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Samenvatting 

In samenwerking met Philips is door natuurkunde studenten van de TUE in het 

verleden een model ontwikkeld, waarmee men het spectrum van een röntgenbuis 

kan voorspellen. De basis van deze berekeningen berust op het simuleren van 

elektronenbanen in de anode, door middel van Monte-carlo-berekeningen. Het 

model is verwerkt in een Fortran-programma, met de naam ZDWAES. 

Het doel van het afstudeerwerk beschreven in dit verslag was het testen en 

uitbreiden van dit model. Het programma is grondig onderzocht op theoretische 

en progranuneerfouten. Belangrijke veranderingen zijn nu doorgevoerd in de 

berekening van de karakteristieke straling en in de diskretisatie van het 

probleem. Verder blijken de relativistische effekten niet verwaarloosbaar te 

zijn, doch deze zijn nog niet in het programma verwerkt. Onderzoek is gedaan 

naar de statistische eigenschappen van de gebruikte randomgenerator. Deze 

blijkt over het algemeen betrouwbaar te zijn. 

Om de resultaten van het programma te kunnen toetsen, werden bij Philips 

spectra gemeten van diverse röntgenbuizen, en zijn berekeningen uitgevoerd met 

het NBS-progranuna, dat het spectrum berekent op grond van semi-empirische 

vergelijkingen. Op grond van vergelijkingen van de resultaten van ZDWAES met 

de NES-resultaten en de metingen zijn de volgende conclusies getrokken : 

- de vorm van het door het model voorspelde continuurn en karakteristiek 

spectrum komt redelijk goed overeen met NBS en de metingen: 

- de absolute waarde van het berekende spektrum komt niet overeen met NBS en 

de theorie : het continuurn verschilt een faktor 2 met het NBS-continuum, de 

karakteristieke intensiteit een faktor die afhankelijk is van het anodema

teriaal. Er zijn enkele aanwijzingen waarmee deze afwijkingen verklaard 

kunnen worden, doch deze zijn nog niet grondig onderzocht. · 

- meer onderzoek naar de invloed van relativistische effekten en secundaire 

elektronen is gewenst. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het programma ZDWAES een waardevolle 

methode voor het voorspellen van { de vorm van) röntgenbuis-spectra levert. 

Met behulp van de in dit verslag besproken resultaten en de uitgebreide doku

mentatiemap bij het programma, moet het mogelijk zijn om op korte termijn de 

laatste onjuistheden in het programma op te sporen en te verbeteren, zodat ook 

de absolute intensiteit korrekt voorspeld kan worden. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Bij Philips I&E ( Industrial & Electro-Acoustic Systems) in Acht worden 

röntgenbuizen ontwikkeld en gefabriceerd voor gebruik in röntgenspectrometers. 

Hiermee worden materiaal-analyses uitgevoerd volgens het volgende principe : 

Een sample met onbekende samenstelling wordt bestraald met een röntgenbuis. 

Door het meten van de intensiteit en de energie van de fluorescentie-straling 

die uit het sample komt kan de samenstelling van het sample berekend worden. 

Om deze analyse goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het röntgen

spectrum dat de buis levert goed te kennen. Dit spectrum kan experimenteel 

bepaald worden, of berekend worden met een semi-empirisch of een theoretisch 

model. Voor de huidige spectrometers van Philips wordt een semi-empirisch 

model gebruikt, dat bij het National Bureau of Standards ontwikkeld is ( pro

gramma : NBSBS, theorie : PELS5). Dit model levert bevredigende resultaten, 

mede doordat het gefit is op experimenteel bepaalde spectra van microprobes. 

Voor het ontwikkelen van nieuwe buizen en voor energieën > 60 keV is dit 

programma minder geschikt voor diverse nieuwe buistypen ( dubbellaagsbuizen 

en target-transmissiebuizen ) is het NBS-programma in de huidige vorm onbruik

baar. Bij het ontwikkelen van röntgenbuizen is een programma dat vooraf het 

spectrum van een nieuw röntgenbuis-ontwerp kan voorspellen een zeer belangrijk 

hulpmiddel. Tevens is het belangrijk om vooraf te kunnen berekenen hoe groot 

de warmtebelasting op het venster van de buis door terugverstrooide elektronen 

zal zijn. Veel tijd en kosten die besteed zouden worden aan het produceren en 

testen van diverse proefmodellen kunnen dan bespaard worden. 

Daarom heeft Philips in het kader van een samenwerkingsverband met de groep 

cyclotrontoepassingen van de vakgroep Deeltjesfysica aan studenten van de TUE 

gevraagd een programma te ontwikkelen, dat op grond van de theorie en Monte

Carlo-simulaties het röntgenspectrum en de energieverdeling van de terugver

strooide elektronen van zowel conventionele als nieuwe typen röntgenbuizen kan 

berekenen. 

Rob Dolmans ( 001..83) heeft in samenwerking met Maarten Prins en Wim Dieroer 

{Philips) de theorie verzameld en programma's geschreven voor berekeningen aan 

enkellaags-zijvenster-buizen en aan target-transmissie-buizen { de programma's 

PEBAX resp. PEX). Riek de Lange ( LAN85) heeft het PEBAX programma uitgebreid, 

zodat het ook gebruikt kan worden voor dubbellaags-zijvensterbuizen ( ZDBUIS). 

Harry Steinbusch heeft het ZDBUIS-programma gecontroleerd op programma

struktuur en heeft enkele fouten gecorrigeerd ( nieuwe versie : ZDSTEI, geen 

verslag). In de vernoemde programma's wordt behalve het karakteristieke en het 

remstralings-spectrum van de buis ook het aantal, de richting en de energie 

van de aan de anode terugverstrooide elektronen berekend. 
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Het doel van het afstudeerwerk beschreven in dit verslag was het testen van de 

laatste versie van het programma, het vergelijken van de resultaten met de 

resultaten van het NES-programma en met de resultaten van metingen aan 

röntgenbuizen, die bij Philips in Acht verricht kunnen worden. Tevens waren 

enkele uitbreidingen van het programma gewenst, bijvoorbeeld het in tekening 

brengen van relativistische effekten. 

THOUGH SUPER PAl/l'S PENETRATINf? X-RAY VISION 
DISCOVERS tJO DtAMONDS." JT DOES SPOT SOME
THING ELSE OF INTEREST ••• 

HMM .... THAT MAN 
IS CARRYING A 
HIDDEN PJSTOL! 
HE COULD SE THE 
Ot-JE WE1RE AFTER ••. 
I•LL HAVE 10 
TELL PHILIP.S 

ABOUT THIS} 
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Hoofdstuk 2 Röntgenspektrometers en röntgenbuizen 

2.1 Algemeen 

Bij Philips I&E te Almelo worden röntgenspectrometers ontwikkeld en gefabri

ceerd. Bij Philips in Acht worden daarvoor verschillende onderdelen gemaakt: 

o.a. röntgenbuizen, collimatoren en detectoren. De wereldmarkt voor röntgen

spektrometers is vrij klein : er worden er per jaar een paar honderd verkocht, 

{ prijs per stuk : fl 500.000,- tot fl 1.000.000,- ), waarin Philips een 

flink aandeel heeft. 

2.2 Röntgenspektrometers 

Er zijn twee soorten röntgenfluorescentie {XRF) technieken te onderscheiden 

een energie dispersieve en een golflengte dispersieve methode. 

2.2.a. Energie dispersieve XRF-opstelling 

Een schematische weergave van een energie-dispersieve opstelling is gegeven in 

figuur 2.1. 

W\u.\H 
c. ha rm d 

.__..,. c.no( ';SS'?r 

Figuur 2.1 
Energie dispersieve 
XRF-opstel.l. ing 

Eén meting levert de intensiteit van de door de detector gemeten straling als 

funktie van de energie van die straling. Enkele eigenschappen van deze 

opstelling zijn: 

-de methode is snel: het spectrum wordt in één keer gemeten 

- de koeling met vloeibare stikstof {LN2) is een nadeel 

- de resolutie is slecht FWHM = 159 eV 

- de detector is traag : telsnelheid < 20.000 cps 

2.2.b Golflengte dispersieve opstelling 

Een schematische weergave van een golflengte dispersieve opstelling wordt 

gegeven in figuur 2. Het kristal en de detektor zijn gepositioneerd onder een 

hoek a respektievelijk 29 met de röntgenbundel. Met die hoek a correspondeert 

een golflengte À • die maximaal gereflekteerd wordt aan het Bragg-kristal, 

volgens de Bragg-relatie 2dsina = DÀ { d is de afstand tussen de lagen in 

het kristal ). Enkele eigenschappen van de opstelling zijn 

de detektor hoeft alleen maar het aantal pulsen te tellen; de energie ervan 

ligt al vast door de Bragg-relatie. Hierdoor kan de telsnelheid veel hoger 
zijn: tot een miljoen cps {dus betere telstatistiek). 
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- een groot scheidend vermogen 

- nadeel : bij elke interessante golflengte moet apart gemeten worden. 

Nai(TI) SCINTILLATION DETECTOR 

Figuur 2.2 Sequentiele golflengte dispersieve opstelling 

X·RAV TUBE 
HIGH VOL lAGE 

GENERATOR 

De meeste van de door Philips gebouwde spectrometers berusten op de golflengte 

dispersieve methode. Bij het meten van de intensiteit bij een zekere golf

lengte worden twee systemen onderscheiden het sequentiele resp. het 

simultane systeem. 

2.2.b.l Sequentiele spectrometers (Philips PW1410. PW1400. PW1404 en PW1480) 

Er wordt één detector en één kristal tegelijk gebruikt, welke kunnen draaien 

om dezelfde as. De detectorarm en het kristal zijn mechanisch gekoppeld, zodat 

de verhouding 9:29 altijd 1:2 blijft. Door het verdraaien van het kristal en 

de detector kan de intens! tei t gemeten worden bij elke golflengte À die 

0 0 
voldoet aan : 2dsin5 = À • ~ À ~ À = 2dsin75 m1n max 
Door verschillende kristallen in de spectrometer in te bouwen, die elk een 

verschillend meetgebied hebben ( afhankelijk van de 2d-waarde van het kristal} 

, kan men bij golflengtes over een groot gebied meten. ( 0.18 tot 60 keV}. 

Voordelen : omdat je elke hoek in kan stellen kun je bij alle golflengtes 

( dus alle elementen} meten. Dit type spectrometer is relatief goedkoop : 

tot fl 500.000,- . 
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Nadelen : het systeem is traag omdat je maar één element tegelijk kunt meten. 

Er wordt veelal een zijvensterbuis gebruikt. Hierin zit een relatief dik Be

venster omdat de warmtebelasting van het venster door de terugverstrooide 

elektronen vrij groot is. Het dikke venster absorbeert veel zachte straling, 

waardoor de efficientie voor het meten van lichte elementen gering is. 

2.2.b.2 Simultane spectrometers ( Philips PW1600, PW1606 en PW1660) 

In een simultane spectrometer kunnen 28 elementen tegelijk ( simultaan) 

gemeten worden. Daartoe zijn er rondom het sample 28 opnemers geplaatst, welke 

elk op één element zijn afgestemd door het instellen van een vaste hoek 9. 

kristal. 

------- eindvensterbuis ( PW1606) 

of transmissiebuis ( PW1660) 

, _______ vaclll1111kamer, waarop 28 opnemers 

gepLaatst kunnen worden ( maar 

een opnemer getekend ! ) 

Figuur 2.3 Schematische voorstelling van een simultaan-spectrometer 

Voordelen : er kunnen 28 elementen tegelijk gemeten worden, dus een snelle 

analyse is mogelijk ( van belang bij controle in continue doorlopende 

pröduktieprocessen). Door het gebruik van een eindvensterbuis of 

transmissiebuis kan de anode dichter bij het sample geplaatst worden : 

meer opbrengst bij hetzelfde buisvermogen. 

Nadelen : door de keuze van de geplaatste opnemers ligt van te voren vast 

welke elementen wel of niet gemeten worden ( het is wel moge! ijk om een 

variabele, dus sequentiele, opnemer te plaatsen, maar dan duurt de meting 

weer lang). Dit type spectrometer wordt voornamelijk gebruikt voor 

routine-analyses van materialen met een kwalitatief bekende samenstelling 

(bijvoorbeeld cement-, staal- en glasindustrie). De prijs : afhankelijk van 

bijgeleverde extra's tot maximaal fl 1.000.000,-. 

2.3 Zijvensterbuizen 

Bij de zijvensterbuis vallen de elektronen in onder een hoek a 1 met de normaal 

op het anodeoppervla.k. Loodrecht op de fnvalsrichting van de elektronen 

verlaten de geproduceerde röntgenquanten de buis door het Be-venster, onder 

een hoek a met het anodeoppervlak ( zie figuur 2.5). De maximale versnel-
u 

spanning en het maximale buisvermogen bedragen 100 kV resp. 3 kW. 
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Figuur 2.4 Doorsnede van de Philips PW218% zijvensterbuis 

Figuur 2.5 
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Een nieuwe ontwikkeling zijn de dubbellaags-buizen. Hierbij bestaat de anode 

uit een metaal met een hoge Z ( 40 à 80) waarop een laagje metaal met een lage 

Z ( 20 à 25) is aangebracht. Met deze buizen kan men een röntgenspectrum 

produceren dat meerdere dominante karakteristieke lijnen met een verschillende 

energie bevat. De lijn van het lichte metaal slaat zeer efficient de lichtere 

elementen in het sample aan, terwijl de hoog-energetische lijn efficienter is 

voor het aanslaan van de zwaardere elementen. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de gegevens van de zijvensterbuizen die door 

Philips geleverd worden. 

De keuze van de anodehoek komt voort uit het afwegen van diverse belangen : 

- wordt de anodehoek zo gekozen dat de röntgenintensiteit in de richting van 

het venster maximaal is, dan is tevens de warmtebelasting van het venster 

door terugverstrooide elektronen erg groot. Om die warmte goed af te kunnen 

voeren moet een dik Be-venster gebruikt worden, waardoor de zachte 

röntgenstraling grotendeels geäbsorbeerd wordt ( zie figuur 3.12). 
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- de keuze voor een dun venster betekent tevens kiezen voor een anodehoek 

waarbij de warmtebelasting van het venster voldoende klein is, en daarbij 

onvermijdelijk een niet optimale röngenintensiteit in de richting van het 

venster. 

Daar het tijdens de ontwerpfase van de röntgenbuis van groot belang is de 

consequenties van de keuze van een zekere anodehoek goed te kunnen voorzien, 

is het wenselijk dat in het programma ook het aantal, de richting en de 

energie van de terugverstrooide elektronen berekend wordt. 

typenununer anodemateriaal Be-venster anodehoek 

z element diameter (nun) dikte (nun) graden 

PW21SO/OO 21 Sc 13.3 0.3 . 26 

PW21SS/OO 24 Cr 13.3 0.5 26 

PW2185/00 42 Mo 13.3 1.0 26 

PW2182/00 45 Rh 14.0 0.15/0.45 18 

PW2189/00 47 Ag 10.0 0.3 26 

PW2184/00 74 w 13.3 1.0 26 

PW2181/00 79 Au 13.3 1.0 26 

PW2195 21/42 Sc/Mo 14.0 0.4 26 

PW2194 21n4 Sc/W 14.0 0.5 26 

PW2191 24/79 Cr/Au 14.0 0.5 26 

Tabel 2.1 Gegevens van de Philips PW218* zijvensterbuizen 
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Figuur 2.7 Detailschets van 
de situatie rond de anode 
bij een eindvensterbuis 0{'-'::~oo 

Bij de eindvensterbuizen bestaat 

de kathode uit een ronde gloei

spiraal die om de anode is ge

plaatst. Door de vorm van de equi

potentiaalvlakken tussen de 

kathode en de anode, vallen de 

elektronen onder een hoek van 

gemiddeld 45 graden op de anode. 

De afnamehoek van de röntgen

quanten in de richting van het 

venster bedraagt 90 graden met het 

anodeoppervlak {zie figuur 7 voor 

een detai !schets van de situatie 

rond de anode). De warmtebelasting 

van het venster door terugver

strooide elektronen is door de 

geometrie van de buis niet aan

wezig. Er kan dus een erg dun 

venster gebruikt worden : 0.15 mm. 

De vensterdiameter is 18 mm. 

Doordat de buis axiaal symmetrisch 

is, is hij zeer geschikt voor ge

bruik in sequentiele spectro-

meters. 
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2.5 Transmissiebuizen 

Het allernieuwste buistype ( sinds februari 1988 commercieel verkrijgbaar) is 

de target-transmissiebuis, waarbij de anode op het venster is aangebracht 

(gesputterd). In figuur 2.8 is de doorsnede van zo'n buis getekend. 

BERYLIUM 
WINDOW/TARGET 

CE RAM IC 

MOUNTING FLANGE 

H.T. CABLE /ONNECTOR 

Figuur 2.8 Doorsnede van de Phitips-target-transmissiebuis 

WATEROUT 

Het grote voordeel van deze zogenaamde "target-transmissie-buizen" is dat de 

anode veel dichter bij het sample geplaatst kan worden, waardoor de door de 

buis geproduceerde röntgenbundel efficienter gebruikt kan worden, zie figuur 

2.9, en er dus minder buis- en koelvermogen nodig is. Een bijkomend voordeel 

is dat de buis relatief klein gemaakt kan worden. 

a) b) 

trefplaat 

Figuur 2.9 Geometrie voor de emissie van röntgenstraLing in a) een zijuen
sterbuis, en b) een transmissiebuis. Bij een transmissiebuis kan een groter 
deet van de röntgenbundeL benut worden. 
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Nadelen van deze buis zijn : 

1. Het is moeilijk de anode te koelen. 

2. De operationele buisspanning kan slechts in een klein gebied gevariëerd 

worden en is direkt gerelateerd aan de dikte van het anodelaag op het 

venster de spanning moet zo geoptimaliseerd worden dat de elektronen niet 

door het venster heen komen, terwijl de geproduceerde röntgen-quanten toch 

zonder al te veel absorptie naar buiten moeten kunnen treden. 

In paragraaf 4.7 van dit verslag wordt beschreven welke veranderingen in het 

programma ZDWAES aangebracht moeten worden, opdat het ook geschikt wordt voor 

berekeningen aan transmissiebuizen. 
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Hoofdstuk 3 Beschrijving van fysische processen in de röntgenbuis 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal beknopt uitgelegd worden welke fysische processen een rol 

spelen bij de produktie van röntgenstraling in een röntgenbuis. De basis van 

deze beschrijving is afkomstig uit de verslagen van Dolmans ( OOL83) en de 

Lange ( LAN85). Daar waar nieuwe inzichten zijn ontstaan zal wat uitvoeriger 

op de theorie worden ingegaan. De berekeningen in het Monte-carlo-programma 

ZDWAES berusten op het merendeel van de hierna beschreven vergelijkingen. In 

hoofdstuk 4 zal vermeld worden welke vergelijkingen in het huidige programma 

ZDWAES worden gebruikt. 

In figuur 3.1 is een schematisch overzicht gegeven van alle fysische processen 

in de anode die bij de produktie van röntgenstraling van belang zijn, waarbij 

tevens is aangegeven in welke paragrafen de theorie betreffende de afzonder

lijke processen beschreven is. Na behandeling van deze basis-theorie volgen 

nog enkele paragrafen waarin aanvullende theorie wordt behandeld, die van 

belang is bij het controleren van de berekende resultaten. 

rernstralings
produktie 

3.3 

3.5 

trefplaat-absorptie 
van fotonen 

3.4.c 

3.5 

3.4.b 

indirekte ionisatie 
door fotonen 

emissie van 

karakteristieke 
fotonen 

3.2 

3.4.a 

direkte ionisatie 
door elektronen 

Auger
elektronen 

Figuur 3.1 De fysische processen die men in rekening moet brengen bij het 
berekenen van elektron-geïnduceerde röntgenstraling 
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3.2 Elektronentransport in de anode 

In het programma wordt een elektronenbaan voorgesteld als een aaneenschakeling 

van rechte segmenten, elk eindigend met ~en elastische verstrooiïng ( dus 

zonder energieverlies) van het elektron aan een atoom. De segmentlengte en de 

verstrooiïngshoeken worden gesimuleerd met een Monte-carlo-model ( zie hoofd

stuk 4). De energie-afname van het elektron per eenheid afgelegde baanlengte 

wordt benaderd door een continue funktie. Deze zogenaamde "stopping power" 

wordt binnen één segment konstant genomen. De elastische verstrooiing wordt 

berekend met behulp van een gemodificeerde Rutherford-formule. 

3.2.a Energieverliesrelatie 

De stopping power dE/ds van het anodemateriaal voor elektronen met energie E 

(in keV) is ( BET30, GRE61, zie appendix 1) : 

dE 4 Z•n -- = -7.85•10 .~ ln(1.166•E/J) 
ds A•E 

-1 
[keV•cm ] 

voor E ~ 6.33S•J 

dE = -6. 236 • 104.~E-1/2.J-1/2 
ds A 

-1 
[keV•cm ] 

voor 0 ~ E < 6.33S•J 

8 met 

-..7 
~ 
CJ 6 
~ 

Au 

~5 
lt) 

c4 ......... 

* '--
!'IJ3 6.33B*J 
"ö 
"".2 
~ 
"ö 
I 1 

0 
0 10 20 30 40 50 

Energie (keV) 
Figuur 3.2 De stopping power als ftmktie van 

de energie voor goud 

z 

J 

p 

A 

(3-1) 

(3-2) 

a toomnummer van 

het anodemateriaal 

gemiddelde ionisa

tieënergie in keV 

dièhtheid van het 

anodemateriaal in 

-3 g•cm 

atoomgewicht van 

· het anodemateriaal 
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Voor het berekenen van de gemiddelde ionisatieënergie J zijn verschillende 

formules bekend ( J in eV) : 

J = 11.5•Z (WIL41) {3-3) 

J = 9.76•Z + 5.SS·z-0 · 19 
( Zl13) (BER64) (3-4) 

J = Z•[ 14•(1-exp(-Z/10)) + 75.5/ZZ/7. 5 - Z/(100+Z) J (DUN67) (3-5) 

Dolmans stelt voor om (3-3) te gebruiken (DOL83, p.13), doch figuur 3.3 toont 

aan dat de afwijkingen ten opzichte van de recentere vergelijking (3-5) vrij 

groot kunnen zijn. In het programma is (3-3) dus vervangen door (3-5) . 

............ 1.4 ::::. 
Co) 

~ 
'- 1.2 

~ 

Co) 1.0 
·~ 
~ 
~ 
Co) 0.8 

~ 171 pw~l .. o •wO<hil ~ ( r I \ W'IL4t t.o.v. DUN67 

I -5 

~10 
I I 

,-15 r 

~ 
Co) 

CzoL---L---L-~L-~L-~ 
0 20 40 60 80 100 

z WIL41 
Co) 

-~ 0.6 
"'+-:l 

d 
C'l) 

-~ 0.4 
0 
·~ 

. 0.2 

~ 
Co) 

~ 0.0 
0 20 40 60 

Atoornnurnrner Z 
Figuur 3.3 Vergelijking van twee benaderingsformules voor de 

gemiddelde ionisatieënergie 

80 

Vergelijking (3-1) en (3~2) gelden onder de volgende voorwaarden 

100 

a. De energie is zo laag dat relativistische effekten verwaarloosbaar zijn. 

b. Het energieverlies ten gevolge van remstraling is klein ten op zichte van 

het energieverlies ten gevolge van ionisaties en excitaties. 
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Indien relativistische effekten een rol gaan spelen, kan men de stopping power 

benaderen door de volgende vergelijking ( KN079, zie ook appendix 1) : 

dE _.153. 94 ~ [ In ( §!!.. i·E J - ( 2•Q- 1 + {32 )·ln(2) ds = 
{32 A 2 J2•(l-{32) 

+ ( 1-{32 ) + ~- ( 1 -Ft7]2 ( keV•cm -1 
) (3-6) 

met {3 = v / c = } - -_;1;;__--=
{1+E/511)2 

en E en J in keV 

De limiet van (3-6) voor {3 naar 0 levert (3-1). De klassieke stopping power 

kan ten op zichte van de relativistische voor onze toepassingen tot 20% 

verschillen ( zie figuur 3.4). In het programma ZDWAES is de klassieke verge

lijking nog niet vervangen door de relativistische. Indien men dat wel doet 

moet men wel bedenken dat dat de invloed van relativistische effekten bij de 

andere fysische processen nog niet onderzocht is. 

250 
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ü 
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"--
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Energie (kc V) 
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Z=21 KLASS/E~K~==========~~~======~r=====~ 

20 40 60 80 100 
Energie ( ke V) 

Figuur 3.4 Vergelijking van de klassieke stopping power met de 
relativistische, uoor scandium ( Z=21) en goud ( Z=79). 
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De totale stopping power van het anodemateriaal wordt verkregen door de 

afzonderlijke stopping powers ten gevolge van botsingen { ionisaties en 

excitaties) en die als gevolg van remstralingsproduktie op te tellen : 

dE/ds = (dE/ds)b + (dE/ds) ots rem {3-7) 

(dE/ds)bots wordt gegeven door vergelijking (3-3). 

Knoll ( KN079) leidt af dat de relatieve grootte van het energieverlies door 

remstralingsproduktie benaderd kan worden door de volgende vergelijking : 

(dE/ds) / (dE/ds)b ~ E•Z/700 rem ots met E in MeV (3-8) 

Voor onze toepassingen is de bijdrage door remstralingsproduktie aan het 

energieverlies niet groter dan 1%. Voor het berekenen van de totale stopping 

power kunnen dus vergelijkingen (3-1) met (3-2) of (3-6) met (3-2) genomen 

worden. 

3.2.b Scattering 

Als scatteringsformule wordt de volgende Rutherford-verstrooiïngs-formule 

gebruikt, inklusief afschermingsfaktor ~. welke de afscherming van de 

kernlading door de atomaire elektronen in rekening brengt ( DON71, DOL83, p31, 

zie appendix 1 ) : 

2 
dd~ = 1.296•10-21.Z2 2 1 

u E (sin ~/2 + ~2/4)2 

met ~2 = 1.8096•10-3 ·z2/3 ·E-1 

/ 

2 [ cm ] (3-9) 

enE in keV · 

~ is de 

verstrooiïngshoek 

Figuur 3.5 
Verstrooiïng aan 
atoomkernen 
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3.3 Remstralingsproduktie 

Elektronen die bij een trefplaatatoom afgebogen worden door Coulomb-interaktie 

verliezen energie in de vorm van een remstralingsfoton. De energie van het 

foton houdt verband met de afbuiginshoek 9 ( zie figuur 3.6) ; de maximale 

energie van het foton is de beginenergie van het elektron. 

De intensiteit van de remstraling kan als volgt geschreven worden, uitgedrukt 

in keV per steradiaal per keV energie-interval per elektron per atoom/cnf 

(KUL59. OOL83, p. 19 ) : 

_ 1-,f . [ .0-{32)•(1-cos2~) I • (cos8-f3)
2

] 
Ie - 2 . Ix 2 + I + z 2 

(1-~·cos~) (1-~·cos8) y (1-~·cos8) 
(3-10) 

met ~=v/c 

Hierin zijn I , I en I de intensiteiten in de x, y en z-richting, terwijl x y z 
het elektron vanuit de negatieve x-as het atoom nadert. Het foton wordt 

uitgezonden onder een hoek 8 met de positieve x-as, en in het xz-vlak ( zie 

figuur 3.6 ). I , I en I worden gegeven door (KIR45, DOL83 p.21) : x y z 

met : a= 1.47•B - 0.507•A - 0.833 
b = 1.70•B- 1.09•A- 0.627 

met 

A = exp(-0.223•VIZ2) - exp(-57•VIZ2 ) 

B = exp(-ü.082S•VIZ2) - exp(-84.9•VIZ2) 

+ (vlvk + h) ) 
0 

j = (1+2•h)•y2- 2•(l+h)•y3 

k = (l+h)•(y3+j) 

y1 = 0.220·( 1-ü.390•exp(-26.9•VIZ
2
)) 

2 
y

2 
= 0.067 + 0.023/(0.75+V/Z ) 

2 
y

3 
= -ü.00259 + 0.00776/(0.116+V/Z ) 

waarin : V de versnelspanning van de elektronen in statvolt 
( 1 statvolt = 299.8 Volt ) 

v de beschouwde fotonenfrequentie 
v

0 
de maximale fotonenfrequentie ( vlv

0 
= EIE0 ) 

(3-11) 

(3-12) 



-20-

y 

Figuur 3.6 Definitie van de hoek ~- De intensiteit in de waarnemingsrichting 

is : I •sin2~ + I + I •cos2~ {KIR45) x y z 

Vergelijking {3-10) houdt rekening met relativistische effekten, doch de 

vergelijkingen (3-11) en {3-12) voor I , I en I zijn nog niet relati-
x y z 

vistisch. Verder zijn de volgende fysische benaderingen gemaakt het 

afschermingseffekt van de atomaire elektronen is verwaarloosd; de atoomkern is 

het centrum van een zuiver coulomb-veld; elektronspin-effekten zijn verwaar

loosd. Vergelijkingen {3-11) en {3-12) benaderen I , I en I erg annauw-x y z 

keurig voor VIZ2~0.0604 { E~B kV voor Sc, E~32 kV voor Mo). Voor v/v <0.2 is 
0 

het afschermingseffekt van de atomaire elektronen niet meer te verwaarlozen. 

Statham {STA76) geeft de volgende analytische uitdrukkingen voor I , I en x y 

I , rekening houdend met de waarden van VIZ2 en v/v z 0 

Indien V~>0.0604 en v/v ~.2 geldt : 
0 

I en I worden gegeven door (3-11) resp. {3-12) x y,z 

Indien V~~0.0604 en v/v ~-2 geldt 
0 

-24 I = 1.509•10 •exp{c) x 
{3-13) 

c = { -1.01904 + 0.146014•v/v - 0.0501077•v2/v2 )•ln{VIZ2) 
0 0 

- 1.48311 + 0.947484•v/v - 0.3500140•v2/v2 
0 0 

I y,z 
{3-14) 

d = { -0.882129 + 0.0366934•v/v - 0.339646•v2/v )•ln{VIZ
2

) 
0 0 

- 1.04088- 1.86355•v/v - 0.723068•v2/v2 
0 0 
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Indien V~<0.0604 en v/v (0.2 geldt : 
- 0 

IX= I:•( 1 - 0.567•exp(-20•v/u
0

) ) I:= IX uit (3-13} 

I = I* •( 1 - ( 4.83•VIZ2 - 0.55 )•exp{-20•u/u ) ) y,z y,z o 

I* 
y,z = I* uit y,z (3-14) 

Indien V~>0.0604 en v/v <0.2 geldt : 
0 

I en I volgen uit (3-15) resp (3-16), met x y,z 

I* = I volgens (3-11} en I* = I volgens {3-12) x x y,z y,z 

3.4 Produktie van karakteristieke straling 

(3-15) 

(3-16) 

Met het huidige programma kan voorlopig alleen de intensiteit van één karak

teristieke lijn berekend worden. Voor de lichtere anodematerialen is de 

K -lijn meestal dominant ( zie tabel 3.1 voor de mate van voorkomen van de a 
karakteristieke lijnen als funktie van Z). De K~-intensiteit kan vervolgens 

berekend worden uit deK -intensiteit met behulp van in de literatuur gegeven 
a 

Ka/K~-ratios { zie bijvoorbeeld KHA80). Voor de zwaardere anodematerialen 

komen de L-lijnen binnen het bereik van het meetsysteem en worden de K-lijnen 

relatief minder intens ( door de hoge K-absorptiekant). Er kunnen meerdere 

dominanteL-lijnen optreden. Er moet dan voor één lijn gekozen worden, waaruit 

de intensiteiten van de andere lijnen berekend kunnen worden. De La1-lijn is 

de belangrijksteL-lijn {zie tabel 3.1 ,bron : KHA80 en ST073}. 

element z EX EL EX EJ.a1 
K /(K +k~) La/(La1+ etc.) a a abs III abs a 

keV keV keV keV 
Sc 21 4.491 0.401 4.088 0.884 
Cr 24 5.989 0.575 5.411 0.574 0.883 
Mo 42 20.000 2.521 17.443 2.293 0.837 0.833 
Rh 45 23.220 3.004 20.167 2.697 0.829 0.807 
Ag 47 25.514 3.351 22.103 2.984 0.825 0.792 
w 74 69.525 10.204 58.832 8.395 0.788 0.723 
AU 79 80.725 11.919 68.133 9.713 0.784 0.707 

TabeL 3.1 ReLatieve intensiteiten van de beLangrijkste K- en L-Lijnen 

z ~ w L · 
1
/K voor: 40 keV 60 keV 80 keV 

LIII a a 

21 0.1737 
24 0.2618 
42 0.7517 0.0333 1.395 1.009 0.872 
44 0.767 0.0459 2.144 1.420 1.195 
47 0.77 0.0552 2.890 1.768 1.455 
74 0.2462 
79 0.2940 

TabeL 3.2 ReLatieve intensiteiten van Lal ten opzichte van Ka 
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Een vacature in de K-schil kan op twee manieren veroorzaakt worden 

a. door elektronen met een energie Ee > ~ : direkte ionisatie. 

b. door fotonen met een energie Ef > ~ : indirekte ionisatie. Deze fotonen 

kunnen zowel remstralingsfotonen als karakteristieke fotonen van een ander 

materiaal zijn (bij dubbellaags-buizen). 

De vakature in deK-schil wordt vervolgens opgevuld door een elektron uit een 

meer naar buiten gelegen schil. De energie die daarbij vrijkomt kan : 

1. ontsnappen uit het atoom in de vorm van een karakteristiek foton. 

2. overgedragen worden aan een ander elektron : Auger-effekt. 

De kans dat een karakteristiek foton ontstaat wordt gegeven door de fluores

centieopbrengst wK voor de K-schil en wL voor de L
111

-schil ( zie paragraaf 
III 

3.4.c). 

3.4.a Direkte ionisatie 

Figuur 3.7 

Direkte ionisatie 

electroo e 

• 

Voor het berekenen van de cross-section per atoom wordt de volgende 

vergelijking gebruikt ( GRE61, zie appendix 1) 

2 [ cm ] (3.17) 

Het aantal direkte K-1onisaties per eenheid van afgelegde weglengte wordt 

gegeven door : 

waarin : N 

NA 

3 aantal atomen per cm 
23 -1 

getal van Avogadro : 6.0225•10 mol 

(3-18) 

Het aantal direkte K-ionisaties per segment wordt dan gevonden door (3-18) te 

vermenigvuldigen met de segmentlengte s ( de energie in het segment mag 

konstant verondersteld worden, omdat het energieverlies per segment erg klein 

is). Figuur 3.8 toont de cross-section voor direkte ionisatie als funktie van 

U ( = E!EX), voor verschi U ende elementen. Voor berekening van de di rekte 

ionisatie van de L-schillen kunnen ook (3-17) en (3-18) gebruikt worden ( met 

L in plaats van K). 
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Figuur 3.8 De cross-section voor direkte ionisatie aLs funktie van E/EK 

voor Scandium em MoLybdeen 

3.4.b Indirekte ionisatie 

Figuur 3.9 

Indirekte ionisatie 

K electron 

• 

20 

In het programma wordt de bijdrage aan de produktie van karakteristieke 

straling door indirekte ionisaties berekend door van alle fotonen met een 

energie E > ~ de kans te berekenen dat zij een K-ionisatie veroorzaken. Deze 

kans is evenredig met de massa-absorptie-coëfficient, daar deze voornamelijk 

door het foto-elektrisch effekt bepaald wordt {zie figuur 3.10). 
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Figuur 3.10 De massa-absorptie-coëfficient als funktie van de energie uoor 
Scandium en Goud 

De cross-sectien per atoom voor indirekte ionisatie is dan 

A 
QKI = ~~(E)•JK {3-19) 

A 

waarin : ~(E) de massa-absorptie-coëfficient voor fotonen met 
. E . 2 -1 energ1e , 1n cm •g 

JK "de absorption jump factor" 

JK stelt voor de fraktie van de totale absorptie die veroorzaakt wordt door 

K-ionisaties, en kan uitgedrukt worden in de massa-absorptie-coëfficient : 

JK = (rK-1)/rK = (~+-~-)/~+ {3-20) 

met rK = ~+~~- = de "absorption jump" 

~+ en ~- zijn de massa-absorptie-coëfficienten net boven resp. 

net onderdeK-absorptiekant ( zie figuur 3.10) 

Een alternatieve manier om de bijdrage van indirekte ionisaties te bepalen is 

gebruik te maken van semi-empirische formules, die de verhouding van het 

aantal direkte op indirekte ionisaties benaderen. Deze methode wordt uitge

werkt in paragraaf 3.7. 
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3.4.c Emissie karakteristiek foton of Auger-effekt 

De kans dat bij het opvullen van een vacature in de K-schil een karakteristiek 

foton ontsnapt wordt gegeven door de fluorescentie-opbrengst wK. Een semi

empirische formule voor het bepalen van ~ als funktie van het atoomnummer Z 

wordt gegeven door Hanke et. al. ( HAN85 , 12 ~ Z ~ 42} : 

-1 -2 -3 2 -5 3 WK = 3.3704•10 - 6.0047•10 •Z + 3.3133•10 ·Z - 3.9251•10 ·Z (3-21} 

Een soortgelijke vergelijking geeft Hanke voor de L
111

-schil, welke bij zwaar

dere elementen een belangrijkere rol gaat spelen ( 38 ~ Z ~ 79) 

(3-22} 

Beide vergelijkingen zijn bepaald door te fitten op in de literatuur bekende 

fluorescentie-opbrengsten ( zie figuur 3.11 voor~). 

• l .·· 
. ·• ... .. 

. .. 

. ··i ..... . . . 

0~~----~~------~~------~~----~. 10 30 40 50 

z 

Figure ~.\\ Ruorescenoe yields of K-shell x-rays as a tunetion of 
the atomie number Zfrom the literature with aleast-squares 
fit polynomial (full curve). The two broleen curves define an 
error interval of :i:10". 
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3.5 Absorptie van röntgenstraling 

Een deel van de geproduceerde röntgen-quanten wordt op de weg door de anode in 

de richting van het venster geäbsorbeerd, voornamelijk door het foto-elekrisch 

effekt { zie figuur 3.10). De foto-elektronen die daarbij vrijkomen kunnen op 

hun beurt weer karakteristieke en remstraling produceren. Deze bijdrage tot 

het totale spektrum wordt in het programma verwaarloosd. Een volgende 

absorptie vindt plaats in het Beryllium-venster. De mate van absorptie hangt 

af van de dikte van het venster ( 0.15 tot 1.0 mm, zie tabel 2.1) en de 

energie van de röntgen-quanten. Figuur 3.12 maakt duidelijk waarom een 

Scandium-buis geen dik venster mag hebben. 

100 
..........._, 

~ 
~ 80 
-~ 
-;....;, 

~ 
~ 
0 60 riJ 

..0 
ö 
~ 

40 ~ 
ö 

-;....;, 

~ 
~ 
CJ 20 
~ 
~ 

Co; 

0 

.3 

0 5 

absorptiepercentages in 
Be-vensters van resp. 
0.3 rnrn, 0.4 rnrn, 0.5 rnrn 
en 1.0 rnrn dik 

Mo R_h 1g 

10 15 20 25 
Energie (keV) 

30 

Figuur 3.12 Percentage absorptie in het beryLLium-venster aLs funktie van de 
energie van de röntgenstraLing. 
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3.6 Maximum range van de elektronen 

Bij de modelberekeningen is het van belang om vooraf de maximale indringings

diepte van de elektronen in de anode te kennen, in verband met de diskretisa

tie van de berekeningen { het opdelen van de anode in laagjes). Als gevolg van 

scattering zullen de elektronen een kronkelbaan door de anode beschrijven. De 

indringingsdiepte in de anode is dus niet eenvoudig uit de massa-absorptie

coëfficient te berekenen, maar zal experimenteel of met simulatieberekeningen 

bepaald moeten worden. De maximum range van elektronen wordt gedefinieerd als 

de dikte waardoor geen elektronen meer komen. Deze range is echter niet scherp 

af te bakenen; bovendien is het percentage elektronen dat de laatste 10% van 

deze range weet te overbruggen praktisch verwaarloosbaar { zie figuur 3.13). 

Daarom wordt bij de berekeningen als maximum range de geëxtrapoleerde range 

genomen { ook wel "practical range" genoemd), welke wordt bepaald door het 

lineaire deel van de transmissiecurve te extrapoleren tot intensiteit nul, 

waarbij dan het snijpunt met de range-as de geëxtrapoleerde range is { zie 

figuur 3.13) 

FigUllr 3.13 

Transmissiecurves uoor eLektronen, 

waaruit de geëxtrapoLeerde range 

bepaaLd kan 100rden 

=:-
·;;; 
c 
u 
ë -

100 

80 

60 

40 

0 0.4 0.6 1.0 
Range (mg cm- 2 Al) 

Data of Marshalland Ward (1937). 

De maximale range xmax van een elektronen met een beginenergie E0 in een 

materiaal met atoomnummer Z kan volgens Dyson {DYS73) bepaald worden volgens : 

{3-23) 

2 Hierin is x gegeven in mg/cm , dus de maximum range is wel degelijk max 
materiaal-afhankelijk. Riek de Lange {LAN85) vond als resultaat van 

berekeningen met het Monte-carlo-programma. de volgende "best fit" voor de 

maximum range : 

{3-24) 

De in het programma. benodigde maximum range DMR is gedefinieerd als de 

"maximale" afstand van elektronen tot het anode oppervlak {loodrechte afstand) 

DMR wordt dan gevonden door xmax te vermenigvuldigen met cosai { zie figuur 

3.14). 
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...... ... 
.......... anode 

3.7 Verhouding van direkt op indirekt geproduceerde karakteristieke straling 

Voor de verhouding 1/P van indirekt op direkt geproduceerde karakteristieke 

straling geven Murata en Shibahara (MUR81) : 

(3-25) 

met de konstante K = 3.13•10-6 voor L-lijnen 

K = 4.34•10-6 voor K-lijnen 

Ekar is de energie van de karakteristieke lijn in keV 

U0 = E/E b met E b de energie van de absorptiekant van de as as 
lijn 

g = (1/cosai)·~(Ekar)/~+(Eabs) met a. de invalshoek van de elektronen 
1 

~ is de jumpratio ( vergelijk met rK in (3-20) ) 

Hierbij is uitgegaan van een dikke anode van ~~n materiaal. Vergel ijking 

(3-25) kan dus niet toegepast worden bij een dubbellaagsanode. Figuur 3.15 

geeft 1/P voor K -produktie als funktie van Z ( voor a. = 0 graden). Figuur 
a 1 

3.16 geeft P voor de Sc en Mo zijvensterbuizen (bij a. = 26 graden). 
1 

Figuur 3.15 De verhouding indirekt op direkt voLgens vergeLijking (3-25) aLs 
funktie van Z voor ai = 0 graden. Parameter is E0 in keV. 
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Dyson (DYS73) leidt uit experimentele gegevens ( uit de periode 1928-1935) af 

dat de faktor P onafhankelijk is van de energie. Dyson's verloop van P als 

funktie van Z wordt gegeven door figuur 3.17 . Voor Sc en Mo worden hieruit de 

volgende waarden voor P gevonden : PSc = 38 en PMo = 2.5 ,hetgeen de curves in 

figuur 3.16 tegenspreekt. 
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3.8 Verhouding van karakteristieke op continuurnstraling 

Pella et. al. {PEL85) geven een semi-empirische formule voor de verhouding van 

de karakteristieke lijn-intensiteit { aantal fotonen) op de intensiteit van 

het continuurnspektrum onder die karakteristieke lijn, in het energieinterval 

van 1 keV 

!kar/Icon = exp [o.s· [ 1.1~?~:+3.2 tH ~z4 + + [uo•1n[Uo/(Uo-1)]-l J 

met lijn a b d 

K 3.22•106 9.76•104 -0.39 a 

K/31 5.13•105 5.13•105 -0.014 

L al,a2 2.02•107 2.65•106 0.21 

L/31 1. 76•107 6.05·106 -0.09 

Voor Sc en Mo ziet deze verhouding als volgt uit 
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25 

~20 
0 
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::;_,5 ... 
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~ 10 
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0 ~------~------~------L-----~ 
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~.4 
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........ 3 ... 
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.0 
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70 

Figuur 3.18 De verhouding van het aantal karakteristieke fotonen op het 
aantal remstralingsfotonen in het energieinterval onder de karakteristieke 
piek 

80 



-30C\-

De berekening van de remstralingsproduktie ( naschrift) 

Om een goed beeld te geven van de berekening van remstralingsproduktie, wordt 

hier nog een overzicht gegeven van deze berekeningsmethode : 

Fysisch gezien ontstaat er bij elk scatteringsproces, waarbij het elektron van 

zijn baan wordt afgebogen, een remstralingsquant, met een energie en richting 

afhankelijk van de afbuigingsrichting van het elektron. Het energieverlies van 

het elektron hangt af van de afbuiginsrichting, terwijl er ook energieverlies 

optreedt door ionisaties. In het model beschreven in dit verslag wordt 

uitgegaan van een andere benadering om de zelfde resultaten te beschrijven 

1. het scatteringsproces dat beschreven is in paragraaf 3.2.b is enkel van 

belang voor het beschrijven van de elektronenbanen in de anode, en heeft in 

het model geen invloed op de berekening van remstralingsproduktie. Elke 

scattering wordt elastisch, dus zonder energieverlies verondersteld. 

Energieverlies wordt berekend met de stopping power vergelijking, waarin het 

energieverlies ten gevolge van remstralingsproduktie verwaarloosbaar wordt 

verondersteld { zie paragraaf 3.2.a) 

2. Bij de berekeningsmethode voor remstralingsproduktie die beschreven is in 

paragraaf 3.3 wordt uitgegaan van de kansverdeling voor remstralingproduktie, 

in het segment s, door een elektron met energie E. De hoek 9 ten opzichte van 

de richting van het elektron voor verstrooiing, waaronder het foton wordt 

uitgezonden, is gedefinieerd in figuur 3.6. Het gebied 9=0 tot 9=rr is gedis

kretiseerd in acht delen, met grootte T/8 { de situatie in het gebied z<O is 

symmetrisch met het gebied z)O ) . Voor elk van de acht hoekgebieden wordt 

afzonderlijk en per segment berekend de kans dat in die richting { als 

richting in een hoekgebied wordt genomen de gemiddelde 9 in dat gebied) een 

remstralingsquant geproduceerd wordt, met een energie E{9) die vastligt door 

de hoek 9. Deze kans kan bijvoorbeeld 0.01 zijn, dus . wordt er slechts 

eenhonderdste remquant met energie E{9) in een bepaald hoekgebied uitgezonden 

gedacht. Door deze berekeningen voor voldoende aantallen elektronen uit te 

voeren worden de statistische afwijkingen in de remstralingsberekening 

voldoende klein. 
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Hoofdstuk 4 Het simulatieprogramma ZDWAES 

4.1 Inleiding 

Het programma ZDWAES ( Zijvenster-Dubbellaagsbuis, versie van van WAES ) komt 

voort uit het programma ZDSTEI, waarin een aantal veranderingen zijn aange

bracht. Het programma is geschreven in FORTRAN-77 en draait op een PDP-11-

computer. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van ZDSTEI, en de rede

nen waarom deze veranderingen zijn aangebracht, worden vermeld in paragraaf 

4.6. Het programma is speciaal ontwikkeld voor berekeningen aan zijvenster

dubbellaagsbuizen. Het kan ook gebruikt worden voor enkellaags-zijvenster

buizen en eindvensterbuizen. Om berekeningen aan target-transmissiebuizen 

mogelijk te maken moeten nog een aantal veranderingen aangebracht worden. In 

paragraaf 4.7 worden hiervoor een aantal aanwijzingen gegeven. In dit hoofd

stuk wordt slechts de globale programma-struktuur geschetst. Een zeer gede

tailleerde beschrijving van het programma wordt gegeven in de dokumentatiemap 

ZDWAES (ligt ter inzage bij Wim Verseijden, Cyclotron 1.19). 

4. 2 Progranmastruktuur 

elektronen-transport 
in de anode 

remstralings-r--------------~------------
produktie 

r---1 

trefplaat-absorptie 
van remstraling 

indirekte 
ionisatie 
in toplaag 
door kar: 
straling uit 
anodelaag 

indirekte 
ionisatie 
door rem
straling 

emissie van 

karakteristieke 
fotonen 

Auger
elektronen 

trefplaat-absorptie 
van karakteristieke straling 

Figuur 4.1 Schema van de processen die berekend worden in ZDWAES 

di rekte 
ionisatie 

door 
elektronen 



De fysische processen die beschreven zijn in hoofdstuk 3 zijn in het program

ma verwerkt volgens het schema in figuur 4.1 {vergelijk met figuur 3.1). Voor 

de stopping power wordt in ZDWAES nog de klassieke vergelijking gebruikt. 

De bijdragen aan het spektrum door snelle secundaire elektronen en Auger

elektronen worden hier verwaarloosd ( zie de diskussie voor een verantwoor

ding). De absorptie in het Be-venster is nog niet geïmplementeerd. De algemene 

methode volgens welke het spektrum berekend wordt is hier kort geschetst ( in 

de volgende paragrafen zal dit uitvoeriger gebeuren) : 

1. Het elektron wordt gevolgd op zijn baan door de anode, totdat de energie zo 

klein is dat de produktie-bijdragen niet meer interessant zijn (E i <3keV) mn 
of totdat het door terugverstrooiïng weer uit de anode verdwijnt ( de hoek 

en energie van het terugverstrooide elektron worden opgeslagen en later 

uitgevoerd bij de resultaten). Bijgehouden worden de richting, de energie 

en de diepte van het elektron. 

2. In elk baansegment wordt een produktie van rem- en karakteristieke straling 

berekend; de berekende intensiteiten worden toegekend aan de diepte beho

rende bij het midden van het segment. De berekende intensiteiten in de 

richting van het venster worden opgeteld bij de eventueel reeds aanwezige 

intensiteiten op die diepte in de anode ( daartoe is de anode verdeeld in 

laagjes alle dieptes binnen één laagje worden gelijk behandeld. De 

gemiddelde segmentlengte is veel kleiner dan de dikte van een laagje). De 

door de remstraling geproduceerde karakteristieke straling wordt meteen 

berekend. 

3. Als laatste stap worden de berekende intensiteiten per laagje gecorrigeerd 

voor de absorptie op weg door de anode in de richting van het venster. 

Een flowschema van het programma is te vinden in de dokumentatiemap ZDWAES. 

4.3 Invoergegevens en diskretisatie 

Het programma start met het inlezen van de benodigde invoergegevens, waarvan 

de belangerijkste zijn : 

- de invalshoek ai en de beginenergie E0 van de elektronen 

- de materiaalconstanten van top- en anodelaag, en de dikte DTl van de toplaag 

- de energiewaarden waarbij men de intensiteit van het continuurn wil berekenen 

( maximaal 26) en de absorptiecoëfficienten die bij die energiewaarden horen 

De maximum range DMR van de elektronen wordt genomen als de maximale diepte in 

de anode tot waar röntgenstralings-produktie kan plaatsvinden. Voor het bere

kenen van de direkte produktie wordt de anode opgedeeld in 256 laagjes (elk 

DMR/256 dik), en voor het berekenen van de indirekte produktie in maximaal 24 

laagjes ( de indirekte produktie is relatief kleiner dan de direkte, dus daar 

is een grovere verdeling ( = minder rekentijd) toegestaan. De diktste van 



toplaag en anodelaag wordt in 12 laagjes verdeeld. De andere laag wordt in 0, 

4, 8 of 12 laagjes verdeeld, zodanig dat de laagjes in de toplaag en anodelaag 

ongeveer even dik zijn). De bijdragen van elektronen die DMR overschrijden 

worden bijgeteld in het laatste laagje. Steeds wordt aan de processen binnen 

één laagje dezelfde diepte toegekend : het midden van dat laagje. Figuur 4.2 

geeft een overzicht van de verdeling in laagjes : 

e. 

i J~1 _l_~ _L .,.09~ 

1 --,- 'lSl t>i1 UA6 
1'2. T ,_ 

't)MP, 
~HCI..-'\)11 i 

J..NODF ~ A~oOE OM'R-011 1'2. t L...4.4G-

; 

Figuur 4.2 Diskretisatie van de diepte in de anode 

4.4 Beschrijving elektronenbanen 

De baan van een elektron wordt opgebouwd gedacht uit een serie rechte 

segmenten; elk segment wordt gevolg door een elastische verstrooiing, waarna 

weer een volgend segment begint, in een nieuwe richting. De lengte en de 

richting van dit nieuwe segment worden bepaald door de volgende drie Monte

Carlo-vergelijkingen ( GRE63, DOL83 p.32) : 

ö/2v = a 

~J (da/dO)•sin~·d~ 
Tr 

0 J (da/dO)•sin~·d~ 
Tr 

exp( -siÀ) = c 

(4-1) 

= b (4-2) 

(4-3) 

Hierin zijn a, ben c random-variabelen, a en b random verdeeld op [0,1], en c 

random verdeeld op (0,1]. ö en~ zijn de polaire coördinaten die de richting 

van het laatste segment vastleggen ten op zichte van de richting van het 

vorige segment als z-as ( zie figuur 4.3). s is de lengte van het nieuwe 

segment. Uit vergelijking (4-1) blijkt dat de hoek ö uniform verdeeld is op 

[0,2Tr]. Uitwerken van vergelijkingen (4-2) en (4-3) levert ( zie appendix 2) : 
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(3 = 2•arcsin 
1+b·41~2 
1-b {4-4) 

-21 2 
s ~·-_A _ _.ln{c) = _:L.5.184•10 L.{~2/4)·{1+~2/4)•ln{c) 

- N •p•a NA•p V z2 
{4-5) 

A tot 

met ~214 = 1.8906•10-3-z213·E-1 { E in keV) {4-6) 

De verstrooïngshoek (3 heeft een duidelijke voorkeursrichtng : een verstroof

ingshoek van enkele graden is het meest waarschijnlijk { zie figuur 4.4). 

Figuur 4.5 toont hoe de waarschijnlijkheidsverdeling van de segmentlengte s 

afhangt de energie E, voor scandium en goud. De gemiddelde segmentlengte is in 

de orde van 0.01 ~ , en is voor goud aanzienlijk kleiner dan voor scandium. 

ai = invalshoek 

elektronen. 

(ji en c5i zijn de 

polaire hoeken die 

de richting van 

si+l t.o.v si bepa

len. ai en 81+1 

zijn de hoeken tus

sen de richting van 

si resp. si+1 en de 

naar binnen gerich

te normaal op het 

anodeoppervlak. 

81 = ai 

Figt..U.I.T" 4. 3 Definitie van de hoeken die gebruikt worden bij de 
elektronen-baan berekeningen 

Bij de berekening wordt aangenomen dat alle röntgenstraling in het midden van 

het segment geproduceerd wordt. De diepte xi { loodrechte afstand tot het 

anodeoppervlak ), van het middelpunt van een baansegment i, wordt afgeleid uit 

de volgende recurrente betrekking : 

5 i+1 si 
xi+1 = xi + ~cos8i + ~cos8i {4-7) 
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De hoek 8i+l kan bepaald worden met ( N.B. GRE63 geeft verkeerde vergelijking) 

cos8.+l = cos~.·cos8. - si~.·sin8.•cosö. 
1 1 1 1 1 1 

(4-8) 

Met vergelijkingen (4-7) en (4-8) en de Mante-Cario-vergelijkingen kan x. nu 
1 

voor elk segment berekend worden. Bij het berekenen van de remstralingsinten-

si tei t in de richting van het venster dient men rekening te houden met de 

voorkeursrichting van de remstraling, welke afhangt van cos8 ( 8 is de hoek 

met het baansegment, N.B. : niet gelijk aan 8.). Dolmans ( DOL83 p.36) geeft 
1 

een uitvoerige afleiding voor het berekenen van cos8 ( uit de waarden van 8. , 
1 

ö. en ~.) welke hier niet herhaald zal worden. 
1 1 

4.5 Berekening van de indirekte produktie 

De indirekte produktie van karakteristieke straling in een dubbellaags-buis 

wordt opgedeeld in 5 afzonderlijke gevallen (zie figuur 4.5 ) 

a. K1-straling geproduceerd door K11-straling : K11K1 
b. K1-straling geproduceerd door remstraling uit de toplaag : T1K1 
c. K1-straling geproduceerd door remstraling uit de anodelaag : T11K

1 
d. K11-straling geproduceerd door remstraling uit de toplaag : T

1
K11 

e. K11-straling geproduceerd door remstraling uit de anodelaag : T11K
11 

( met K1 en K11 de karakteristieke Ka van resp. top- en anodelaag, en T
1 

en 

T11 als codes voor target 1 ( toplaag) en target 2 ( anodelaag) ). 

AUJ\)E"l.AAG 

Figuur 4.6 Overzicht van de indirekte produktieprocessen. 

De wijze van berekenen van deze vijf indirekte produktieprocessen wordt 

beschreven in (LAN85). Een gecorrigeerde versie hiervan wordt gegeven in 

appendix 4 van dit verslag. Bij de berekening van de indirekte produktie wordt 

gebruik gemaakt van een zeer grove benadering voor het ui trekenen van een 

integraal, waardoor ( zo is gebleken) de berekening van de indirekte produktie 

zeer onbetrouwbaar wordt. Deze berekeningswijze wordt hier uitgelegd aan de 

hand van figuur 4.7. 
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Figuur 4.7 Berekening van de integraaL voor indirekte produktie 

Omdat de berekening van de indirekte produktie veel tijd kost ( omdat de 

intensiteit van de remstraling richtings-afhankelijk is) en veel minder 

belangrijk is dan de direkte produktie, wordt in het programma de indirekte 

produktie enkel berekend met de eerste drie energiepunten na de K-absorptie

kant. Voor de hogere energieën wordt verondersteld dat het produkt van 

remstralingsintensi tei t en ionisatie-cross-seet ion klein genoeg is om 

verwaarloosd te mogen worden. Dat betekent dat de keuze van de eerste drie 

energiepunten na de K-absorptiekant een belangrijke invloed heeft op de 

grootte van de indirekte-produktie-integraal. De indirekte produktie is 

evenredig met de integraal ( zie figuur 4.7) 

EO 
liP = f ~(E)•I (E)•dE (4-9) 

~ rem 
abs 

waarin Irem(E) de remstralingsintensi tei t per energie-interval is. In het 

programma wordt deze integraal benaderd door : 

liP= ~(E )•I (E )•(E -F__ ) + ~(F- )·I (F- )·(R-E)+ a rem a a 1( b o rem o -b a 
a s 

~(E )•I (E )•(E -R) c rem c co 
(4-10) 

met E en R en E de eerste drie energiepunten na de K-absorptiekant. De a o c 
integraal wordt dus berekend als de som van de produkten van de drie gearceer-

de oppervlakken met de laagste massa-absorptie-coëfficient in elk blok. 

Als gevolg van deze benadering zal de indirekte produktie-intensiteit altijd 

te laag uitvallen. Het is duidelijk dat de verandering van deze berekenings

wijze een hoge prioriteit heeft in de toekomst. N.B. : bij het veranderen van 

de berekening moet men er rekening mee houden dat de vorm van de remstralings

curve verandert als funktie van de energie. 
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4.6 Wijzigingen in ZDWAES ten opzichte van ZDSTEI 

Door het uitvoeren van verschillende tests zijn verscheidene programeerfouten 

in z.nsTEI ontdekt. Het is illustratief om hier in het kort deze tests te 

bespreken, omdat zij een goede mogelijkheid bieden om het programma te testen 

Test 1 : Berekend werd het spektrum van een dubbellaags-buis, waarbij als top-

en anodelaagmateriaal hetzelfde element genomen werd (Sc of Mo ). De inten

siteit van het continuurn bleek wel, de intensiteit van de karakteristieke 

straling bleek niet konstant te zijn als funktie van de toplaagdikte. Deze 

fout werd veroorzaakt door: 

1. Het programma ZDSTEI hield geen rekening met de mogelijkheid dat top- en 

anodelaag van hetzelfde materiaal zouden kunnen zijn. Als dat wel zo was, 

werd een deel van de berekening van indirekt geproduceerde karakteris

tieke straling overgeslagen. 

2. In de berekening van de produktie-coefficienten voor indirekte produktie 

(de integralen uit appendix 4), zaten diverse type- en denkfouten, en was 

een faktor sinB vergeten. 

Test 2 : Bij de verdeling van de anode in laagjes wordt uitgegaan van de 

maximum range van de elektronen DMR. Er is echter een fraktie van de 

elektronen dat DMR overschrijdt. In dat geval werd in ZDSTEI een laagnummer 

gecreëerd dat niet bestond ( bijvoorbeeld laagnummer 258), hetgeen tot 

gevolg had dat berekeningen in de war gestuurd werden. 

Verdere veranderingen: 

- foutieve invoerparameters en massa-absorptie-coëfficienten zijn veranderd 

- formules voor J , ~ en stopping power zijn veranderd of toegevoegd 

- het wegschrijven en lezen van de produktie-coefficienten en de tussentijdse 

remstralings intensiteiten geschieden nu veel efficienter. 

- het programrna is omgezet van FORTRAN-4 ( TSX) naar FORTRAN-77 ( RSX) , zodat 

het ook op de Philips-VAX kan draaien. 

4.7 Aanpassingen voor tr.ansmissiebuizen 

Indien het programma aangepast wordt voor berekeningen aan transmissiebuizen 

moet men rekening houden met de volgende verschillen in berekening ( de fysica 

blijft natuurlijk hetzelfde ) 

- doordat de dikte van het anodevenster bepalend is voor de hoogspanning 

waarbij de buis operationeel is, is er een direkt verband tussen de maximum 

range ( = ongeveer de anodedikte) en deze hoogspanning. Daardoor wordt het 

mogelijk om een gunstigere verdeling van de energiepunten te kiezen, met 

name de eerste drie energieën na de absorptiekant, omdat men nu geen reke

ning moet houden met een variabele hoogspanning. 
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- door voor de invalshoek 0 graden en voor de uitvalshoek -90 graden te 

gebruiken kan men dezelfde hoekgeometrie als bij de zijvensterbuizen 

gebruiken. Enkel de berekening van de indirekte produktie zal veranderd 

moeten worden (zie appendix 4). De diskretisatie van de anode geschiedt 

eenvoudig door de anodedikte op te delen in een gewenst aantal even dikke 

laagjes. 

berekeningen aan terugverstrooide elektronen zijn voor transmissiebuizen 

niet interessant. Berekening van de energieverdeling van elektronen die 

eventueel toch door het anodevenster komen is wel gewenst. Deze verdeling 

kan eenvoudig bepaald worden door het bijhouden van het aantal, de energie 

en de richting van de elektronen die de anodedikte overschrijden, mits men 

rekening houdt met de absorptie in het Be-venster. 
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Hoofdstuk 5 Het gebruik van randomgetallen 

5.1 Inleiding 

Bij de Mante-cario-berekeningen wordt gebruik gemaakt van randomgetallen die 

uniform verdeeld dienen te zijn op het interval [0,1]. De randomgenerator die 

deze randomgetallen levert moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1. goede statistische eigenschappen de geleverde random-sequence moet 

voldoende uniform verdeeld zijn, zowel lokaal ( dat wil zeggen in elk deel 

van de random-sequence}, als globaal. 

2. efficientie : daar zeer grote hoeveelheden randomgetallen benodigd zijn, 

moet de berekening van een randomgetal snel gebeuren, en mag deze niet veel 

geheugenruimte in beslag nemen. 

3. lange periode : de periode is het aantal randomgetallen waarna dezelfde 

sequence zich herhaalt. Deze periode is vooral afhankelijk van het type 

randomgenerator, maar ook de keuze van de startwaarde speelt een rol. Het 

aantal randomgetallen dat tijdens één run gebruikt wordt mag deze periode 

niet naderen, en zeker niet overschrijden. 

4. reproduceerbaarbeid : dit lijkt tegenstrijdig met het "random zijn", maar 

men moet bedenken dat het algoritme dat de randomgetallen gebruikt ook 

getest dient te worden. Indien de randomgenerator bij elke run een andere 

sequence randomgetallen zou leveren, zou het moeilijk zijn het effekt van 

veranderingen in het algoritme zelf te herkennen. 

Een randomgenerator op een computer bestaat uit een heel eenvoudig algoritme, 

waarmee elk randomgetal met behulp van een recurrente betrekking wordt bere

kend uit bet vorige randomgetal. Dit algoritme bepaalt dus de kwaliteit van de 

randomgenerator. Deze randomgeneratoren leveren dus geen echte randomgetallen, 

maar een reproduceerbare pseudo-random sequence. Van te voren dient men een 

startwaarde mee te geven : het zaad. Bekend is (HEE86} dat een slechte keuze 

voor bet zaad een slechte ( =korte} periode en non-uniformiteit tot gevolg kan 

hebben. Het is echter moeilijk het slechte zaad van te voren te herkennen. Om 

de schadelijke gevolgen van een slechte keuze zoveel mogelijk te beperken, is 

het raadzaam om bet laatste randomgetal van een eerdere run te gebruiken als 

startwaarde voor de volgende run. Zo wordt ook de kans verkleind dat overlap

pende delen van eenzelfde basis-sequence gegenereerd worden in opeenvolgende 

runs. Om de kwaliteit van een randomgenerator te testen kan gebruik gemaakt 

worden van diverse testmethoden. Het resultaat van zo'n kwaliteitstest levert 

vaak geen keihard criterium om een randomgenerator goed of af te keuren. In 

twijfelgevallen is het raadzaam om een tweede, andere test uit te voeren. 

Het algoritme waar de PDP-11/FORTRAN77-randomgenerator op berust wordt gegeven 

in appendix 3. De randomgenerator heeft twee startwaarden nodig : IVl en IV2 

(-32768 ~ IVl , IV2 ~ +32767} 
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Om de statistische eigenschappen van de Fortran-77-randomgenerator te testen 

zijn de twee volgende statistische testmethoden gebruikt ( theorie : KNU81) : 

1. de )(2-test 

2. de Kolmogorov-Smirnov-test 

5.2 De x2 -test 

De )(2-test werkt als volgt bij het bepalen van de statistische eigenschappen 

van een randomgenerator. Stel men laat de randomgenerator n randomgetallen 

produceren, en men gaat deze vervolgens indelen in k categorieën op het 

interval [0,1] (bijvoorbeeld 10 categorien : [0,0.1), [0.1,0.2) etc. ). 

ps is de kans dat een randomgetal in categorie s valt, 1~s~k ( ps:0.1 in het 

voorbeeld), en Y is het aantal randomgetallen dat werkelijk in een categorie s 
s valt. )(2 is nu gedefinieerd als : 

k 
)(2 = s~1 (Ys-n·ps)2/ n•ps (5-1) 

met als voorwaarde dat n groot genoeg is ( een vuistregel hiervoor is dat n 

minstens zo groot moet zijn dat n•ps~5 voor alle s, l~s~k ). 

Gebruik makend van 

Pt + P2 + 

kan men (5-1) herschrijven tot : 

)(2 = 
1 k 

-n +- }; Y2
/ n s=1 s Ps 

+ y = n 
n 

+ p = 1 n 

(5-2) 

(5-3) 

(5-4) 

(5-5) 

Om nu na te gaan wat een acceptabele waarde voor )(2 is, dient men tabel 5.1 te 

raadplegen, welke de waarden geeft van de )(2 -verdeling met v vrijheidsgraden 

(v=k-1). Het getal x in de rij v onder kolom p betekent : de waarschijnlijk

heid dat )(2 ~x is p ( indien n groot genoeg ) . In het voorbeeld zijn er 10 

categorien, dus 9 vrijheidsgraden : v=9 . Er is dan volgens tabel 5.1 een kans 

van 5% dat we bij een random-sequence die werkelijk random is een )(2~16.92 

vinden. De interpretatie van een gevonden kans gaat volgens tabel 5.2 : 

range van )(2 indikatie code 

0- 1% of 99- 100% verwerpen *** 
1 - 5% of 95 - 99% verdacht ** 
5- 10% of 90 - 95% wees nog even achterdochtig M 

Tabel 5.2 Interpretatie van de percentages voor )(2 uit tabel 5.1 
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Table 5.1 
SELECTED PERCENTAGE POINTS OF THE CHJ-SQUARE DISTRIBUTION 

p=1% p=5% p= 25% p= 50% p= 75% p=95% p=99% 

11=1 0.00016 0.00393 0.1015 0.4!149 1.323 3.841 6.635 
-

11 = 2 •. 0.02010 0.1026 0.5753 1.386 2.773 5.991 9.210 

11=3 0.1148 0.3518 1.213 2.366 4.108 7.815 11.34 

11=4 0.2971 0.7107 1.923 3.357 5.385 9.488 13.28 

11=5 0.5543 1.1455 2.675 4.351 6.626 11.07 15.09 

11=6 0.8720 1.635 3.455 5.348 7.841 12.59 16.81 

11=1 1.239 2.167 4.255 6.346 9.037 14.07 18.48 

11=8 1.646 2.733 5.071 7.344 10.22 15.51 20.09 

11=9 2.088 3.325 5.899 8.343 11.39 16.92 21.67 

11 = 10 2.558 3.940 6.737 9.342 12.55 18.31 23.21 

11 = 11 3.053 4.575 7.584 10.34 13.70 19.68 24.73 

11 = 12 3.571 5.226 8.438 11.34 14.84 21.03 26.22 

11 = 15 5.229 7.261 11.04 14.34 18.25 25.00 30.58 

11 = 20. 8.260 10.85 15.45 19.34 23.83 31.41 37.57 

11 = 30 14.95 18.49 24.48 29.34 34.80 43.77 50.89 

11 = 50 29.71 34.76 42.94 49.33 56.33 67.50 76.15 

11 > 30 v +$x"+ ~x~-~+ 0(1/fo) 

Xp= -2.33 -1.64 -.675 0.00 0.675 1.64 2.33 

(For further values, see Handhook of Mathematica] Functions, ed. by M. Abramowitz and I. 
A. Stegun {Washington, D.C.: U.S. Governrnent Printing Office, 1964), Table 26.8.) 

De test moet minimaal 3 maal op een verschillende randomsequence van dezelfde 

randomgenerator toegepast worden, om een enigzins betrouwbare indruk te 

krijgen. Zijn 2 van de 3 tests onder te brengen in tabel 5.2 dan is de 

randomgenerator waarschijnlijk niet goed. Het opvoeren van het aantal random

getallen n dat bij de test gebruikt wordt kan meer duidelijkheid geven over 

het globale randomgedrag. Bij grote n is het echter mogelijk dat lokaal 

non-randomgedrag uitgevlakt, en dus niet herkend wordt, bijvoorbeeld als 

blokken met een van random afwijkend gedrag afgewisseld worden met blokken met 

een tegenovergestelde afwijking. Meerdere tests, of beter nog een geheel 

andere testmethode kunnen dan meer duidelijkheid verschaffen. 

5.3 De Kolmogorov-Smirnov-test 

Voor het beschrijven van waarschijnlijkheidsverdelingen wordt in de statistiek 

vaak gebruik gemaakt van de verdelingsfunktie F(x). De verdelingsfunktie F(x) 

van een randomgetal X wordt hier gedefinieerd als de kans dat X~x . De theore

tische verdelingsfunktie voor uniform op het interval (0,1] verdeelde random

getallen is dan : F(x)=x , met O~x~l 

Na het laten produceren van n randomgetallen X ( X1 ,X2 ,X3 , ••••• ,X ), kan men n 
de empirische verdelingsfunktie van de randomgetallen bepalen : 

F (x) 
n = 

aantal uit x1.x2 ..... x dat ~ x (5-6) 
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Voor een goede randomgenerator zijn de theoretische en empirische verdelings

funktie gelijk voor zeer groten. Door het uitzetten van beide verdelingsfunk

ties als funktie van x is het onderlinge verschil duidelijk te visualiseren. 

De Kolmogorov-Smirnov-test ( KS-test) vertelt ons hoe groot de waarschijnlijk

heid is dat zekere verschillen tussen F(x) en F (x) gevonden worden. Is deze 
n 

kans heel klein, dan is de randomgenerator mogelijk niet in orde. Om de test 

te kunnen uitvoeren worden de statistische grootheden K+ enK- gedefinieerd 
n n 

( F n(x)-F(x) J 

( F(x)-F n (x) J 

(5-7) 

(5-8) 

,zijnde de grootste positieve, resp. de grootste negatieve afwijking van F (x) 
n 

ten opzichte van F(x), vermenigvuldigd met vh . 
Net als bij de x2 -test kan bij de gevonden waarden voor K+ en K- een waar-

n n 
schijnlijkbeid op voorkomen worden opgezocht in een tabel : zie tabel 5.3 . De 

interpretatie van de gevonden kansen gaat weer volgens tabel 5.2. Zowel voor 

K+ als voor K- moet een aanvaardbare kans op voorkomen gevonden worden, wil de n n 
randomgenerator kans maken om goedgekeurd te worden. 

Table .5".'3 
SELECTED PERCENTAGE POINTS OF THE DISTRffiUTIONS K;i AND K;; 

p= 1% p=5% p=25% p=50% p=75% p=95% p=99% 

n=1 0.01000 0.05000 0.2500 0.5000 0.7500 0.9500 0.9900 
' n=2 0.01400 0.06749 0.2929 0.5176 0.7071 1.0980 . 1.2728 

n=3 0.01699 0.07919 0.3112 0.5147 0.7539 1.1017 1.3589 

n=4 0.01943 0.08789 0.3202 0.5110 0.7642 1.1304 1.3777 

n=5 0.02152 0.09471 0.3249 0.5245 0.7674 1.1392 1.4024 

n=6 0.02336 0.1002 0.3272 0.5319 0.7703 1.1463 1.4144 

n=1 0.02501 0.1048 0.3280 0.5364 0.7755 1.1537 1.4246 

n=8 0.02650 0.1086 0.3280 0.5392 0.7797 1.1586 1.4327 

n=9 0.02786 0.1119 0.3274 0.5411 0.7825 1.1624 1.4388 

n= 10 0.02912 0.1147 0.3297 0.5426 0.7845 1.1658 1.4440 

n= 11 0.03028 0.1172 0.3330 0.5439 0.7863 1.1688 1.4484 

n = 12 0.03137 0.1193 0.3357 0.5453 0.7880 1.1714 1.4521 

n = 15 0.03424 0.1244 0.3412 0.5500 0.7926 1.1773 1.4606 

n=20 0.03807 0.1298 0.3461 0.5547 0.7975 1.1839 1.4698 

n =30 0.04354 0.1351 0.3509 0.5605 0.8036 1.191~ 1.4801 

n > 30 Yr>- 1/(6.fii) + 0(1/n), where y~ = ! ln{1/{1- p)) 

Yr> = 0.07089 0.1601 o.3793 1 o.5887 1 o.8326 1 1.2239 1.5174 
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De waarden van K+ en K- kunnen niet zonder meer met vergelijkingen (5-7) en n n 
(5-8) ·berekend worden, omdat daarin gevraagd wordt naar een maximum over 

oneindig veel waarden van x, terwijl F (x) in stapjes oploopt. Beide vergelij
n 

kingen zullen dus volledig gediskretiseerd moeten worden. De meest gangbare 

procedure om K en K- te bepalen is de volgende : n n 
stap 1 produceer den randomgetallen x1.x2•····x n 
stap 2 sorteer de getallen zodanig dat X 1 ~X2 ~ ••• ~Xn 

stap 3 K+ en K- kunnen nu berekend worden volgens : n n 

K~ = ~· 1~n ( j/n - F(Xj) J (5-9) 

K~ = ~· 1~n ( F(Xj) - (j-1)/n J (5-10) 

Voor de keuze van n gelden weer dezelfde overwegingen als bij de ~2-test. Een 

grote n maakt snel duidelijk of de theoretische en experimentele verdelings

funktie van de randomgenerator samenvallen, doch lokaal non-randomgedrag wordt 

dan niet bemerkt. Een goed compromis is om n niet al te groot te nemen, 

bijvoorbeeld 1000, en vervolgens een aantal K+ en K- waarden te berekenen voor 

steeds verschillende randomsequences van 1000 randomgetallen 

't ) + Ktooo(l . Ktooo(2), 
+ 

,Ktooo(r) (5-11) 

idem voor K7ooo . De KS-test kan nu weer toegepast worden, maar nu op de K+ en 

K- waarden. De empirische verdelingsfunktie kan voor K+ en K- afzonderlijk 

bepaald worden uit de waarden in (5-11), overeenkomstig vergelijking (5-6). De 

theoretische verdelingsfunktie wordt voor een grote waarde van n ( n)1000) 

goed benaderd door ( voor K+ enK- gelijk) 

x~O (5-12) 

Indien het verschil tussen de theoretische en empirische verdelingsfunktie 

voor K+ en/of K- groot is, terwijl het verschil tussen beide verdelingsfunk

ties voor de randomgetallen klein is, mag men aannemen dat de randomgenerator 

lokaal non-randomgedrag vertoont. 
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5.4 Verschil tussen de x2 en KS-test 

Een be1angerijk verschil tussen de )(2 en de KS-test is dat de KS-test van 

toepassing 1s op continue verdelingsfunkties, terwijl de x2 -test gediskre

tiseerde verdelingsfunkties onderzoekt. Zoals beschreven in paragraaf 5.2 is 

het toch mogelijk de )(2 -test toe te passen op continue verdelingsfunkties. 

door het domein van F(x) in een aantal delen te splitsen, en veranderingen 

binnen zo'n deel te negeren. In de literatuur is niet veel bekend omtrent de 

effektiviteit van de x2 -test in vergelijking met de KS-test. Er worden 

verschillende voorbeelden genoemd waarbij in het ene geval de )(2 -test, en in 

het andere geval deKS-test effektlever is. 

Om een betrouwbare indruk te krijgen in de statistische eigenschappen van een 

randomgenerator is het raadzaam om beide tests naast elkaar toe te passen, en 

zowel het globale als het lokale randomgedrag te onderzoeken. 

5.5 Toepassing van de x2 -test op de PDP-11/Fortran77-randomgenerator 

De )(2 -test is toegepast op de door de PDP-11/FORTRAN77-randomgenerator gepro

duceerde randomgetallen, volgens de volgende methode: bij een randomsequence 

van 3000 getallen, behorende bij een zekere combinatie van startwaarden (IV1 

en IV2) werd de waarde van )(2 bepaald (voor 20 catagorieën : k = 20, v = 19). 

Tevens werd dezelfde sequence opgedeeld in 5 blokken van 600 randomgetallen, 

waarbij van elk blok weer )(2 bepaald werd (wederom voor k=20. Voor deze 600 

getallen geldt : n•p = 600•1/20 =30~ 5 , zodat voldaan is aan de voorwaarde s 
n•p ~5). Deze berekeningen werden herhaald voor andere combinaties van start-

s 
waarden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.3, inclusief de range 

waarin de berekende waarden zijn opgezocht ( in de tabel in appendix 3, v=19). 

Over het algemeen zijn de gevonden range-waarden voor )(2 acceptabel, behalve 

bij de startwaarden (0,0). Verder vallen de resultaten bij (-1.-8765) op, 

doordat 2 van de 5 gevonden )(2 -waarden in een verdachte range vallen, en 

doordat het gemiddelde van de 3000 randomgetallen (=0.5072) 1.44% boven het te 

verwachten gemiddelde ligt. 

Verder onderzoek toont aan : 

1. Bij de startwaarden (0,0) zijn de eerste randomgetallen zeer klein (zie 

figuur 5.1a). Er is hier sprake van een zeker aanloopeffekt. 

2. De verdelingsfunktie van de eerste 100 randomgetallen (volgens vergelijking 

5.6) bij de combinatie (0,0) ligt boven de theoretische verdelingsfunktie. 

Dit betekent dat de eerste 100 randomgetallen gemiddeld te laag zijn (zie 

figuur 5.2a). Na 600 getallen is deze achterstand weer ingehaald : x gem. 
=0.5044. Na 150000 randomgetallen is x zeer acceptabel : 0.4998. Het gem. 
aanloopeffekt wordt hier dus bevestigd. De verdelingsfunktie voor de 

combinatie ( -1.-8765) komt goed overeen met de theoretische verdelings

funktie. 
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. 2 N IV1 IV2 range{%) code x x gem. 

600 0 0 50-75 18.37 0.5044 
600 0.5-1 *** 7.40 0.5064 
600 75-90 23.73 0.5017 
600 2.5-5 ** 9.60 0.5063 
600 2.5-5 ** 9.27 0.4897 

3000 0 0 5-10 * 10.99 0.5017 
600 321 567 10-25 14.47 0.4988 
600 75-90 25.40 0.5133 
600 50-75 19.00 0.5036 
600 25-50 14.67 0.4929 
600 10-25 13.80 0.5016 

3000 321 567 10-25 12.07 0.5020 
600 18 18 50-75 21.13 0.5091 
600 90-95 * 29.33 0.4747 
600 10-25 13.20 0.5097 
600 10-25 14.00 0.5051 
600 25-50 16.60 0.5069 

3000 18 18 50-75 21.65 0.5011 
600 -123 123 5-10 * 10.87 0.4952 
600 75-90 26.73 0.4792 
600 75-90 23.07 0.4960 
600 25-50 14.07 0.5042 
600 50-75 20.80 0.5011 

3000 -123 123 50-75 22.71 0.4952 
600 -1 -8765 1-2.5 ** 8.00 0.5058 
600 50-75 21.20 0.5042 
600 50-75 19.07 0.5107 
600 50-75 22.07 0.5005 
600 95-97.5 ** 30.60 0.5146 

3000 -1 -8765 25-50 14.85 0.5072 
30000 0 0 0.4987 
30000 0.4996 
30000 0.5017 
30000 0.5012 
30000 0.4987 
150000 0 0 0.4998 

Tabel 5.3 Resultaten van de x2 -test 

Voor de overige startwaardencombinaties levert de )(2 -test geen enkele aan

leiding om de randomgenerator te wantrouwen. Reden dus om met een volgende 

test, de KS-test, te onderzoeken of er bij de combinaties (0,0) en {-1,-8765) 

iets aan de hand is : toeval of een afwijking ? 

5.6 Toepassing van de KS-test op de PDP-11/FORTRAN77-randomgenerator. 

De KS-test is toegepast op randomsequences die gegenereerd zijn met de start

waardencombinaties (0,0) en {-1,-8765). Voor de betreffende randomsequences 
+ K-zijn voor 100 opeenvolgende blokken van 1000 randomgetallen de K1ooo en 1ooo 

bepaald. De verdelingsfunkties F{K~~-;,0 ) zijn uitgezet in figuur 5.3 voor 

(0,0) en figuur 5.4 voor (-1,-8765). Voor de combinatie (0,0) valt uit figuur 

5.3 het volgende af te leiden : de empirische K!"ooo verdelingsfunktie ligt 
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gemiddeld iets boven de theoretische. Dit betekent dan dat K+ kleiner is dan 

verwacht, dus dat de randomgetallen gemiddeld iets te laag uit vallen. De 

verdelingsfunktie voor K- lijkt in orde, evenals de verdelingsfunkties voor K+ 

enK- bij de startwaardencombinatie (-1,-8765). 

5.7 COnclusies 

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de PDP-ll/FORTRAN77-randomgene

rator vrij goede statistische eigenschappen heeft. Als startwaarden kan men 

beter niet de combinatie (0,0) gebruiken, omdat hierbij een aanloopverschijn

sel optreedt. Wat betreft het gebruik van de statistische testmethoden kan 

geconcludeerd worden dat het zeker raadzaam is om één methode meerdere malen 

toe te passen. Bij de x2 -test was duidelijk te zien dat in het geval van één 

test de ene keer de randomgenerator goedgekeurd zou worden, en in een ander 

geval verdacht of slecht bevonden zou worden. Het toepassen van zowel x2 -test 

als KS-test geeft een nog betrouwbaardere indruk van de randomgenerator. 

Anyone who considers arithmeticat methods of producing 

random digits is, of course, in a state of sin. 

John von Neumann { 1951) 
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Hoofdstuk 6 Meten van buizenspectr-a 

6.1 Opstelling 

Voor het meten van de spectra van verschillende zijvensterbuizen werd gebruik 

gemaakt van een Philips PW1410-spectrometer, die opgesteld staat bij Philips 

in Acht. Deze PW1410 is zodanig omgebouwd dat de röntgenbundel rechtstreeks 

vanuit de buis op het kristal valt ( zie figuur 6.1 ) dus zonder interaktie 

met een sample ( zoals in figuur 2.2 ). 

Nai(TI) SCINTILLATION DETECTOR 

( 
28 ~ \ . ' 

V 

X·RAY TUBE 

X·RAY TU11E 
HIGH VOLTAGE 

GENERATOR 

Figuur 6.1 Schematische tekening van de omgebouwde PW1410 

De afzonderlijke onderdelen van de spectrometer worden bierotider besproken : 

Zijvensterbuis + generator de buis wordt gevoed door een hoogspannings-

generator ( maximaal 65 kV en 3 kW ) en gekoeld door middel van een gesloten 

koelwater circuit. De generator is beveiligd, zodat hij afslaat als er geen 

koelwater stroomt, of als de beschermkappen van de spectrometer niet zijn 

aangebracht. 

Collimatoren : de primaire-, secundaire- en hulpcollimator houden strooi-

straling tegen en maken de bundel evenwijdig. De primaire collimator kent 

twee standen een fijne stand ( voor een goede resolutie ) en een grove 

stand ( voor een grote intensiteit ). In de omgebouwde spectrometer straalt 

de bundel rechtstreeks door de collimator op het kristal, waardoor de inten

siteit van sommige karakteristieke lijnen zo hoog wordt dat de count-rate 

van de detectoren overschreden wordt. Daarom is na de fijne collimator een 

loden plaatje, met daarin een gat van 6 mm. doorsnede aangebracht, waardoor 

de intensiteit ongeveer een factor 30 gereduceerd kan worden. 
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De specificaties van alle collimatoren worden gegeven in tabel 6.1 

opening (nun) lengte (nun) d (nun) openingshoek 
FWHM 

pr1maire grof ::su x ~u 120 U.55 U.263 
collimator fijn 30 x 20 120 0.15 0.072 
secundaire-collimator 30 x 20 28 0.45 0.921 
hulp-collimator 30 x 20 96 0.28 0.167 

Tabel 6.1 Specificaties van de collimatoren in de PW1410 

Bragg-kristal : De PW1410 bevat een kristalmolen waarop 5 versebillende 

kristallen gemonteerd zijn, zodat bij een breed energie bereik gemeten kan 

worden. Bij de metingen is gekozen voor gebruik van het LIF(200)-kristal, 

omdat daarmee het hele gebied van 3 tot 60 kV bereikt kan worden. Een nadeel 

is dan wel dat de resolutie voor hoge energieën ( dus klei'ne hoek 29 ) 
0 

slecht is. De 2d-waarde van LIF(200) is : 4.0267 A . Het verband tussen de 

energie en de hoek 29 wordt gegeven door de Bragg-relatie : 

2d•sin8 = n•À = n•l2.398/E 
0 

met 2d en À in A , E in keV 

{6-1) 

Flow-counter : De flow-counter is een gasgevulde ionisatiedetector met een 

proportionele werking tot ongeveer 500.000 counts/sec. Het gas bestaat uit 

een mengsel van 90% Ar en 10% methaan ( CH4 ) en wordt ververst met een 

snelheid van ongeveer 3 liter per uur. 

Scintillatieteller : de scintillatieteller bestaat uit een Nai-kristal, en 

heeft een proportionele werking tot ongeveer 300.000 counts/sec. De combi

natie van flow en scintillatie-detector zorgt voor een optimale efficiency 

voor de meeste energieën ( zie figuur 6.2 ) . 

. 190 [ï.] 

89 Co•• n h.:R. 

Na. r. 

69 

29 

B N F Na AL P Cl R Sc U Mn Co Cu Ga As Jbt Rh Y Hh Tc Rh Ag In 
Figuur 6.2 Rendement van het PW1410-detektiesysteem ( inclusief secundaire

en hulp-collimator en absorptie in lucht ) 
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Controlesysteem PW1710 : Het meten van de count-rates van de detectoren 

geschiedt met een microprocessor-gestuurd controlesysteem, de Philips 

PW1710. De PW1710 heeft twee ingangskanalen, zodat de count-rates van flow

en scintillatieteller afzonder! ijk ingelezen kunnen worden. De hier van 

belang zijnde mogelijkheden van de PW1710 zijn 

- het plotten van beide detectorsignalen 

- het meten van de count-rates gedurende een zelf te bepalen tijdseenheid, 

waarna de gemiddelde count-rate per seconde wordt gegeven. 

- het bepalen van de pulshoogteverdeling van de detectoren afzonderlijk. 

-het instellen van vensters in de pulshoogteverdeling ( zie verderop ). 

- de pulse-shift-correction ( PCS) zorgt ervoor dat het midden van de piek 

in het midden van de pulshoogteverdeling blijft ( zie figuur 6.4 ). 

Computer : Aan de PW1710 is een microcomputer met diskdrive gekoppeld. Een 

speciaal progranuna. ( MEETl.BAS, voor listing zie dokumentatiemap ZDWAES ) 

zorgt voor interaktie tussen de computer en de PW1710. Via de computer kan 

men de PW1710 juist instellen, laten meten, en de gemeten count-rates 

opslaan op floppy, inclusief gegevens als huisnummer, hoogspanning, stroom, 

hoek en ander commentaar. 

Goniometersturing : met de goniometersturing PW1451 kan met een stappenmotor 

de hoek 29 ingesteld worden op een vaste waarde, of kan automatisch gescand 

worden met een vaste hoeksnelheid ( 0.5 tot 4 graden per minuut) 

De PW1710 hoeft enkel het aantal pulsen te tellen dat de detectoren afgeven, 

niet de pulshoogte ( de pulshoogte is evenredig met de energie van de fotonen, 

en deze is al vastgelegd door het instellen van de hoek 29 ) . De pulshoogte 

moet enkel voldoen aan de ingangseisen van de PW1710. Om een constante puls

hoogte te krijgen voor alle fotonenergieën, moet een puls met hoogte VE ver

menigvuldigd worden met een spanning Va· die evenredig is met sina. immers : 

E•sin8 = 12.398•n/2d = konstant = VE·V8 (6-2) 

Een speciaal kastje, het sin9-kastje, detecteert de hoek 9, door middel van 

een potmeter, en levert aan de PW1710 een spanning Va. Met een potmeter op het 

sin8-kastje kan de 2d-waarde van het kristal ingesteld worden. 

I I 
J SINB--I goniometer floppy 

SI NB-.- 1 kastje PW1451 0
0o 

potmeter 

I 
0_ 

seint,-
teller PW1710 

PW1410 
flOW- computer counter I 

Figuur 6.3 Overzicht van de totale meetopstelling 
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6.2 Meetmethode 

Bij het meten van de buizenspectra is als volgt te werk gegaan : 

Eerst is bij een hoge buisspanning een scan gemaakt van de intensiteit als 

funktie van de hoek 29 . zowel voor flowcounter als scintillatieteller. Uit 

deze scans kan afgelezen worden bij welke hoeken karakteristieke lijnen voor

komen ( niet alleen van het anode materiaal, maar ook van verontreinigingen ). 

Door het gebied rondom een piek langzaam af te scannen kan vrij nauwkeurig de 

hoek vastgesteld worden, waarop de top van de piek valt ( ± 0.02° ) 

De hoeken waarbij later het continuurn gemeten gaat worden, worden zodanig 

vastgesteld dat de bijbehorende energieën ongeveer equidistant zijn(~ 2 keV) 

en dat er niet in ( de flank van ) een karakteristieke piek gemeten wordt. 

Escape-pieken 

Indien de energie van de fotonen groot genoeg is kunnen K-ionisaties optreden 

in het detector-materiaal ( ~bs= 1.073 keV voor Na, 33.17 keV voor I, 3.203 

keV voor Ar ). De vervolgens geproduceerde karakteristieke fotonen kunnen ont

snappen uit de detector, waardoor dus een "verlies" van de totale te meten 

intensiteit optreedt. In de pulshoogteverdeling van een detector zijn dan twee 

pieken zichtbaar : de normale piek behorende bij de energie E van de gedetec-

teerde fotonen ( de fotopiek), en de escape piek met een energie E-~-
''ITIIT , , - r.--;-f ,-, '1 -, • f7'""T77" 
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Figuur 6.4 Pulshoogteverdelingen met escape-piek. uoor flowcoWl.ter 

Bij het berekenen van de absolute intensiteit van het buisspectrum moet men 

rekening houden met deze escape-piek. Met de PW1710 kan een vester gedefini

eerd worden in de pulshoogteverdeling, waarbij de pulsen binnen dit venster 

wel meegeteld worden, en er buiten niet. Dit venster moet zodanig ingesteld 

worden dat de escape-piek in zijn geheel wel meegeteld wordt ( in figuur 6.4a 

' I 

. ' 
' ,..., 

' ~ 
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liggen onder en bovengrens van het venster dan op 15% resp. 80% ) , of in zijn 

geheel niet ( onder en bovengrens venster op 30% resp. 80%, in dit geval moet 

de gemeten intensiteit later gecorrigeerd worden.). 

Bij de situatie in figuur 6.4a zal de escape-piek wel meegeteld worden, omdat 

er een goede scheiding is tussen fotopiek , de escape-piek en de ruis. Voor 

lagere energieën kan de escape-piek zo dicht bij de ruis komen dat het niet 

mogelijk is een scherpe ondergrens voor het venster te kiezen. zodanig dat de 

escape-piek meegeteld wordt ( zie figuur 6.4b ) . In dat geval kan men de 

escape-piek niet meetellen, en moet er later een correctie toegepast worden. 

Voor hoge energieën is de escape-piek niet te scheiden van de hoofdpiek, dus 

moet de escape-piek wel meegeteld worden. 

Een samenvatting van de meetmethode : 

bepaal de hoeken waarbij de karakteristieke lijnen maximaal zijn 

- bepaal de hoeken waarbij het continuurn gemeten gaat worden ( voor alle 

buizen dezelfde hoeken ) 

- bepaal de instelling van de vensters, bij de verschillende hoeken 

- start het meetprogramma MEETl op 

- voer gegevens in zoals het huisnummer, boogspanning etc. 

- stel hoek i.n met goniometersturing 

- stel juiste venster in 

- start meting 

-de gemeten intensiteiten worden meteen opgeslagen op floppy na einde meting 

- stel volgende boek in en verander indien nodig vensters, de stand van de 

primaire collimator en de stroom ( indien de count-rate te boog of te laag 

wordt en tik de veranderingen in als commentaar ) 

- start volgende meting, etc. 

6.3 Verwerken metingen 

De data op de floppy worden als volgt verwekt, voordat aan bet bekijken van de 

resultaten begonnen wordt. Met het programma PWLEFS ( op PDP-11. TUE cyclo

tron) worden van de data nette tabellen gemaakt, met daarin een kolom voor de 

hoek, flowcounter, scintillatieteller en commentaar. Voor de volgende verwer

kingen hangt het er vanaf of men de spectra absoluut of relatief wil bekijken. 

absoluut : voor bet bepalen van bet absolute buis-spectrum moet bet gemeten 

spectrum gecorrigeerd worden voor escape-pieken, stroom, collimatorstand, 

detector-efficiency, door laat van de colli ma toren, reflektivi te i t van bet 

kristal en absorptie in lucht. 

relatief : door de spektra relatief te bekijken, dat wi 1 zeggen door ze op 

elkaar te delen bij dezelfde energie, wordt de totale overdrachtsfunktie van 

de spectrometer eruit gedeeld, inclusief de escape-piek fraktie. De gemeten 

spectra dienen dan enkel nog gecorrigeerd te worden voor verschillen in 
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buisstroom en collimatorstand. 

Voor dit moment is het relatief vergelijken van gemeten spectra en berekende 

spectra voldoende. Gekeken zal dus worden naar het quotient van twee gemeten 

spektra ( van twee verschillende buizen, met dezelfde spanning, of dezelfde 

buis met twee verschillende spanningen ) , in vergelijking met het quotient 

van twee berekende spectra { in dezelfde situaties ). 

6.4 De metingen 

Gemeten zijn de spectra { continuurn en karakteristiek) van de volgende buizen: 

- Sc-zijvensterbuis, buisnummer 02130309 

- ScMo - dubbellaags zijvensterbuis, toplaagdikte Dl buisnummer 688091 

- ScMo- dubbellaags zijvensterbuis, toplaagdikte D2 = 1.5•Dl 

buisnummer 789152 

- Mo-zijvensterbuis, buisnummer 562002 

De diktes Dl en D2 zijn goed bekend, doch kunnen hier niet genoemd worden. Van 

alle buizen zijn de spectra gemeten voor 10, 20, 30, 40, 50 en 60 kV (behalve 

ScMo-Dl, niet voor 60 kV ) . De hoeken en bijbehorende energieën waarbij 

gemeten is zijn vermeld in appendix 6, evenals de ingestelde vensters. Gemeten 

werd gedurende 60 seconden { bij één hoek). 

De gemeten spectra worden behandeld in het volgende hoofdstuk. Hieronder 

worden uit de metingen enkele conclusies getrokken, wat betreft de eigen

schappen van de detectoren. 

Lineariteit van de detectoren 

In figuur 6.5 zijn uitgezet de door de detectoren gemeten intensiteiten als 

funktie van de buisstroom, bij één hoek. Het blijkt dat de scintillatieteller 

lineair is tot 300.000 counts/sec ,daarboven wijkt deze ongeveer 7% af. De 

flowcounter is lineair bevonden tot 700.000 counts/sec. 
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Figuur 6.6 geeft de verhouding van de count-rates van de flowcounter en de 

scintillatieteller ( bepaald uit metingen aan een Sc-buis en een Mo-buis bij 

60 kV). Bij lage energieën worden alle fotonen gestopt in de flowcounter, dus 

meet de scintillatieteller geen counts. Bij hoge energieën gaan de meeste 

fotonen door de flowcounter heen, waardoor de count-rate van de scintillatie

teller relatief groot is. 
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De energie en intensiteit van de escape-piek is gemeten, voor de flowcounter 

en scintillatieteller afzonderlijk. De energie van de escape-piek werd bepaald 

door in de pulshoogteverdeling het percentage af te lezen waar de top van de 

escape-piek zich bevond ten opzichte van de fotopiek ( zie figuur 6.4). Dit 

werd gedaan voor verschillende hoeken (= energieën). Als gemiddelde escape

piek energie werd gevonden : 

voor de flowcounter : 2.86 keV ( de K -energie van argon is 2.96 keV) 
a 

voor de scintillatieteller : 25.49 keV (de K -energie van jodium is 28.51 keV) 
a 

De intensiteit van de escape-piek werd bepaald door het venster zodanig in te 

stellen dat enkel de escape-piek hierbinnen viel. De intensiteit werd enkel 

bepaald in het gebied waar de escape-piek net niet in de ruis valt, met als 

doel door extrapolatie een waarde voor de escape-piek-intensiteit te krijgen. 

wanneer deze wel in de ruis valt. Op de gemeten intensiteiten zat een grote 

spreiding, zodat een precieze afschatting niet te geven is. Door het maken van 

een grove schatting werd gevonden dat de escape-piek dicht bij de ruis 

ongeveer 8 % van de intensiteit van de fotopiek heeft bij de flowcounter, en 

ongeveer 1 % bij de scintillatieteller. 
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Hoofdstuk 7 Resultaten 

De resultaten van de berekeningen en metingen aan de buizen 

Sc 

ScMo-D2 

ScMo-Dl 

Mo 

D2=1.5•D1 

worden hierna beschreven, voor het continuurn en karakteristiek spectrum 

afzonderlijk. De bespreking van de resultaten zal telkens geschieden aan de 

hand van een figuur. Bij de berekeningen met het programma ZDWAES { hierna ook 

aangeduid met MC ) zijn 500 elektronenbanen gebruikt voor de berekeningen. 

Gebleken is dat bij dit aantal de statistische afwijkingen in het berekende 

spektrum niet te groot worden. Voor het verkrijgen van de resultaten van het 

NES-programma is gebruik gemaakt van een { door een natuurkunde student) 

gewijzigde versie van het NES-programma. De wijziging betrof het uitvoeren van 

de resultaten in energieën in plaats van golflengtes. Het NES-programma kan 

enkel toegepast worden voor enkellaags-buizen. 

7. 1 Het continuum-spectrum 

De remstralingsintensi tei ten worden gegeven in keV per interval keV per 

steradiaal per elektron. Figuur 7.1 toont de met ZDWAES berekende absolute 

continuurn-spectra als funktie van de energie, voor de vier buizen, bij een 

buisspanning van 60 kV. De K-absorptiekanten bij 4.49 keV voor Sc en 20.00 keV 

voor Mo zijn duidelijk te zien. De intensiteit van de top bij de Mo-buis is 

bijna twee maal zo groot als bij de Sc-buis. Deze faktor twee is terug te 

vinden in de vergelijking van Kramers, welke de vorm van het continuurn 

voorspelt volgens : 

met k een konstante {7-1) 

In deze formule wordt geen rekening gehouden met de target-zelfabsorptie { de 

target-zelfabsorptie is verantwoordelijk voor de absorptie van vooral zachte 

straling, waardoor de door Kramers voorspelde hoge intensiteit bij lage 

energieën toch naar nul toe gaat als E naar nul nadert). Uit vergelijking 

{7-1) blijkt dat de remstralingsintensiteit evenredig is met het atoomnummer 

Z. Voor Sc { Z=21) en Mo { Z=42) levert dit een faktor twee in intensiteits

verhouding. 

De verschillen in de continuurn-spectra tussen de ScMo-D1, de ScMo-D2 en de 

Mo-buis zijn niet erg groot, behalve bij lage energieën, waar de buizen met 

Scandi.urn een piek te zien geven. Deze buizen worden dan ook vooral onderschei

den door het verschil in het karakteristieke spectrum { zie verderop). 
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FigUllr 7.1 Het absolute remstralingsspek.trum van de uier buizen, berekend 
met het Monte-Carlo-programma 

Figuur 7.2 toont de met ZDWAES berekende continuum-spectra, bij de buisspan

ningen 10, 20, 30, 40, 50 en 60 kV, voor de vier genoemde buizen. Merk op dat 

de toppen van de spectra voor oplopende buisspanningen bij hogere energieën 

komen te liggen. Ook hier levert Kramers' formule een verklaring. De 

verhouding V van de spektra bij buisspanning E01 resp. E02 , E01 <E02 , wordt 

gegeven door 

de afgeleide naar E van deze verhouding is 

2 dV/dE = {E02-E01 )/{E01-E) 

{7-2) 

{7-3) 

Deze afgeleide is positief, dus wordt V groter naarmate E groter wordt; er 

worden dan relatief meer fotonen met een hogere energie gemaakt. Daarbij is 

ook nog de absorptie van de hardere fotonen kleiner. 

In figuur 7.2d is te zien dat bij lage energieën de intensiteit bij lagere 

buisspanningen hoger is dan bij hogere buisspanningen. Voor de hogere buis

spanningen vindt de produktie van de zachte remstraling op grotere diepte 

plaats, dus ondervindt die een grotere target-zelfabsorptie. 
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Figuur 7 .3a en b Absolute spectra van een Sc- resp. Mo-buis, berekend met 
Monte-Carl.o- en NES-programma 

Figuur 7 .3a. en b geven de spectra van een Sc- resp. Mo-buis, berekend met 

zowel het Monte-carlo-programma als het NES-programma. Om de spectra te laten 

samenvallen ( bij 60 kV} zijn de Me-berekeningen geschaald met een faktor 2. 

Het is nog niet duidelijk waarom deze faktor 2 verschil erin zit ( N.B. ook 

het NRS-programma kan hierin fout zijn). Uit de figuur blijkt dat de remstra

lingsintensiteit bij het NRS-programma sterker stijgt als funktie van de buis

spanning dan bij het Me-programma. De verhouding in intensiteiten bij buis

spanningen E01 resp. E02 is volgens (7-2} : 

V::3 bij E01 = 40 kV • E02 = 60 kV en E = 30 keV 

Voor deze waarden wordt uit figuur 7 .3.a voor Sc gevonden : VMe=2.5 en 

VNRS::3.0 en uit figuur 7.3.b voor Mo : VMC=2.1 en VNBS=2.8 . 

De slechte verhouding geleverd door het Me-programma is mogelijk te verklaren 

door de verwaarlozing in het programma van twee effekten : 
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1. het verwaarlozen van de remstralingsproduktie door secundaire elektronen. 

Bij hogere buisspanningen komen er steeds meer secundaire elektronen vrij, die 

een energie hebben die groot genoeg is om remstralingsquanten te kunnen produ

ceren met een relatief hoge energie. Deze verwaarlozing draagt mogelijk bij 

aan de faktor 2 { bij 60 kV) tussen de MC- en NES-berekeningen : door het 

verwaarlozen van de remstralingsproduktie door secundaire elektronen valt het 

berekende MC-spectrum te laag uit. Vooral bij hoge energieën zal dit een 

belangrijkere rol spelen. In figuur 7.3.b is dan ook te zien dat de faktor 2 

voor de lage buisspanning 20 kV redelijk overdreven is. 

2. het verwaarlozen van relativistische effekten 

Vergelijking {3-10) voor de berekening van de remstralingsintensiteit is nog 

niet volledig aangepast voor relativistische effekten. De relativistische 

stopping power is bij 60 kV 15% hoger dan de klassieke. Dit kan betekenen dat 

bij de simulatie in het huidige programma ZDWAFS { met klassieke stopping 

power) de elektronen gemiddeld verder doordringen dan in werkelijkheid het 

geval zal zijn, waardoor ook een diepere remstralingsproduktie, en dus een 

hogere target-zelfabsorptie, wordt berekend dan in de realiteit. 

N .B. op dit moment is nog te weinig bekend omtrent de bijdragen van 

secundaire elektronen en de totale invloed van relativistische effekten. Het 

is daarom te voorbarig om de conclusie te trekken dat het verwaarlozen van 

secundaire elektronen en relativistische effekten verantwoordelijk is voor de 

gesignaleerde afwijkingen. Meer {literatuur)-onderzoek is daarom gewenst. 

De vorm van het MC-continuum komt redelijk goed overeen met de NES-vorm. 

Het MC-continuum is iets boller dan bij NBS. Wat opvalt is dat het hoog-ener

getische deel van het NES-continuurn vrijwel lineair afneemt als funktie van de 

energie. Voor de berekening van het continuurn maakt NBS. gebruik van een 

vergelijking waarin de Kramers vergelijking de basis vormt. De lineariteit van 

de Kramers-vergelijking is dus bij hoge energieën in het NES-continuurn terug 

te vinden; de zelfabsorptie wordt daar blijkbaar nihil verondersteld { dit 

lijkt niet helemaal terecht, een nader onderzoek van NBS is hier gewenst). 

Figuur 7 .4a toont de verhouding van de spectra van een Scandium resp. een 

Molybdeen-buis, bij 60 kV, bepaald uit de resultaten van het NBS- en MC-pro

granuna en de metingen .. Belangrijk is om op te merken dat de flowcounter voor 

hoge energieën ( ) 25 keV) en de scintillatieteller voor lage energieën ( < 15 

keV) onbetrouwbare resultaten geeft. De sterke stijging van de verhoudingen 

rond 5 keV zijn het gevolg van het fors toenemen van de Scandium-remstralings

intensi te i t, net onder de Sc K-absorptiekant ( 4.49 keV). De overeenkomst 

tussen de gemeten en berekende verhoudingen is opmerkelijk goed. 
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Figuur 7.4b en c tonen de remstralingsintensiteit van de ScMo-D2-buis gedeeld 

door de intensiteit van de Sc-buis, resp. van de Mo-buis, figuur 7.4d idem 

voor de ScMO-D1-buis. Let op de grote afwijkingen van de flowcounter bij hoge 

en de scintillatieteller bij lage energieën. De overeenkomst tussen gemeten en 

MC-verhouding is redelijk goed voor de ScMo-D2-buis en iets minder goed voor 

de ScMo-D1-buis. 

In figuur 7.5 zijn weergegeven de met ZDWAES berekende spectra van een buis 

bij 10, 20, 30, 40, 50 en 60 kV gedeeld door het spectrum van dezelfde buis 

bij 60 kV. Opmerkelijk is dat de verhouding voor kleine energieën groter dan 

één kan worden ( als gevolg van de target-zelfabsorptie, die bij een hoge 

buisspanning meer invloed heeft doordat de zachte röntgens op grotere diepte 

geproduceerd worden dan bij een lage buisspanning). Een belangrijke conclusie 

die bieruit volgt is de volgende : voor het verkrijgen van een zo groot 

mogelijke remstralingsintensi tei t bij lage energieën, moet de buisspanning 

niet zo groot mogelijk, maar juist klein gekozen worden ( bij de Mo-buis is de 

winst hierdoor een faktor 4). 

Figuur 7.6 geeft een vergelijking van de verhoudingen uit figuur 7.5 met de 

resultaten van de metingen. Er zijn onderlinge afwijkingen tot 15% zichtbaar. 

Waarschijnlijk speelt de al eerder vermelde afwijkende hoogspannings-afhanke

lijkheid hier een rol. 

Uit de vooraf gaande vergelijkingen volgt als algemene conclusie : 

- de vorm van het met ZDWAES berekende continuurn komt redelijk goed overeen 

met de metingen en met de resultaten van het NES-programma. 

- de absolute waarde van het continuurn is een faktor twee kleiner dan het NBS

continuum. Er is een afwijkende hoogspannings-afhankelijkheid geconstateerd. 

Nader onderzoek moet uitwijzen of het verwaarlozen van de remstralingspro

duktie door secundaire elektronen en van relativistische effekten de oorzaak 

hiervan is. Tevens kan men het gemeten spectrum omrekenen naar een absoluut 

spektrum, waardoor een tweede vergelijking mogelijk is. (ook het NES-pro

gramma kan fout zijn). 
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7.2 De karakteristieke lijnen 

Figuur 7.7 toont de gemeten en berekende intensiteit ( in aantal karakteris

tieke fotonen) van de karakteristieke K-st ral ing als funktie van de buis

spanning, voor een Sc- en een Mo-buis. De overeenkomst in vorm is zeer bevre

digend. De afwijking in absolute waarde van de MC-berekeningen ten opzichte 

van de NES-berekeningen echter is groot : een faktor 16.2 voor Sc en 230 voor 

Mo ( alleen de met ZDWAES berekende waarde voor de direkt geproduceerde karak

teristieke straling wordt hier gebruikt, omdat de berekening van de indirekte 

produktie nog onbetrouwbaar is) . 
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Figuur 7.7 Verband tussen de karakteristieke straHngsintensiteit en de 
beginenergie van de elektronen, gemeten en berekend, in relatieve eenheden 

Figuur 7.8 toont de verhouding van de intensiteit van de karakteristieke 

straling op de intensiteit remstraling in het energieinterval onder de karak

teristieke piek. De overeenkomst met de vorm van de door Pella voorspelde 

curve ( zie paragraaf 3.8) is redelijk. Ook hier is er een groot verschil in 

absolute waarde : een faktor 21 voor Sc en 450 voor Mo. 

Een verband tussen de afwijkende absolute waarden kan mogelijk gezocht worden 

in verkeerde berekeningsfaktor, bijvoorbeeld het kwadraat van de lijnenergie 

van het materiaal : voor Sc : 16.2 en voor Mo : 320. 
30 .6 .----.-----.----.-----.-----.---

25 Sc .5 
1/o 

5 ·' 
0 L-~----~------~------~------~ .0 L-----'----'---...__ _ ___. __ __._ _ ____. 

0 

Figuur 

20 40 60 BO 20 30 40 50 60 70 
ENERCIE (keY) _ ENERC/E (~~V) 

7. Ba en b- . . Verhouding van karakteristieke op continuumintensitei t, 
volgens Pella en berekend met ZDWAES 

BO 



.15 ScKcx 

~ 
Ql 

~ 

-67-

.7 r----r---.---,.------r--;b-., 

.6 

.5 

Mo 
ScMo~Dt ----
ScMo-D2 ---

'- .10 --- / 
/ 

/ J .... 
.05 

Sc 
ScMo~D 

ScMo~Dt 

MoK« 

.1 

/ 
/ 

.,/ / 
,; ,; / 

,; 
,; / 

,; -.00 ,___ __ ......__ __ __._ __ ~------'-------' --- ,.",.,... 
.0 ~----~----~~--~------'------~ 

10 

FiflUllr 

20 30 40 50 60 ro 
Beginenergie E

1 
(keV) 

7.9 Verband tussen de karakteristieke 
en het anodema.teriaa."L 

20 30 40 50 60 
Beginenergie E, (keV) 

stralingsintensiteit 

In figuur 7.9a is de karakteristieke Sc-intensiteit ( geproduceerd per 

elektron) uitgezet als funktie van de beginenergie van de elektronen, voor de 

verschillende buizen met Scandium (berekend met ZDWAES, alleen de direkte 

karakteristieke straling weergegeven}. In figuur 7.9b idem voor Molybdeen. Tot 

30 keV geven de drie buizen dezelfde Sc-intensiteit : de elektronen kunnen de 

onderliggende Mo-anode nog niet bereiken. Het verschil tussen de buizen met 

Molybdeen is nu goed zichtbaar ( in het remstralingspektrum waren slecht 

kleine verschillen te zien}. In figuur 7.10 is het aantal karakterïstieke Sc 

en Mo-fotonen als funktie van de beginenergie gegeven, berekend met ZDWAES. 

Bij 60 keV worden er volgens de berekeningen bijna evenveel karakteristieke 

Mo- als Sc-fotonen geproduceerd, terwijl de ionisatie-cross-sectien voor Mo 

echter veel lager is dan voor Sc ( zie paragraaf 3.4.a). Deze afwijking van de 

theorie houdt verband met de hiervoor geconstateerde afwijkingen in absolute 

intensiteit . 
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Figuur 7.11 
De verhouding P ( = direkt/indirekt) 
berekend met ZDWAES, voor een Sc-buis 
en een Mo-buis 

Figuur 7.11 geeft het verband tussen de berekende faktor P ( = verhouding 

direkt/indirekt) en de beginenergie van de elektronen. De berekende P is zeer 

sterk energie-afhankelijk en veel lager dan de theorie voorspelt ( zie para

graaf 3.7). Bij de berekeningen is gebleken dat door een andere keuze van de 

energiepunten het verband tussen P en de energie sterk kan veranderen : bij 

een bepaalde keuze kan P zelfs afnemen als funktie van de energie. In para

graaf 4.5 is al opgemerkt dat de berekening van de indirekte produktie zeer 

onnauwkeurig is, hetgeen hier dus bevestigd wordt. 

Algemene conclusies bij de berekeningen van karakteristieke straling 

- de hoogspannings-afhankelijkheid wordt door ZDWAES goed voorspeld. 

- de absolute waarde van de karakteristieke-stralingsintensiteit wijkt sterk 

af van de theorie en het NES-programma. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk 

een verkeerde berekeningsfaktor in het programma 

- de berekening van de indirekte produktie is zeer onbetrouwbaar. 
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HoofdstUk 8 Diskussie, conclusies en aanbevelingen 

Het continuwn-spectrum : de vorm van het continuurn-spectrum wordt door ZDWAES 

redelijk goed voorspeld. Er is ech~er een afwijking geconstateerd in de hoog

spannings-afhankelijkheid van het continuum. De redenen hiervan zijn mogelijk 

het verwaarlozen van de remstralingsproduktie door secundaire elektronen en 

het niet in rekening brengen van relativistische effekten. In de literatuur is 

nauwelijks informatie gevonden omtrent de produktie door secundaire elektro

nen. NBS76 vermeldt dat voor aluminium de bijdrage van secundaire elektronen 

aan de totale remstralingsintensiteit ongeveer 30% is. Dit Zal voor zwaardere 

elementen dus minder zijn. Om meer zekerheid te krijgen dat het verwaarlozen 

van de bijdragen van secundaire elektronen wel of niet terecht is, is een 

uitgebreider onderzoek gewenst. De vergelijking voor de relativistische 

stopping power is wel bekend { zie paragraaf 3.2), maar nog niet in het 

programma verwerkt. Het blijkt dat bij de stopping power de invloed van 

relativistische effekten voor elektronen vanaf 40 keV zeker niet verwaar

loosbaar is. Het is daarom aan te raden om ook de invloed van relativistische 

effekten bij de andere processen te onderzoeken, en indien nodig in het 

programma te verwerken. 

Kar.akteristieke lijnen : de hoogspannings-afhankelijkheid van de intensiteit 

van de karakteristieke straling wordt door ZDWAES goed berekend. De absolute 

waarde van de intensiteit ligt voor ZDWAES een faktor 21 tot 450 hoger. Een 

afdoende verklaring hiervoor is nog niet te geven. Mogelijk bevat het program

ma een verkeerde berekeningsfaktor, die gelukkig geen invloed heeft op het 

relatieve gedrag van de karakteristieke intensiteit. De berekening van de 

integraal die een maat is voor de indirekte karakteristieke straling, is in 

het huidige programma fout { zie paragraaf 4.5). Bij het opstellen van een 

betere berekeningsmethode moet men er rekening mee houden dat de vorm van het 

remstralings-spectrum afhankelijk is van de buisspanning. De drie energie

punten na de absorptie-kant zouden dus afhankelijk van de buisspanning gekozen 

moeten worden { het uitbreiden van drie naar meer energiepunten waarmee de 

indirekte produktie berekend wordt zou relatief veel meer rekentijd vergen, 

hetgeen voorlopig niet aan te raden is : een run bij 60 kV en 500 banen kost 

nu al ongeveer 18 uur). Het is zeker de moeite waard om in de toekomst te 

onderzoeken of het mogelijk is om het programma zelf vooraf de energiepunten 

te laten berekenen, bij een gegeven hoogspanning en anodemateriaal, door 

gebruik te maken van de vergelijking van Kramers als eerste schatting voor het 

remstralings-spectrum. Om de bij de energiepunten behorende absorptie

coëfficienten te bepalen kan gebruik gemaakt worden van bekende empirische 

vergelijkingen voor het bepalen van de absorptiecoëfficient als funktie van de 

energie { bijvoorbeeld zoals gegeven door THI79 ). 
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Als slotconclusie kan gesteld worden dat het huidige programma ZDWAES goed in 

staat is om relatieve spectra van röntgenbuizen te voorspellen; voor het 

verkrijgen van betrouwbare absolute spectra moeten nog een aantal problemen 

opgelost worden. Het is interessant om de gemeten spectra om te rekenen naar 

absolute spectra, zodat ook de betrouwbaarheid van het NES-programma getest 

kan worden. 
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Naschrift 

Hier volgen nog enkele tips en literatuurverwijzingen welke voor mijn 

opvolgers mogelijk nuttig kunnen zijn. 

Mont~rlo-benadering 

In het huidige model wordt het energieverlies van het elektron in de anode 

gegeven door een continue energiever lies-relatie : Bethe' s stopping power. 

Deze benaderingswijze is echter niet korrekt indien het elektron in één 

botsing een groot deel van zijn energie verliest. Shimuzu et. al. geven een 

andere benaderingswijze voor het energieverlies, waarbij zij grote 

energiesprongen wel kunnen simuleren. ( R. Shimuzu et. al., j.Phys.D : Appl. 

Phys. 9(1976)101 ). Deze methode wordt aangeduid met de direkte Monte-carlo

benadering. Adesida et. al. hebben aan de hand van experimentele resultaten 

aangetoond dat deze direkte MC-benadering betere resultaten geeft dan de Me

benadering met Bethe's continue stopping power. ( I. Adesida, J.Appl.Phys. 

51(1980)5962 ). Adesida geeft ook een beknopt overzicht van voor- en nadelen 

van het rekenen met een Monte-carlo-methode. 

Pregenzer maakt een vergelijking tussen gemeten en berekende ( met het 

MC-prograrnma TIGER) terugverstrooiïngscoëfficienten ( TVC). Het is natuurlijk 

interessant om de terugverstrooi ïngscoëfficienten geleverd door ZDWAES hier 

mee te vergelijken. ( A.L. Pregenzer, Nucl. Instr. and Meth. in Phys.Res. 

B6(1985)562 ). In het NBS rapport 460 (NBS76) wordt uitvoerig ingegaan op de 

relatie tussen TVC en het atoomnummer Z. 

De gemiddelde ionisatieënergie J is niet nauwkeurig bekend voor de meeste 

elementen. In paragraaf 3.2.a van dit verslag worden verschillende 

vergelijkingen gegeven voor het berekenen van J. In het NBS rapport 460 

(NBS76) wordt ingegaan op het verschil in de diepteverdeling van de produktie 

van karakteristieke straling, indien of de vergelijking (3-4) van Berger of de 

vergelijking (3-5) van Duncumb gebruikt wordt. 

Berekenen absoluut spectrum uit metingen 

Bij het berekenen van het absoluut spectrum uit het gemeten spectrum moet men 

rekening houden met de escape-piek. De grootte en invloed van de escape-frak

tie kan experimenteel of theoretisch bepaald worden .. Reed en Ware geven een 

vergelijking voor het berekenen van de escape-fraktie bij een Silicium

detector. Het is wellicht mogelijk om hun afleiding toe te passen op andere 

detectoren, zodat ook voor de flow- en scintillatieteller een theoretische 

escape-fraktie-vergelijking afgeleid kan worden. ( S.J.B.Reed, N.G.Ware, 

j.Phys.E 5(1972)584 ) 
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Keith en Loomis hebben een uitgebreid onderzoek verricht naar het gedrag van 

een Si-detector. Hun opmerkingen betreffende het gebruik en de afwijkingen van 

de Si-detector zijn ook interessant voor gebruikers van andere detectoren. 

Ingegaan wordt onder andere op de dode tijd, achtergrondruis, escape- en som

pieken, en het omrekenen van gemeten spectra. ( H.D.Kei th; T .C.Loomis, X-Ray 

Speet. 5(1976)93 ) 

Pella et. al. (PEL85) geven een goede beschrijving van de methode waarmee ze 

gemeten spectra van microprobes hebben teruggerekend naar absolute spectra. 

Bij het terugberekenen van de intensiteit van een karakteristieke piek moet 

men weten of de hele piek, of slechts een gedeelte ervan ( bv. piek met 

afgekapte flanken) is gemeten. Van invloed hierop zijn de openingshoeken van 

de collimatoren, de rocking-breedte van het kristal en de natuurlijke lijn

breedte van de karakteristieke lijn. Pessa geeft de natuurlijke lijnbreedtes 

voor de elementen Z=10 tot 92, en een methode om gedeeltelijk overlappende 

lijnen te scheiden ( V.M.Pessa, X-Ray Speet. 2(1973)169 ). 

De hier en in de 1i teratuur lijst genoemde artikelen zijn verzameld in twee 

ordners; informeer hiervoor bij Wim Verseijden, Cyclotron 1.19. Hierin zijn 

ook nog vele andere waardevolle artikelen opgenomen. 
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Appendix 1 Omrekenen van diverse formules 

In de literatuur worden sonunige vergelijkingen nog gegeven in de "oude" 

eenheden : erg en esu. Deze vergelijkingen worden hier omgerekend naar de in 

dit verslag gebruikte eenheden : keV en C . 

De stopping power 

Bethe (BET30) geeft als vergelijking voor de klasieke stopping power 

4 2 
dE 

4•v•e •N •p•Z 
ln[ 

m •v 
) A 0 [erg/cm] dx= 2 1.166• 2 I 

m •v •A 0 

E en I ( -9 esu ( e -10 met in erg 1 keV = 1.6•10 erg), en e in = 4.803•10 esu ) 

Omrekenen naar de in dit verslag gebruikte eenheden levert vergelijking (3-1). 

De relativistische stopping power wordt door Knoll (KN079) als volgt gegeven 

in de oude eenheden : 

Toepassing van dezelfde omrekening als bij de klassieke stopping power levert 

vergelijking (3-6). 

Ionisatie-cross-section 

De cross-section voor direkte K-ionisatie wordt door Green (GRE61) gegeven als 

2 [cm ] 

-10 -9 met e = 4.803•10 esu , Een~ in erg ( 1 keV = 1.6•10 erg ) 

Omrekenen naar normale eenheden levert vergelijking (3-17). 
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Appendix 2 Omrekenen van de Monte-carlo-formules 

A2.a Omrekenen van vergelijking (4-3) 

exp( -s/f...) = c 

Dus 
A s = - •ln{c) N •p•a 

A tot 

a wordt berekend door {3-9) te integreren over heel de ruimte tot 

met da ( Z • e 
2 J 2 

3. 8965 • 10
23 

dO= 4•E ·( sin2f3/2 + -./12/4 )2 = 
cl 

"'= 2.75·E-1/ 2.z1/ 3 E in eV e in esu 

2 1 vi sin8•d8 
atot = v•c • 2 2 

0 ( sin 8/2 + c2 ) 
2 1 VI 2•sin8/2•cos8/2•d8 = v•c • 2 2 

0 { sin 8/2 + c2) 

Substitueer nu : v = sin8/2 

De totale uitdrukking voor atot wordt dan, met E in keV 

-21 z2 1 a = 5.184•10 •v•-2 • 
tot E {l + -./12/4)·~2/4 

met ~2/4 = 1.8906•10-3 ·z2/3 ·E-l 

A.2b Omrekenen van vergelijking (4-2) 

(3 vf {da/dO)•sin~·d~ 
b = -:00:--------

vf {da/dO)•sin~·d~ 

{ E in keV ) 

Door gebruik te maken van het resultaat uit A2.a volgt 

1 l:in/3/2 

b = 
v2 + ~2/4 ~2 1-sin2{3/2 

= ----1 

I~ 
4 sin2{3/2 + ..J~2/4 

v2 + ~2/4 

Omrekenen levert de vergelijking voor f3 als funktie van b 

/
1-b ' 

f3 = 2•arcsin 2 l+b•4/I/J 

met ~2/4 = 1.8906·I0-3 ·z2/3·E-1 { E in keV ) 
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Appendix 3 Gegevens randomgenerator 

A3.1 De PDP-ll.FORTRAN77-randomgenerator 

Algoritmé van de randomgenerator, overgenomen uit de PDP11/FORTRAN77-

Users Guide 

8.3.1 RANDOM -- Uniform Pseudorandom Number Generator 

This procedure is a general random number generator of the 
multiplicative congruentlal type. This means that it tends to be 
fast, but prone to nonrandom sequences when considering triples of 
numbers generated by this method. This procedure is called again to 
obtain the next pseudorandom number. The 32-bit seed is updated 
automatically. The result is a floatfng-point number that is 
uniformly distributed in the range between 0.0 inclusive and 1.0 
exclusive. There are no restrictions on the seed, although it should 
be initialized to different values on separate runs in order to obtain 
different random sequences. RANDOM uses the following to update the 
seed passed as the parameter: 

SEED = 69069 * SEED + 1 (MOD 2**3~i 

The value of SEED is a 32-bit number who$e high-order 24 bits are 
converted to floating point and returned as the result. 

RANDOM is invoked in one of three ways: 

f = RAN (j) 
f = RAN(i1,i2) 
CALL RANDU(i1,i2,f) 

where: 

f is a re al, floating-p~int, random number 
j is an INTEGER*4 seed 
il,i2 are INTEGER*2 seed~. 

Notes: 

1. Because the result is never 1.0, a sim~le way · to ~et a 
uniform random integer selëctor is to multiply the value 
returned by the random numbet " function by the number of 
cases. For example, if a uniform choice among five 
situations is to be made, then the following FORTRAN 
statement will work: 

GO TO (1,2,3,4,5),1 + IFIX(5.*RAN(ISEED)) 

The explicit IFIX is necessary before adding 1 in order to 
avoid a possible rounding during the normalization after the 
addition of floating-point numbers. 

2. For further information on congruentlal generators and their 
limitations, see: 

G. Marsaglia, •Random Number Generation•, in The 
Encyclopedia of Computer Science, ed., Anthony Ralston 
(Petrocelli/Charter, 1976), pp. 1192-1197. 
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984 PROBABJLJTY FUNCTJONB 

('!) 

PROBABILITY FUNCTJONB 985 '1 
l)q 
('!) 

T•bl•26.8 PERCE:'\"J'Ar.E POII\"J'S OF Til[ •'·IIJ<;TRJRl:TJn:-1-\'~Ll'[S lH' PERCE'\'T-\r.E PUI:\'TS OF TIIE •'-IHSTHIRl'TIO:\'-\'~I.l'E!' OF 
•' I'\' TER~IS OF Q ~'\'Jl • 

Tahlr 2h.8 ::::1 
•' 1:\ TElDIS OF Q A:\U, 0 c::: :r 1-'• 

.\Q 0.995 0.99 0.975 0.95 0.9 11.75 11.5 0.25 .\Q 
0.101531 0.~5~937 1.32330 

0.1 O.OS 0.02.'\ ().(lJ lUX IS lU JOI 11.1100.1 O.IMIOI ('!) t"''' 

1 

1
_5!'.9270. 1-•p.57088 1 -~ 1 9.82069 (-3)3.9321~ 0.0157908 1 2. 70554 3,84146 5,02389 6.63490 7.87944 10.828 12.116 15.137 

::::1 

2 -2 1.00251 -2 2.01007 -2 5.06356 0.102587 0,210720 0.575364 1.38629 2. 77259 g. 
3 -2 1.11212 o.1H832 0.215795 o.3518~6 o,58.375 1.212534 2.36597 ~.10835 

2 4.60517 5.99147 7,37776 9.21034 10.5966 13.816 15.202 18.421 r:: 
• 0.206990 0,297110 MB•~n 0. 710721 1,06362~ 1,92255 3.35670 5.38527 3 6.25139 7.81473 9,34840 11.3449 12.8381 16.266 17.730 21.108 I-'• '1 

5 0 •• 117~0 0.55~300 0.831211 1.H5H6 1,61031 2.6H60 4.35146 6,62568 4 7,77944 9.48773 11.1433 13.2767 14.8602 18.467 19.997 23.513 rt ('!) 

5 9.23635 11.0705 12,8325 15.0863 lb. 7496 20.515 22.105 25.745 1-'• 

6 0.675727 0.872085 1.2373•7 1.63539 2.20~13 3.~5~60 5.34812 7,84080 
::r 0. 

7 0,989265 1.2390.3 1.68987 2.16735 2.83311 •.25•85 6,34581 9,03715 6 10.6446 12.5916 14,4494 16.8119 18.5476 22.458 24.103 27.856 ('!) ('!) 

8 1.3.~U9 1.M6.82 2.17973 2. 7326~ 3.~895. ~.0706. 7.34412 10.2188 7 12.0170 14,0671 16.0128 18.4753 20.2777 24.322 26.018 29.877 rt 

9 :. 73~926 2.087912 2,70039 3.32511 U6816 5.89883 8,34283 11.3887 8 13.3616 15.5073 17.5346 20.0902 21.9550 26.125 27.868 31.828 t 10 2.15585 2.55821 3.2.697 3.94030 ~.86518 6,73720 9.3~182 12.5.89 9 14.6837 16.9190 19.0228 21,6660 23.5893 27.877 29.666 33.720 ~ 
11 2.60321 3.053H 3.81575 •• 57~81 5,57779 7.58412 10.3.10 13.7007 10 15.9871 18.3070 20.4831 23.2093 25.1882 29.588 31.420 35.564 

12 3.07382 3,57056 ~ •• 0379 5.22603 6,30380 8 •• 38~2 !1.3403 1~.8.54 17.2750 19.6751 21.9200 
0. -

IJ 3.56503 4.10691 5,008H 5,89186 7.0~150 9.29906 12.3398 15.9839 11 24.7250 26.7569 31.264 33.137 37.367 0"' 

H •• 07.68 ~.660.3 5,62872 6,57063 7. 78953 10.1653 13.339) 17.1170 12 18.5494 21.0261 23.3367 26.2170 28.2995 32.909 34.821 39.134 0 < 
15 4.60094 5.22935 6.26214 7.2609~ 8.5~675 11.0)65 14.3389 18.2~51 13 19.8119 22.3621 24.7356 27.6883 29.8194 34.528 36.478 40.871 0 8 

11.9122 
14 21.0642 23.6848 26.1190 29.1413 31.3193 36.123 38,109 42.5 79 ;:ç' 

16 5.H224 5.81221 6,90766 7,9616~ 9.31223 15.3385 19.3688 15 22-3072 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 37.697 39.719 44.263 '1 

17 5.6972~ 6.~0776 7.56~18 8,67176 10.0852 12.7919 16.3381 20.~887 
0 

18 6.26481 7.01491 8.23075 9,39046 10.8649 13.6753 17.3379 21.60~9 16 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 39.252 41.308 45.925 
..... 0. 

19 6.~398 7,6)273 8.90655 10.1170 11.6509 14.5620 18.3376 22.7178 
('!) 

20 7,43386 8.26040 9.59083 10.8508 12.~U6 15.~518 19.3374 23,8277 17 24,7690 27,5871 30.1910 33.4087 35.7185 40.790 42,879 47.566 
~ 18 25.9894 28,8693 31.5264 34.8053 37.1564 42.312 44.434 49.189 

21 8.0)366 8.89720 10.28293 11.5913 13.2396 16.34~4 20.3372 2~.9348 19 27.2036 30.1435 32.8523 36.1908 38.5822 43.820 45.973 50.796 rt 

r 
I 

22 8.6~272 9.5~2~9 10.9823 12.3380 1~.0~15 17.2396 21.3370 26.0)9) 20 28.4120 31.4104 34.1696 37,5662 39.9968 45.315 47,498 52.386 ::r > 

23 9.260~2 10.19567 11.6885 13.0905 H.8~79 18.1373 22.3369 27.1~13 
('!) .ç:-

2~ 9.88623 10.8564 12.~011 13.848~ 15.6587 19.0372 23.3367 28.2~12 21 29,6151 32.6705 35.4789 38.9321 41,4010 46.797 49,011 53.962 ~ 
I 

25 10.5197 11.5240 13.1197 1~.611~ 16.~7)~ 19.9393 24.3366 29.3389 22 30.8133 33,9244 36.7807 40,2894 42.7956 48.268 50.511 55.525 . 23 32.0069 35.1725 38.0757 41,6384 44,1813 49.728 52.000 57,075 rt 

26 11.1603 12.1981 13.8~39 15.3791 17.2919 20.8~34 25.336~ 30.~3~5 24 33.1963 36.4151 39.3641 42,9798 45.5585 51.179 53.479 58.613 1-'• 

27 11.8076 12.8786 14.5733 16.1513 18.1138 21. 7~9~ 26.3363 31.528~ 
n 

28 12.4613 13,5648 15.3079 16,9279 18.9392 22.6572 27.3363 32.6205 25 34.3816 37,6525 40,6465 44.3141 4&,9278 !>2.620 54.947 60.140 ~ . 
29 13.1211 1~.2565 16.0471 17. 708) 19.7677 23,5666 28.3362 33.7109 2b 35.5631 38.8852 41.9232 45,6417 48.2899 54.052 

....... 

30 13.7867 1~.9535 16,7908 18.4926 20.5992 2~.4776 29.3360 )~. 7998 
56.407 61.657 

27 36,7412 40,1133 43.1944 46,9630 49,6449 55.476 57.858 63.164 ~ 
40 20,7065 22.1M3 2~.~331 26.509) 29.0505 33.6603 39.335~ ~5.6)60 28 37.9159 U.3372 44,4607 48.2782 50,9933 56.892 59.300 64.662 

5rt 27,9907 29.7067 32.357~ 3~. 76~2 37.6886 ~2.9421 49.3349 56.3336 29 39.0875 42.5569 45.7222 49,5879 52.335~ 58.302 60.735 6&.152 ::::1 

60 35.53~6 37,48~8 ~0.~817 ~3.1879 ~6.~589 52.2938 59.33~7 66,9814 30 40,2560 43.7729 46,9792 50.8922 53.6720 59.703 62.162 67.633 n 

70 43.2752 ~5.~~18 48.7576 51.7393 55.3290 61.6983 69.33~~ 77,5766 
rt 

80 51.1720 53.5400 57.1532 60,3915 64,2778 71.H~5 79,3343 88.1303 40 51.8050 55.7585 59.3417 63,6907 bb. 7659 73.402 76.095 82.062 ..... 

69.1260 73.2912 80.62~7 89.33~2 98.6499 50 63.1671 67.5048 71.4202 76.1539 79.4900 86,661 89.560 95.969 0 

90 59.1963 61,7541 65,6466 bO 74,3970 79,0819 83.2976 88.3794 91.9517 99.607 102.695 109,503 ::::1 

100 67.3276 70.0MB 7~.2219 77,9295 82.3581 90.1332 99,3341 109.141 
70 85,5271 90.5312 95.0231 100.425 104,215 112.317 115.578 122.755 

(/J 

80 96,5782 101.879 106.629 112.329 116.321 124.839 128.261 135.783 ,-... 

x -2..5758 -2.3263 -1.9600 -1.64.9 -1.2816 -0.67~5 o.oooo 0,6H5 ~ 
[·orr .. 90 107.565 113.145 118.136 124-116 128.299 137.208 140.782 148.627 

Q(J'I•l• :ztr; ". ,-,,,-•.,, 100 118.498 124.342 129.561 135,807 140.169 149.449 153.167 161.319 :;cl 
(j) 

Fr-om E. S. Peareon and H. 0. Hartley (editors), Biometrika tables for atatiaticiana, vol. I. Cambridge 
Cll 

Unlv. Pre., Cambridp, EncJand, 1954 (with pennission) for Q > 0.0005. 
x 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 3.0902 3.2905 3. 7190 ....... 

[ · orr · · Q(x'l•)• 22r ; ". ,-,,t-'dl 
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Appendix 4 Uitgebreide berekeningswijze voor indirekte produktie bij 

dubbellaagsbuizen 

Bij de numerieke berekening van de hierna afgeleide integralen moet men 

rekening houden met de singuliere punten in de vergelijkingen : 

- noemers die nul kunnen worden ( vermijden door een andere vergelijking af te 

leiden voor deze limietgevallen} 

- exponenten die zo groot of klein worden dat een real-overflow op zou treden 

bij de computer-berekeningen ( treedt op indien bij exp(x} de waarde van x 

groter dan 88 of kleiner dan -88 is. In deze gevallen weer een andere 

vergelijking afleiden} 

A4.1 K11~1 : karakteristieke straling in de toplaag geproduceerd door 

karakteristieke straling uit de anodelaag 

Beschouw een laagje met dikte dz in de anodelaag op een afstand z tot het 

anodeoppervlak. 

Figuur A4.1 Geometrie bij berekening van K11K1 

Bij de berekening van de K
11

K
1
-intensiteit zijn de volgende faktoren van 

belang ( zie figuur A4.1 voor de definitie van de grootheden} : 

-Het aantal per elektron-geproduceerde Ka
11

-quanten op diepte z in laagje .dz: 

I0Ka (z )dz. 
II 

- Integratie interval bolschil : dw a cosa dad~/4w 

-De absorptiefaktor voor Ka
11

-quanten in het anodemateriaal: 

exp(-u 11 (ÀKa
11

)(z-z 1)/sina) 

de massaabsorbtie coëfficiënt voor K~ 11-quanten ~n het anojenateriaal 

? 
in cm-/g 
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de dikte van de aangebrachte laag in g/cm2 

de richting waaronder de Ka
11

-quanten worden uitgezonden, zoals 

aangegeven in fig.I.2. 

- De absorrtiefaktor voor Ka
11

-quanten in de aangebrachte laag: 

r 

de massaäbsorptie coëfficient voor Ka
11

-quanten 1n de aangebrachte 

laag in cm2/g. 

? 
de in de aangebrachte laag afgelegde weg 1n Blcrn-. 

- Fluorescentie door een Ka
11

-quant op het traject dr: 

QKa (ÀKa )dr 
I II 

met QKa (!.Ka ) = 
I II 

(zie appendix 2) 

- Absorptiefaktor voor Ka
1
-quanten in de aangebrachte laag: 

exp(-JJ1 (1.Ka )(z 1 - r sin a)/sinau J 
I 

de massaabsorptie coëfficient voor Ka
1
-quanten (de I voor laag I) 

in de aangebrachte laag in cm2/g. 

de nog af te leggen weg voor ~a1-quanten in de richting 

richting van de detektor in g/cm2• 

- Gedetekteerde fraktie van de straling: 

l!Q /4n 

met l!Q: openingshoek van de detektor. 

Hierbij wordt aangenomen dat de indirekt ontstane straling geen voorkeursrichting 

heeft en dus een homogene verdeling heeft. 

Dit leidt, als À < ÀK , tot de volgende uitdrukking voor I.K 
Kali I 1 I 

2 ~ ~~ ros 
I ooJ Jn ~J~.~ I ~ exp(-u 11 (ÀK )(z-z 1)/sina ) exp(-u 1(\r )r) 

iKI = 1 DKcxii 4n cx11 "-Ctii 

:;:) () 0 0 
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~it is te schrijven als 

LK 
1 I 

oo exp((-a -a )t) oo exp((-a -a )t) 
dz I { f : I 2 dt - f I 2 

DKcxii I t I t-b 
dt 

oo exp(-a t) 
-exp(-a b) J 1 dt + 

2 
I t 

ooexp(-a t) 
exp(-a

2
b)J 

1 dt } 
I ~-:: 

Haar in G = M2 QKa (XKa ) sin ex /(87r~I(ÀKa ) 
I II u I 

al = ~II(XKcxii)(=~~I) 

b = ~I(À~ )/(~I(ÀKcx )sincx ) 
_.cxi II u 

a2 = ~I(ÀKa ) zl 
II 

H~tgeen leidt tot 

I.K 
1 I 

= G J dz 
zl 

IDKaii { E(a1+a2)- exp(-a2b) E(a1)_+ exp((-a1-a2)b) * 
(1-b)(a 1+a2)J exp(-t) 

dt } 
(l-b)a

1 
· t 

Met E(x) voor 0~ x< I ( het~een geldt in berekenrle ~evallen) uit (ABR70) - = . 

E(x) + 

waarin 

co - -0.57721566 

c1 = 0.99999193 

c2 = -0.24991055 

= 0.05519963 

= -0.00976004 

= 0.00107854 
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A4.2 T1K1 : karakteristieke straling in de toplaag geproduceerd door 

remstraling uit de toplaag 

Beschouw de remstraling ontstaan per elektron op diepte z<z1 met een golf

lengte tussen À en À+dÀ uitgezonden onder een hoek e met de voortbewegings

Tichting van het elektron : I(B,À)•dÀ 

2':0 

-- - - • - - --}::.,tI 

' ' ' 

----------------r----------------~=~1 

Figuur A4.2 Geometrie bij berekening van T1K1 

De volgende faktoren zijn van belang: 

- De per elektron geproduceerde remstraling op diepte z met golflengte tussen 

~ en À+dÀ onder hoek e met de voortbewegingsrichting van het elektron: 

I(e,À,E) dÀ 

- Integratie interval bolschil : dw = sin eded$/4n 

- Absorptiefaktor voor remstraling in ,~e aangebrachte laag 

-Fluorescentie door de remstraling op het traject dr: 

QKa (À)dr 
I 

_ Absorptiefaktor voor Ka:1 -quanten in de aangebrachte laag 

exp(-~ 1 (ÀKa: 1 )(z +rcose')/sin~u) 
~et cos6' = case cosa: - sine sina: cos~ 

- Gedetekteerde fraktie van de K-straling : 6~/4n 
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~it leidt tot de volgende uitdrukking voor de indirekt .ontstane K 1-straling: 

I.K 
1 I 

:-let 

a { 

J2n Ja sine . 
Q

I(0,À,E)- exp(-~I(>.)r)exp(-~ 1 (>.K )(z+rcos8')/s1na) 
0 0 4n ai u 

~n /4n dr d~ d8 dÀ 

(z
1
-z)/cos8' zodanig dat cos8' > 0 

-z/cos8' zodanig dat cos8' < 0 -
Discretisatie over À en 8 en ber~kening van de integraal over r (deze valt 1n 2 stukken) 

levert bij vaste a = a 
I 

~ 

~2 
= EL: c u d~ 

1- exp (~ 1 (Àn)/cose' 
I.K 

1 I 

c = 

À e · ~ 1 n n 

zodanig dat 
cosencosa 1 

cos~----
sinensina1 

cos8 cosQ: 
n 1 

zodanig dat cos~(-----

1(8 ,À ,E) Qv_ (Àn) n n ...u
1 

sine 
n 

4n 

sine sinQ: 
n I 

t:/J 

4TI 

+ )z/sina ) 
u + 
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A4.3 T11K1 : karakteristieke str.aling in de toplaag geproduceerd door 

remstr.aling uit de anodelaag 

Beschouw de remstraling ontstaan per elektron op diepte z>z
1 

met een golf

lengte tussen À en À+dÀ uitgezonden onder een hoek 9 met de voortbewegings

richting van het elektron : I(9,X)•dX 

----------------~----~----------~·0 
---------- --~=t' 

AI'IOOE MFITERIIHR 

Figuur A4.3 Geometrie bij berekening van T11K1 

De volgende faktoren zijn van belang: 

- De per elektron geproduceeràe remstraling op diepte z met een golflengte tussen 

À en À+dÀ onder een hoek e met de voortbewegingsrichting van het elektron: 

I(e ,À ,E) d). 

- Integratie interval bolschil 

- Absorptiefaktor voor remstraling in de aangebrachte laag 

exp(~Jr(À)(z 1 -z)/cose ') 

• met cose' ... cose coSa -sine sina cos~ 

- Absorptiefaktor voor remstraling in het anodemateriaal: 

_ Fluorescentie door remstraling op het trajekt dr 

Q (À) dr 
Kali 

_ Absorptiefaktor voor Kac
11

-quanten 1.n ~let a':lo:!e,,atr::·iaal 

exp(-~ 11 (ÀK ){rcos8'/sina) 
all u 
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- Absorptiefaktor voor K~1-quanten 1n de aangebrachte laag 

e.xp{-lJ 1 {ÀKaii)z 1 /sincxu} 

- Fraktie gedetekteerde straling 

Ml /4TT 

Dit leidt tot de volgende uitdrukking voor de indirekt geproduceerde Kcx
1
-straling: 

I.K 
1 I 

2TT a 

f f 
0 0 

QKcx
11

(À) exp(-lJ11 (ÀKcxii)rcose'/sincxu) exp(-\.l1 (ÀKcxii)z 1/sincxu) 

~ dr d~ de dÀ 

~et 0 als cose'< 0 

a { 

Q) als cose'> 0 

Discretisatie van de integralen over À en e en berekening van de integraal over r 

levert voor ex= cx
1 

sine 60 
H~t D = I(e,À,E) Q (À ) 

Kcx n 
II 

__ n exp(-\.l
1

(ÀK )z
1
/sincx ) 

4TT (lil U 4TT 

~~ ~ <~2 zodanig dat coee! > 0 
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A4.4 T1K11 : karakteristieke straling in de anodelaag geproduceerd door 

remstraling uit de toplaag 

Beschouw de remstraling ontstaan per elektron op diepte z<z
1 

met een golf

lengte tussen X en X+dX uitgezonden onder een hoek e met de voortbewegings

richting van het elektron : I(9,X)•dX 

LAAG 

AI'IO'DE-

1"'\ArEillAAL 

Figuur A4.4 Geometrie bij berekening van T1K11 

Faktoren die van belang zijn 

- De per elektron geproduceerde remstraling met een golflengte tussen À en À+dÀ: 

I(6,À,E) d). 

- Absorptiefaktor voor remstraling in het anodemateriaal 

~et cose' = cose cosa-sine sin acoscp 

- Absorptiefaktor voor remstraling in de aangebrabhte laag 

Fluorescentie opbrengst op trajek~ dr~ 

Qv_ (À)dr 
:ui 

- Absorptiefaktor voor ~~-quanten in de aangebrachte laag 

exp(-~ 1 (ÀKa 1 )Cz 1 +rcos6')/sinnu) 

rraktit gedetekteerde straling 
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Ji: ledt tot de volgende uitdrukking voor de indirekt ontstane Ka 1-.quanten 

.\., .". ~1! b sine 
I.K = J- J J J I(e,À,E)---- exp (-~II(À)(z 1 -z)/cose') exp(-~I(Àn )r) 

1 I ),I 0 0 0 41r 

Qv_ (À) exp(-lJI(Àv_ )(z
1
+ rcose')/sina) ~dr dij> de d). 

"-U I "-U I u 4 11 

~et 0 als cose' ~ 0 

b { 

-zl als cose' < 0 

cose' 

Dis~retisatie over À en 6 en integratie over r levert bij vaste a= a
1 

I.K 
1 I 

B 

4> exp(lJII(Àn)(z-z 1 ~os6') 
f2d4> --------
4>1 

zodanig dat cos6' <0 

sine 
n B = I(e,À,E)--
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A4.5 T11K11 
: karakteristieke straling in de anodelaag geproduceerd door 

remstraling uit de anodelaag 

Beschouw de remstraling ontstaan per elektron op diepte z>z
1 

met een golf

lengte tussen À en À+dÀ uitgezonden onder een hoek 9 met de voortbewegings

richting van het elektron : I(9,À)•dÀ 

--------------------;--------------------Z=2, 
----- ------Z·2'>2, 

ANODE11ATERIAAL 

áw 

Figuur A4.5 Geometrie bij berekening van T11K11 

Faktoren die van belang zijn 

- De oer elektron geproduceerde remstraling met een golflengte tussen À en À+dÀ 

I(S,À,E) dÀ 

- Integratie interval bolschil : dw = sine d9d~/4n 

- Absorptie voor remstraling in het anodemateriaal : 

- Fluorescentie op het trajekt dr 

QK'l (À)dr 
·rr 

- Absorptiefaktor voor Ka
11

-quanten in het anodemateriaal: 

exp(-u 11 (ÀK )(z-z
1
+rcos9')/sina ) 

all u 
~et cose' = cos9 cosa - sin~ sine cos~ 

- Absorptiefaktor voor Ka -quanten in de aangebrachte laag 
II 

exo(-u 1(ÀK )z
1
/sina ) 

all u 

_ ~e waargenomen fraktie van de straling 
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1it leidt tot de ~olgende uitdrukking voor de indirekt geproduceerde K -~traling 1. 
II 1KII 

I.K 
1 !I 

~et 

a { 

2TI a 

J J 
0 0 

sine 
I(8,À,Z) exp(-~ 1 r(À)r) QK (À) 

- exil 

exo(-~ 11 (ÀKex 11 )(z-z 1 +rcos8')/sinexu) exp(-~ 1 (ÀKex 11 )z 1 /sincxu) 

!1!1 
dr diP d8 dÀ 

"" als cos8' l> 0 = 

(z
1
-z)/cos8' als cos8' < I) 

Discretisatie van de integralen over À en 8 en berekening van de integraal over r 

geeft voor vaste ex = ex
1 

liS liÀ 
n n 

sine 
~et A= I(8,À,E) ~Ka {À) ~•exp(-~ 1 (ÀKa )z

1
/sinex) 

II 4n 1I u 

exp(-~tr(ÀK ){z-z 1)/sinex ) ~ 
exil u 4n 

en lP I < ~< 4>2 ' 2odanig dat cos8 ~ I) 

~ 3 < ~< t 4 zodanig dat cos6' < 0 
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Appendix S Hoeken waarbij gemeten is 

continuurn karakteristiek 

29 E (keV) 

140 3.277 

110 3.759 

93.5 4.227 

80 4.790 

72 5.238 

67 5.578 

60 6.158 

54 6.782 

50 7.285 

47 7.722 

42.5 8.495 

38 9.457 

33 10.841 

29 12.297 

25 14.225 

23 15.444 

19.3 18.368 

17 20.831 

15 23.589 

14 25.264 

13 27.198 

12 29.456 

11.4 31.000 

10.7 33.022 

10.09 . 35.013 

9.55 36.987 

9.06 38.983 

8.61 41.017 

8.21 43.011 

7.85 44.981 

7.51 47.014 

7.21 48.967 

6.92 51.017 

6.66 53.006 

6.42 54.985 

6.19 57.026 

5.98 59.027 

29 E (keV) z element 

16.05 22.103 47 Ag Ka 
17.80 42 MoKtJ2 

19.648 

18.12 42 MoKtJ1 

20.37 17.443 42 MoKa 
41.31 17.443 42 MoKa 2de 

45.10 8.041 29 CuKa 
48.72 7.472 28 NiKa 

57.57 6.400 26 FeKa 
87.37 4.459 21 SeKt' 

97.74 4.088 21 Sc Ka 

Instelling vensters 

29 flow. seint. 

LWL UPL esc LWL UPL 

0 - 7 15 80 incl. 20 80 

7 - 8 15 80 incl. 14 80 

8 - 76 15 80 incl. 30 80 

76 -140 30 80 excl. 30 80 

LWL = lower-level van het venster (%) 
UPL = upper-level van het venster (%) 

orde 

esc 

incl. 

incl. 

excl. 

excl. 
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Appendix 6 Invoergegevens voor ZDWAES 

ZDMOKA : MoKa ZDSCKA : ScKa 

AG ATOOM GEW. = 95.940 44.956 
EK ENER.ABS.KANT = 20.000 4.491 
OK FLUOR. OPER. = 0.752 0.174 
EKA LIJN ENERGIE = 17.443 4.088 
RMACK ZELF ABS. COEF. = 18.785 124.570 
FIKAT VERH. Ka/Ka+Kb = 0.8368 0.884 
RMAK A~S. COEF ~"' '""""\a"e ~o."~ 18.785 124.570 
RJRK K-~~ ca.bo = 6.298 8.660 
RJB ~· vSV\.~V\. = 0.567 0.2547 
IZ ATOOM NU~'!ER = 42 21 
RHAC< 3 keVl = 2008.640 286.760 
RMAC< 4 keVl = 960.381 131.990 
R.MACC 5 keVl = 543.588 632.480 
RHAC< 6 keV) = 333.936 393.960 
RMACC 9 keVl = 112.495 131.981 
RMAC< 12 keV) = 51.551 59.339 
RMAC< 15 keVl = 28.058 31.758 
R.MAC( 20 keVl = 13.056 13.936 
RMAC< 21 keVl = 72.230 12.107 
RMACC 22 keVl = 63.831 10.587 
RMACC 24 keVl = 50.654 8.237 
RMAC< 30 keVl = 27.995 4.328 
RMACC 36 keVl = 17.159 2.605 
P.MAC< 39 keV) = 13.841 2.085 
F.MACC 45 keVl = 9.330 1.424 
RMAC( 51 keVl = 6.603 1.028 
RMACC 62 keVl = 3.888 0.643 
Rr1ACC 73 keVl = 2.495 0.454 

t t t 
<U\e-<~~~~\~ massa-absorptiecoëfficient (cm2/g) 


