 0' 152 

1 '85 0,704 2, I 80 0,315 
'--·---------,__ 

berekening 0,796 0,287 0,043 I , 0 9 5 0' 162 
zonder 
sec. fluoresc. I , 85 0,587 0, 0 9 I 2, I 7 3 0,333 

~-

~ 

berekening met 0,796 0,302 0,046 I , 09 5 0, I 6 2 

sec. fluoresc. I , 85 0,658 0, I 0 2 2' 1 7 3 0,333 
--~ 

Tabel 3.Vb Toename (%) van de intensiteit van 

de Cr-K en 
a 

de Fe-K en 
a 

is berekend 

Cr-Kf3 rontgenlijnen t.g.v. 

Fe-KS straling. De toename 

met het programma FOTO. 

oppervlakte 
t.I-Cr-K t.T-Cr-K dichtheid s a 

(mg/cm 2 ) (%) (%) 

0,796 5 '2 5 '2 

I , 85 I 2 , I I 2 , 3 
-· ·-
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0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
xCr 

De verhouding van secundaire en primaire 

straling van Cr als funktie van de relatieve 

concentratie chroom, xCr' in een Cr-Fe 

legering. 

De oppervlakte dichtheid van de folies 

bedraagt I, 5 en 10 mg/cm
2

. 
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a.a 

a,6 

a.4 

a,2 

a.a L--"-----"-----L---~~ 
0,0 a,2 a,4 0.6 0,8 1,a 

Fig. 3.6 

xCr 

De intensiteit van de K (~-) en de 
a 

KS (---) straling van Fe als funktie 

van de relatieve concentratie chroom, xCr' 

in een Cr-Fe legering. De intensiteit is 

genormeerd op de intensiteit van een 

zuiver ijzer folie (xCr = 0). 

De oppervlakte dichtheid van de folies 
2 

b e d r a a gt I , 5 en I 0 mg I cm . 
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Tabel 3.VI Genormeerde intensiteit van Cr, Fe en Ni rontgenstraling. De folies zijn gemaakt 

van SS-305 staal (xcr= .18, xFe = .705, xNi = .115). 

oppervlakte Cr-K Cr-K Fe-K Fe-K Ni-K Ni-K dichtheid a. 8 a. 8 a. 8 
(mg/cm2) Al-K Al-K Al-K Al-K Al-K Al-K 

6,89 1 , 8 3 0,22 3,74 0,59 0, 1 4 3, 7 10- 2 

experiment 
1 , 44 0,59 7 , 1 10- 2 

1 , 5 1 0, 1 8 8,6 10- 2 
1 , 6 10- 2 

berekening 6,89 1 , 5 2 0,26 3' 71 0,63 0,22 4,0 10- 2 

zonder 
10- 2 10- 2 sec. fluoresc. 1 , 4 4 0,58 8,8 1 , 5 9 0,24 0, 1 4 2, 2 

berekening met 6,89 1 , 9 2 0,34 3,88 0,66 0,22 4,0 10- 2 

sec. fluoresc. 1 , 4 4 0,63 9,6 10- 2 
1 , 6 1 0,24 0' 14 2 '2 -10-2 

1 , 4 4 

( • 1 7 Cr, .70 Fe, • 1 3 Ni) 0,46 6,9 10- 2 
1 , 6 7 0,25 0' 15 2,3 10- 2 

I 
~ 
00 
I 
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Tabel 3.VII 
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De verhoging (%) van Ka en KB lijnen van 

enkele elementen door de Ka en KB straling 

van Fe. De protonenenergje bedraagt 3,05 MeV. 

De oppervlakte dichtheid van de trefplaat 

bedraagt 10 mg/cm
2

. De relatieve concentra

ties van Fe en element Z zijn 0,9999 en 

0,0001. 

26) 
verhoging (%) verhoging (%) Ahlberg ; 

verhoging (%) van 
door Fe-K door Fe-K 

a B Z-K door: 
a 

z Z-K Z-K Z-K Z-K Fe-K Fe-K 
a B a B a e 

22-Ti 1 4 , 0 1 6 , 3 1 , 5 1 , 7 1 4 1 , 6 

2 3-V 26,6 30,3 2 '8 3, 1 24 2 '8 

24-Cr 48,5 54,0 5,0 5,6 41 4,7 

25-Mn 0 0 8,7 9 '4 0 7,8 
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3.3.3. I~~!g1g~~g=~g~=g~~g~~g£~=~g~~~~ggl 
Bij veel analyses wordt in geval van de methode 

PIXE gebruik gemaakt van een organische verbinding 

(selektron, formvar) als dragermateriaal van de tref

plaat. Het effekt van secundaire fluorescentie is 

daarom ook gemeten aan een trefplaat die uit een fil

treerpapier van selektron bestaat waarop een oplossing 

van ijzernitraat en chroomchloride is aangebracht. 

De oppervlakte dichtheid van de filtreerpapiertjes 

bedraagt 5,0 mg/cm
2

. De samenstelling van selektron, 

c
65

H
88

o
46

, is met behulp van elementenanalyse appara

tuur van de afdeling Organische Chemie van de T.H.E. 

bepaald. 

Er zijn twee oplossingen met verschillende samen

stel ling van ijzernitraat en chroomchloride gemaakt. 

De hoeveelheid Fe is zodanig gekozen dat de ijzer con

centratie overeenkomt met de concentratie die in bloed 

gevonden wordt (ca. 500 ppm Fe). Chroom komt in een 

veel kleinere concentratie in bloed voor. 

A) 22,18 mg Fe en 2,07 mg Cr in 20 ml oplosmiddel. 
2 

Hiervan wordt 50 µl op een oppervlak van 5,7 cm 

van het filtreerpapier aangebracht. Dit resulteert 

in een oppervlakte dichtheid van Cr en Fe van 
2 2 

0,92 µg/cm respektievelijk 9,7 µg/cm (xFe/xCR ~ 10). 

B) 22,18 mg Fe en 0,23 mg Cr in 20 ml oplosmiddel. 

Hiervan wordt weer 50 µl op het selektron aangebracht. 

De oppervlakte dichtheid van chroom en ijzer is in 

dit geval 0,10 µg/cm
2 respektiev~lijk 9,7 µg/cm

2 

(xF /xc = 100). •e r 

In tabel 3.VIII ziJn de resultaten van metingen en 

berekeningen aan deze folies weergegeven. De intensiteit 

van de karakteristieke rontgenstraling is genormeerd op 

de intensiteit van de K lijn van chroom. a 
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De, op de Cr-K straling genormeerde, intensiteit 
a. 

van de ijzer r5ntgenlijnen is ook berekend vo-0r een 

trefplaat die alleen uit de monster komponenten (Fe 

en Cr) bestaat. De invloed van het dragermateriaal is 

dus niet in de berekening meegenomen. Zo ontstaan er 

dus twee denkbeeldige trefplaten met dezelfde relatieve 

concentratie van chroom en ijzer 

2 2 
A) 0,92 µg Cr/cm + 9,7 µg Fe/cm . 

De oppervlakte dichtheid van deze trefplaat bedraagt 

10,62 µg/cm
2

. De relatieve concentratie van Cr en 

Fe is 0,087 respektievelijk 0,913 (xFe/xCr ~ 10). 

2 2 
B) 0,10 µg Cr/cm + 9,7 µg Fe/cm . 

De relatieve concentratie van chroom en ijzer be-

draagt nu 0,01 respektievelijk 0,99 (:ic /x ::: 100), 
Fe Cr 

terwijl de oppervlakte dichtheid van de trefplaat 
2 

9,8 µg/cm bedraagt. 

De resultaten van deze berekeningen zijn in de 

onderste rij van tabel 3.VIII weergegeven. 
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Tabel 3.VIII De intensiteit van Fe rontgenstraling 

genormeerd op de Cr-K lijn voor een 
Ci. 

selektron filter met een Fe, Cr oplossing. 

Fe-K Fe-K 

XFe I xcr 
a. f3 

Cr-K Cr-K 
~ a. a 
~ 

>---;--· 

experiment 
I 0 8,3 + 0,8 I , I 7 + 0, I I - -

100 53 + I 0 7 '2 + I , 4 - -
berekening I 0 7,43 I , 0 5 
zonder 
sec. fluoresc. 100 68,S 9,70 

berekening met IO 7,42 I , 0 5 

sec. fluoresc. 100 68,4 9,70 

berekening I 0 i, 20 I , 0 I 
zonder 
selektron 100 68,2 9,53 
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4. Diskussie 

Uit tabel AZ.I blijkt dat de onnauwkeurigheid in de 

totaal waarden van de K-schil fluorescentie opbrengst WK 

varieert van twee tot acht procent. De onnauwkeurigheid 

in de KB/Ka verhouding (tabel AZ.II) is ongeveer twee 

procent. Hieruit volgt dat de onzekerheid in de waarden van 

de fluorescentie opbrengst voor K en K0 straling varieert 
a32) IJ 

van vier tot tien procent. Veigele stelt dat de fout in 

de door hem getabelleerde waarden van de werkzame doorsnede 

voor foto-ionisatie en van de massa absorptie coefficient 

z~5% bedraagt. De onnauwkeurigheid in de berekening van de 

werkzame doorsnede voor ionisatie door protonen (vgl. 3.1) 

is volgens Akselsson enJohansson 30) kleiner dan 5%. De rela

tieve onnauwkeurigheid in de integratie van de absorptie 

funktie (vgl. (Z. lZ) en (Z.13)) is met de gebruikte proce

dure maximaal 1%. De totale onzekerheid in het resultaat 

van de berekeningen bedraagt 15-ZO%. Hierin is de fout in 

de berekening van de energie-afname van de protonen in de 

trefplaat en de onzekerheid in de relatieve concentraties 

van de elementen in de monsters nog niet meegenomen. 

De fout in de bepaling van het oppervlak van een piek 

in het rontgenspektrum hangt af van eventuele interferenties 

van pieken en van de verhouding van de inhoud van de piek 

tot de bijbehorende ondergrond. Het is met het programma 

KRAAK 4 ), waarmee de spektra verwerkt worden, namelijk niet 

mogelijk om pieken die elkaar overlappen (zie bijlage. BZ, 

fig. 1) te scheiden. Ook wanneer een kleine piek op de 

steile flank van het achtergrondspektrum ligt (zie fig. Z, 

bijlage B2), is de bepaling van de piekinhoud met KRAAK 

erg onnauwkeurig (een fout van 100% kan optreden). De fout 

in de bepaling van het oppervlak van een enkele, goed geiso

leerde piek is kleiner dan 5%. 

De resultaten van metingen en berekeningen aan tref

platen die uit drie metalen folies zijn opgebouwd (tabel 3.II) 

vertonen, voor wat betreft de verhoging van de intensiteit 
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van lager energetische rontgenlijnen, een goede overeen

komst. Ook de gemeten en berekende absorptie van de hoger 

energetische rontgenlijnen stemmen goed overeen. 

Metingen aan de kombinatie Ni-Fe-Al (tabel 3.III), waarbij 

aluminium folies met verschillende oppervlakte dichtheden 

gebruikt zijn, tonen aan dat, binnen de opgegevan meetfout, 

het aluminium folie geen invloed heeft op de verhoging van 

de intensiteit van ijzer ten gevolge van de Ni-Ka en Ni-Ke 

straling. De intensiteit van de K-straling van aluminium 

verandert niet meetbaar t.g.v. de secundaire fluorescentie. 

De Al-K lijn kan daarom als referentie gebruikt worden. 

De resultaten van metingen en berekeningen aan 

legeringen komen ook goed overeen voor de Mn-Ni en de 

Cr-Fe legering (zie tabel 3.IV en 3.V). De grote afwijking, 

die voor de chroom-Ke en de nikkel-Ka piekinhoud gevonden 

wordt, tussen de metingen en de berekeningen aan SS-30S 

staal moeten toegeschreven worden aan de bovengenoemde 

onnauwkeurigheid in de oppervlakte bepalingi 

Uit tabel 3.II en fig. 3.S blijkt dat het effekt van 

de secundaire fluorescentie afhankelijk is van 

de energie afstand tussen de beschouwde rontgenlijn van 

het zwaardere element en de K-absorptiekant van het 

lichtere element. 

- de relatieve cncentraties van de elementen in de trefplaat. 

- de oppervlakte dichtheid van de trefplaat. 

Wanneer de energie van de exciterende straling lager 

is dan de K-absorptiekant, vindt er uiteraard geen secun

daire fluorescentie op de bijbehorende Ka en Ke lijnen plaats. 

Uit de metingen aan legeringen is de invloed van de 

secundaire fluorescentie als funktie van de oppervlakte 

dichtheid moeilijk te bepalen. De invloed van de rontgen

straling van het zwaardere element op de karakteristieke 

straling van het lichtere element kan immers niet, zoals 

bij de metingen aan drie metaal folies, uitgeschakeld 
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worden. Verder neemt, met toenemende oppervlakte dichtheid 

van de trefplaat, ook de absorptie van rontgenstraling in 

de trefplaat toe. Uit tabel 3.Vb blijkt wel dat voor de 

gebruikte Cr-Fe folies een verandering in de oppervlakte 
2 dichtheid met een faktor 2,32 (van 0,796 naar 1 ,85 mg/cm ) 

de ~elatieve toename van de intensiteit van de Cr-K en 
a 

de Cr-KS lijn een faktor 2,33 respektievelijk 2,37 bedraagt. 

Er is een bevredigende overeenstemming tussen de 

resultaten van metingen en berekeningen aan chroom-ijzer 

oplossingen op een selektronfilter (5 mg/cm 2 ). Uit de 

resultaten (tabel 3.VIII) kan gekonkludeerd worden dat, bij 

de gegeven concentraties van de monster elementen 

(kleiner dan 2000ppm), het effekt van de secundaire fluores

centie verwaarloosbaar is voor dit type trefplaat. 

De overeenkomst in de resultaten van de berekening 

van de, op de Cr-K lijn, genormeerde rontgenstraling van a 
ijzer, in de situaties waarin het selektron wel en niet 

wordt meegenomen, kan verklaard worden met het feit dat 

de energie van de chroom en ijzer rontgenstraling ver weg 

ligt van de absorptiekanten van het selektron (H, C en O, 

zie ook fig. 3.1). Verder moet opgemerkt worden dat de 

absorptie van de karaktetistieke rontgenstraling van de 

elementen Z = 22-30 in selekt~on gering is (2-10%). 
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5. Konklusies 

De resultaten van metingen en berekeningen aan het 

effekt van secundaire fluorescentie, komen goecl overeen 

voor de onderzochte elementen Z = 22-30. 

Bij metalen trefplaten is in het algemeen de secun

daire fluorescentie niet verwaarloosbaar. Voor dikke tref~ 

platen kan de relatieve verhoging van lager energetische 

rontgenlijnen door hoger energetische lijnen meer dan 50% 

bedragen. Dit resultaat komt overeen met gegevens van 

Ahlberg 26 ). 

De karakteristieke rontgenstraling,met energie grater 

dan 4 keV, van de elementen van een monster op selektron 
2 

wordt in geringe mate door selektron (5 mg/cm ) geabsor-

beerd. De energie van de karakteristieke straling ligt 

ver van de absorptiekanten van selektron. Daarom kan het 

effekt van de secundaire fluorescentie voor trefplaten, 

waarvan het dragermateriaal selektron is, berekend warden 

door een denkbeeldige trefplaat te beschouwen die alleen 

uit de monsterelementen is opgebouwd. 

Het effekt van de secundaire fluorescentie is ver-

waarloosbaar voor monsters die op een selektronfilter 

zijn aangebracht waneer de concentratie van de monster

e lementen niet te hoog is (kleiner dan 10 µg/cm
2
). 
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Symbolenlijst 

c 

x 

A 

z 
N 

p 

µ 

0 

a 
p 
f 

a 

w 

N 
p 

Nf 
N 

pr 
N 

E 

p 

s 

concentratie 
-3 

(cm ) 

relatieve concentratie, 
-I 

atoomgewicht (g Mol ) 

atoomnummber 

x a 

c 
a 

re-

getal van Avogadro (N = n,0225 10 23 Mol-I) 
0 

dichtheid (g cm-
3

) 
2 - I 

massa absorptie coefficient (cm g ) 
2 

werkzame doorsnede voor ionisatie door protonen (cm ) 

2 
werkzame doorsnede voor ionisatie door fotonen (cm ) 

fluorescentie opbrengst 

aantal protonen dat de trefplaat doorloopt 

bronfotonenstroom 

aantal primair opgewekte rontgenquanten 

aantal secundair gegenereerde fotonen 

energie (keV) 

verhouding werkzame doorsnede voor foton-ionisatie 

op een schil of subschil tot de totale werkzame door

snede 

e tophoek kegel 

n aantal primair gegenereerde rontgen~uanten in een 

laagje in de trefplaat 

NT aantal lagen waarin de trefplaat is opgedeeld 

~ dikte van een laagje in de trefplaat (cm) 

k,l nummering van de lagen 

I intensiteit (aantal pulsen) 

indices : 

i,j aanduiding voor Ka' KS etc. rontgenlijnen 

a,b elementaanduiding 

m K, 1
1 

etc. absorptiekant 

-59-



-59-

Referenties 

I) R.P.M. Kivits, J.A. v.d. Heide 

Chem. weekblad, mei, 303 (1978) 

2) R.P.M. Kivits 

T.H. Berichten, 3 november 1978 

3) H.B.B. van Dam 

Stageverslag NK 281 

4) H.B.B. van Dam 

Intern rapport NK 294 

5) N.A. Dyson 

X-rays in atomic and nuclear physics, hfdst. 4 

(Longman, London, 197 3) 

6) J. Hemelaar 

Stageverslag NK 258 

7) J.A. van der Heide 

Natuur en techniek ~' 238 (1975) 

8) H. van Zan, W. Cottaar 

Stageverslag 

9) E.P. Bertin 

Principles and practice of X-ray spectrometric 

analysis, hfdst. 4 (Plenum Press, New York, 1975) 

10) F. Folkman et al. 

Nu c 1 • Instr. Meth. ~. 4 8 7 ( 1 9 7 4) 

I I) D. Beuzekorq 

Afstudeerverslag NK 251 

12) J. Hemelaar 

nag te publiceren 

13) G. Wijnhoven 

Stageverslag, nag te publiceren 

14) J. Duiminck 

Afstudeerverslag 

15) J.D. Jackson 

Classical Electrodynamics, hfdst. 9 en 14 

(Wiley, New York, 1975) 

16) N.A. Dyson 

X-rays in atomic and nuclear physics, hfdst. 5 

(Longman, London, 1973) 

-60-



-60-

17) J.W. Criss, L.S. Birks 

Anal. Chem. 2_, I 080 ( 1968) 

18) M. Franzini et al. 

X-Ray Spectr. _!_, 151 (1972) 

19) M. Franzini et al. 

x~Ray Spectr. i' 208 (1976) 

20) L. Leoni, M. Saitta 

X-Ray Spectr. ~, 181 (1977) 

21) J. Sherman 

Spectrochim. Acta 2_, 283 (1955) 

22) W. Reuter et al. 

J. Appl. Phys.~, 3194 (1975) 

23) P.M.A. van der Kam et al. 

Nucl. Instr. Meth. 142, 55 (1977) 

24) L.D. Hulett et al. 

J. Radioanal. Chem.~, 541 (1978) 

25) A.R. Knudson 

Nucl. Instr. Meth. ~, 445 (1978) 

26) M.S. Ahlberg 

Nucl. Instr. Meth. 142, 61 (1977) 

27) L.S. Birks et al. 

J. Appl. Phys. 1i_, 2578 (1964) 

28) R. Woldseth 

X-ray Energy Spectrometry, hfdst. 4, 

(Kevex Corp. 1973) 

29) J.D. Garcia et al. 

Rev. Mod. Phys.~, Ill (1973) 

30) R. Akselsson, T.B. Johansson 

Z. Physik 266, 245 (1974) 

31) E. Storm, H.I. Israel 

Nucl. Data Tables 2., 565 (1970) 

32) WM. J. Veigele 

Atomic Data Tables i' 51 (1973) 

33) G. Hellings 

Stageverslag NK 300 

-61-



-61-

34) C.S. Zaidins 

Nucl. Instr. Meth. 120, 12S (1974) 

3S) W. Bambynek et al. 

Rev. Mod. Phys. ~' 716 (1972) 

36) L.E. Bailey, J.B. Swedlun~ 

Phys. Rev. 1S8, 1S8 (1967) 

37) E.P. Bertin 

Principles and practice of X-ray spectrometric 

analysis, appendix 9 (Plenum Press, New.York, 197S) 

38) H.U. Freund 

X-ray Spectrom. ~' 90 (197S) 

39) J.H. Scofield 

Phys. Rev. J..2.2., 9 (1969) 

40) G.C. Nelson, B.G. Saunders 

Atomic Data!, 377 (1970) 

41) V.W. Slivinsky, P.J. Ebert 

Phys. Rev. AS, 1S81 (1972) 

42) D.G.W. Smith et al. 

X-ray Spectrom. 1, 149 (1973) 

43) J.H. Mccrary et al. 

Phys. Rev. A4, 174S (1971) 

44) J.H. Mccrary et al. 

Phys. Rev. AS, 1S87 (1972) 

4S) IBM SSP Library 

46) THE-RC informatie bulletin PP-3.1 .1. 

- {:. ') -



-62-

BIJLAGE Al 

Waarden van C en a voor de berekening 34 ) van de afname 

van de protonenenergie in de trefplaat. 

element c a 

(Me Vi 2 -1 MeV-I cm g ) 

H 625 38,6 

c 228 8,9 

0 214 7 '2 

Al 184 5,2 

Cl I 7 I 4,4 

Ca I 70 4,0 

v 148 3,7 

Fe 148 3,5 

Ni 148 3,3 

Cu 140 3,3 

Ge I 3 I 3 , I 

Zr I 2 2 2 '8 

Ag 114 2,6 

De waarden voor tussenliggende elernenten kunnen door 

interpolatie berekend warden. 
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BIJLAGE A2 

Tabel A2.I 
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De K-schil fluorescentie opbrengst WK voor 

Z = 13, 22-30 (ref. 35). 

element WK ~WK 

13-Al 0,0357 0,0028 

22-Ti 0 '2 1 9 0,018 

23-V 0,250 0,007 

24-Cr 0,282 0,007 

25-Mn 0,314 0,023 

26-Fe 0,347 0,008 

27-Co 0,381 0,027 

28-Ni 0,414 0,028 

29-Cu 0,445 0,009 

30-Zn 0,479 0,030 

In tabel A2.II worden waarden voor de verhouding 

K
8

/K gegeven. Kolom 2 geeft een waarde voor KS/K zoals 
a 39) a 

die uit, door Scofield berekende, stralingsfrekwenties 

(aantal fotonen per sekonde) bepaald is. In kolom 3 is 

de grootte van KB/K gegeven zoals die berekend zijn uit, 
a31) 

door Storm en Israel getabelleerde waarden voor de 

relatieve intensiteiten van rontgenlijnen. In de kolommen 

4, 5, 6 en 7 zijn de resultaten van experimenten van 

d 40) 43) S . h42) Sl' · k Nelson en Saun er , Mccrary , mit en ivins y 
4 1) 

en Ebert opgenomen. Kolom 8 geeft tenslotte de waarden 

voor KS/Ka die in het rekenmodel gebruikt zijn. 
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°' 1..1'1 
I 

Tabel A2.II De verhouding van de intensiteit van KS en Ka straling voor de 

elementen Z = 22-30. 

z Scofield 
Storm, Nelson, Mccrary 

Slivinsky, Smith 
in FOTO 

Israel Saunders Ebert gebruikt 

22-Ti 0,1138 0, I I 3 2 0,095 0, I 3 2 0, I 3 I 9 0, I 30 0,1317 

23-V 0,1339 0,1327 0,1328 

24-Cr 0' 1170 0, I I 4 0,135 0,1344 0,1338 0,1340 

25-Mn 0,1192 0,1361 0,135 0,1352 

26-Fe 0, I 20 7 0, I I 9 9 0,128 0,136 0,1366 0,1361 0,1363 

27-Co 0,1376 0,138 0,1375 

28-Ni 0 , I 2 I 5 0,133 0,138 0,1385 0, I 39 0,1390 

29-Cu 0, I 2 I 2 0,1387 0, I 4 I 0,1406 

30-Zn 0,1240 0,1250 0,137 O·, I 4 I 8 0,143 0,1423 
·--K 

!::,. (2-) 
2 2 5 I 2 2 K 

(%) a 

I 

°' .i::--
1 
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BIJLAGE A3 

Tabel A3.I 

z a 
0 

22 8,76523 

23 8,868772 

24 9,014793 

25 9,133974 

26 9,289153 

27 9;375071 

28 9,528368 

29 9,589716 

30 9,65134 

Coefficienten van eerste graads polynomen van ln(µ) in ln(E); 
• 2 - I E in keV en µ in cm g ln(µ) = a

0 
+ a

1 
ln(E) 

energie- energie-
al gebied a al gebied 

(keV) 0 (keV) 

-2,679694 I - 4,966 11,02075 -2,749882 4,966 - 20 

-2,686486 1 - 5,465 1 I , 166 38 -2,768373 5,465 - 20 

-2,674641 I - 5,989 1 1 , 3 1468 -2,766691 5,989 - 20 

-2,682385 1 - 6,539 11,40893 -2,770987 6,539 - 20 

-2,691621 1 - 7, I 1 2 11,48729 -2,750278 7 , 1 1 2 - 20 

-2,684256 I - 7,709 11 ,65798 -2,777349 7,709 - 20 

-2,692217 1 , 00 8 - 8,333 11 ,67488 -2,744629 8,333 - 30 

-2,685985 I , 09 7 - 8,979 11,73599 -2,746032 8,979 - 30 

-2,659468 1 , 194 - 9,659 11,88318 -2,75951 9,659 - 30 

I 
(j'\ 

Vl 
I 
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Tabel A3.II Coeff icienten van polynomen voor de bere

kening van de massa absorptie coefficient 

van de elementen H, C, 0 voor het energie

g e bi e d van I - 2 0 k e V; 1 n ( µ) = L: a . [l n ( E) J i ; 
. 2 -1 l. 

µ in cm g en E in keV 

H c 0 

a 1,980183 
0 

7,712542 8,454968 

a I -3,182029 -2,937023 -2,572957 

a2 -0,03805158 -0,1364255 -0,2649004 

a3 1,267659 -0,1753693 0,05465732 

a4 -0,5503092 0,04659512 

as 0,07104966 

~- --

Tabel A3. III Coefficient van eerste graads polynomen 

z 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

f 
van ln(crK) voor de berekening van de werk-

zame doorsnede voor foto-ionisatie; E in 

keV en crK in barn. 

energie-
a a I gebied 

0 (keV) 

15,304782 -2,769162 4,966 - 20 

15,52058 -2,792004 5,465 - 20 

15,678587 -2,786400 5,989 - 20 

15,830041 -2,792181 6,539 - 20 

15,91235 -2,766163 7, II 2 - 20 

16,139855 -2,795611 7,709 - 20 

16,183120 -2,775795 8,333 - 30 

16,324677 -2,778050 8,981 - 30 

16,493048 -2,788040 9,659 - 30 
-- --
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BIJLAGE Bl 

1~.-~~~~----:====--=.==:.-==----, -,,,. 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

2 

I 

I 
I 

I 
I 

,, 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

4 6 8 10 

E(kQV) 

Detektor efficiency (---) en transmissie coefficient 

(~-) van een 3 mil Be-folie als funktie van de 

fotonenergie E. 
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BIJLAGE B2 

DATE = 
TIME = 

SCALE FACTOR IN Y-DIR= 
SCALE FACTOR IN X-DIR= 
Y-MAX :; 

Y-MIN = 
so 

1500 
Al-K 

1000 

SOD 

Fig. B2.1 

I 
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08-HOV-rtB 
:~;:3'1:aa 

a.58'1'1Et01 
a.1311E+aa 
a.11'1SE+as 
a.oaoaE+oa 

100 

100 

tsa 

K a 

ISO 

c 

200 

Fe-K a 

Fe-K s 

1500 

1000 

saa 

Spektrum van een SS-305 + Al folie. De opper

vlakte dichtheid van het SS-305 en Al folie 

bedraagt t,44 mg/cm
2 

resp. 0,70 mglcm2 • 



DATE 
TIME = 

SCALE FACTOR IN Y-DIR= 
SCALE FACTOR IN X-DIR= 
Y-MAX -
Y-MIN = 

1500 

1000 

SOD 

sa 

Fig. B2.2 

I Lf-DEC:-'18 
og ~ ori: :.J'i 

0.16B2Et01 
a. I 3 I I E +aa 
0.3363EtD"1 
n,,1130E-D'l 

100 

100 
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ISO 

ISO 

I 
K a 

200 

1500 1 

1000 

SOD 
Fe . 

Spektrum van een oplossing van Cr(C1) 3 en Fe(N0 3 )
3 op selektron. De oppervlakte dichtheia van bet 

selektronfilter bedraagt 5 mg/cm2 . De relatieve 
oppervlakte dichtheid van Cr en Fe bedraagt 
20 ppm respektievelijk 1940 ppm. 


