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APPENDIX A NUCLIDEN, REACTIES EN EXCITATIEFUNCTIES 

Orn een indruk te krijgen van de radionucliden die aangemaakt kun

nen Worden indien Xe-gas bestraald wordt met protonen van 26 MeV 

is in deze appendix een overzicht gegeven van mogelijke reacties 

op alle Xe-isotopen, en de belangrijkste gamma-energieen voor 

de meest relevante radioisotopen. 

Tevens komt de methode van excitatiefunctie-schatting aan de 

orde, waarbij alle op deze wijze geschatte excitatiefuncties gra

fisch weergegeven zijn. 

A.1 De reacties op alle Xe-isotopen en gamma-energieen van de 

meest relevante radionucliden 

Hieronder staan per targetisotoop van xenon alle reacties welke 

met 26 MeV protonen mogelijk zijn, uitgezet, evenals de bijbeho

rende energie die per reactie vrijkomt (de Q-waarde). 

TARGETKERN KERNREACTIE Q-WAARDE 

(MeV) 

124Xe (p,y )12scs -+ 1251 -+ 125Te + 3,9 

(p,n )124cs -+ 124Xe - 6,7 

(p,2n )123Cs -+ 12 3Xe -+ 1231 -+ 123Te - 15,5 

(p,pn )123Xe -+ 1231 -+ 123Te - 10 ,3 

(p,p2n) 122Xe -+ 1221 -+ 122Te - 18 '7 
(p,2p )1231 -+ l23Te - 6,8 

(p,3He)122 1 -+ l22Te - 9,0 

(p,2pn)122I -+ l22Te - 16 '7 

(p ,a )1211 -+ l21Te -+ 121sb + 3,8 

(p,an )1201 -+ 120Te - 6,5 
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TARGETKERN KERNREACTIE Q-WAARDE 

( MeV ) 

126Xe (p' y )127Cs -+ 127xe -+ 1271 + 4,4 

(p' n )126Cs -+ 126Xe - 5,8 

(p,2n )125cs -+ 12 5Xe -+ 1251 -+ 125Te - 13 '9 

(p,3n )124cs -+ 124xe - 24,5 

(p,pn )125Xe -+ 1251 -+ 125Te - 10' 1 

(p,p2n) 124Xe - 17,8 

(p,2p )1251 -+ 125Te - 7,6 

(p,3He)124 1 -+ 124Te - 9,5 

(p,2pn)l241 -+ 124Te - 17 ,2 

(p, a )1231 -+ 123Te + 3,7 

(p,an )1221 -+ 122Te - 6,2 

128Xe (p' y )129cs -+ 12 9Xe + 4,8 

(p' n )12ecs -+ 128Xe - 4,7 

(p,2n )127cs -+ 127Xe -+ 1271 - 12 ,5 

(p,3n )126cs -+ 126Xe - 22,6 

(p,pn )127Xe -+ 1271 - 9,6 

(p ,p2n) 126Xe -+ 1261 -+ 126Te - 16 ,8 

(p,2p )1271 - 8,2 

(p, 3He) 12 s1 -+ 126Te - 9,6 

(p,2pn)1261 -+ 126Te - 17 ,3 

(p, a )1251 -+ 125Te + 3,9 

(p,an )1241 -+ 124Te - 5,7 

129Xe (p' y )13oc8 -+ 13 oxe + 5,5 

(p' n )129cs -+ 129Xe - 2 '1 

(p,2n )12ac8 -+ 128Xe - 11 ,6 

(p,3n )127cs -+ 127Xe -+ 1271 - 19 ,4 

(p,pn )12exe - 6,9 

(p,p2n) 127Xe -+ 1271 - 16 ,5 

(p,2p )1281 -+ 12exe, 128Te - 8,2 

(p,3He)127 1 - 7,4 

(p,2pn)l271 - 15' 1 

(p, a )1261 -+ 126Te + 4' 1 

(p,an )1251 -+ 125Te - 3,0 
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. 
TARGETKERN KERNREACTIE Q-WAARDE 

( MeV ) 

1 3 axe (p' y )131cs + l 31Xe + 5,5 

(p' n )13acs + 13 axe - 3,8 

(p,2n )129Cs + 129Xe - 11 ,4 

(p,3n )12scs + 128Xe - 20,9 

(p,pn )129Xe - 9,3 

(p,p2n) 128Xe - 16 ,2 

(p,2p )1291 + 129Xe - 8,7 

( p , 3 He) 1 2 a l + 12aTe 12aXe - 9,8 
' 

(p,2pn)12al + 12aTe 12aXe - 17 ,5 
' 

(p' a )1271 + 4,0 

(p,an ) 12 6 l + 126Te - 5,2 

l 31Xe (p' y )132c 8 + ls2xe + 6' 1 

(p' n )131cs + 131Xe - 1 ' 1 

(p,2n )13ac 8 + 13 axe - 10 ,4 

(p ,3n )129cs + 129Xe - 18,0 

(p,pn )13axe - 6,6 

(p,p2n) 129Xe - 15 '9 
(p,2p )13a1 + 13 axe - 8,8 

(p,3He)1291 + 129Xe - 7,6 

(p,2pn)1291 + 129Xe - 15 ,3 

(p, a )1281 + 12aTe 128Xe 
' + 4,2 

(p,an )1271 - 2,6 

l 32xe (p' y )133Cs + 6' 1 

(p' n )132cs + l 32xe - 2,9 

(p ,2n ) 1 31cs + 131xe - 10' 1 

(p,3n )13ac 8 + 13 axe - 19 ,3 

(p,pn )131Xe - 8,9 

(p ,p2n) 13 axe - 15 ,5 

(p,2p )1311 + 131Xe - 9' 1 
(p,3He)13al + l 3axe - 10 ,0 

(p,2pn)13al + 13 axe - 17 '7 

(p, a )1291 + 129Xe + 4' 1 
(p,an )1281 + 12aTe 12sxe - 4,8 

' 
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TARGETKERN KERNREAC'HE Q-WAARDE 

( MeV ) 

l 3t+xe (p' y )13scs -+ 13 sBa + 6,8 

(p' n )13tics -+ 13t+Ba - 2,0 

(p,2n )133cs - 8,9 

(p,3n )132cs -+ l32xe - 17 ,9 

(p,pn )133Xe -+ 133cs - 8,5 

(p,p2n) 132Xe - 15 ,0 

(p,2p )1331 -+ 13 3Xe -+ l33cs - 9,6 

(p,3He)132 1 -+ l32Xe - 10' 1 

(p,2pn)132I -+ 132Xe - 17 ,8 

(p, a ) 1311 -+ 131Xe + 4,2 

(p,an ) 13 o I -+ 13 oxe - 4,4 

l 36Xe (p' y )131cs -+ 137Ba + 7,4 

(p' n )136cs -+ 136Ba - 0,8 

(p,2n )13scs -+ l35Ba - 7,6 

(p,3n )13i+cs -+ l3t+Ba - 16 ,4 

(p ,pn ) 13 5Xe -+ 13scs + l35Ba - 8,0 

(p,p2n) 134Xe - 14 ,4 

(p,2p )1351 -+ l 35Xe -+ l3scs -+ l35Ba - 9,9 

(p, 3He) 134 I -+ 13t+xe - 10' 1 

(p,2pn) 134 I -+ 13t+Xe - 17 ,8 

(p' a )1331 -+ l33Xe -+ l33cs + 4,3 

(p,an )1321 -+ 132Xe - 3,9 

In tabel A.1 ziJn voor de meest relevante I- en Cs-radionucli

den de belangrijkste gamma-energieen gegeven, op volgorde van 

voorkomen (REU 83). 
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EERSTE GAMMALIJN TWEEDE GAMMALIJN DERDE GAMMALIJN . 
RADIO- tl energie voorkomen energie voorkomen energie voorkomen 

2 

NUCLIDE (keV) (%) (keV) (%) (keV) (%) 
-·-

121Te 16.8 d 573. 1 80.3 507.6 17.7 470.5 1.4 
1211 

1231 

12 '+1 

1251 

1261 

130 l 

1311 

1321 

1331 

121Cs 

129Cs 

132cs 

2. 1 h 212.0 85.0 532.0 5.4 598.0 1.4 

13.2 h 159.0 83.3 529.0 1.4 440.0 0.4 

4.2 d 602.7 61.0 1691.0 10.5 722.8 10. 1 

60.2 d 27.5 74. 1 27.2 39.8 35.5 6.6 

13.0 d 388.6 32.2 666.3 31.3 753.8 4.0 

12.4 h 536. 1 99.0 668.5 96.1 739.5 82.3 

8.04 d 364.5 81. 2 637.0 7.3 284.3 6.1 

2.3 h 667.7 99.0 772.6 76.4 954.6 18. 1 

20.8 h 529.9 87.0 875.0 4.5 1298.0 2.4 

6.2 h 412.9 58.4 462.3 4.2 587.2 3.5 

32 h 371.9 31. 1 411. 5 22.7 548.9 3.5 

6.6 d 667.5 97.4 464.5 1. 9 629.8 1.0 

Tabel A.1 De belangrijkste gamma-energieen en hun voorkomens voor 

de meest relevante radionucliden (REU 83). 

A.2 De methode van excitatiefunctieschatting 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, gaat de methode van excitatie

functieschatting van Keller e.a. (KEL 73) uit van zogenaamde refe

rentiefuncties. Deze referentiefuncties zijn door Keller e.a. ver

kregen door op grond van experimenteel bepaalde excitatiefuncties 

per reactie waarden toe te kennen aan de karaktersitieke kenmer

ken van een excitatiefunctie: de startenergie E , de maximale 
s 

werkzame doorsnede a , de plaats van <lit maximum E , de breedte 
m ~-

op halve hoogte W~ en de werkzame doorsnede van de staart van de 

excitatiefunctie a . Hierbij speelt een zogenaamde factor K een 
t 

belangrijke rol. Deze factor zal hieronder afgeleid worden. 

De maximale werkzame doorsnede a hangt sterk af van de eigen
m 

schappen van de compound nucleus. Bij <lit reactiemechanisme kan 

de werkzame doorsnede 0 .. voor een l(i,j)J reactie op een be
i 'J 

I 
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paald isotoop als volgt uitgedrukt worden: 

o. o.w. (A.1) 
1. 'J 1. J 

met: o. werkzame doorsnede voor de vorming van de 
1. 

compound nucleus (m2) 

W. waarschijnlijkheid om deeltjes J uit te zen-
J 

den 

De werkzame doorsnede o. voor de vorming van de compound nu
i 

cleus wordt bij benadering: 

~rag tanh 
o. 

1. 

·O 

met: o 
g 

E . 
proJ 

E eff 
c 

( (E . /E eff) -1) als E .>E eff 
prOJ C prOJ c 

(A.2) 

als E .~E eff 
prOJ c 

2 2/3 
geometrische werkzame doorsnede = TIR A (m2) 

0 

energie van het projectiel i (MeV) 

effectieve Coulombbarriere (MeV) 

Voor de berekening van de genormaliseerde waarschijnlijkheid W. 
J 

om deeltjes j uit te zenden, wordt de formule van Weisskopf ge-

bruikt (ROH 73). Met enige vereenvoudigingen kan de emissiewaar-

schijnlijkheid voor een 

waarschijnlijkheid voor 

male werkzame doorsnede 

W */W * K e n p 

proton W * ten opzichte van de emissie
p 

een neutron W * op de positie van de maxi
n 

benaderd worden door (ROH 73): 

(A. 3) 

met: K v'&· (B + E - B ± o) 
p c n 

(A.4) 
m 

waarin: a 
l 

niveaudichtheid parameter (=Ac/10) (MeV- ) 



- 7 -

E * excitatie energie van de compound nucleus 
m 

E 
c 

B ,B 
p n 

op de positie van het maximum (MeV) 

Coulombbarriere 
zizr 

(= 1.02 ) (MeV) 
Ai 1/3 +AI 1/3 

bindingsenergie van het laatste proton 

resp. neutron van de compound nucleus (MeV) 

correctieterm voor het paar-effect 

(= 6.5//A ) (MeV) 
c 

-positief indien Z oneven, N even 

-negatief indien Z even, N oneven 

-0 in de overige gevallen 

A. 
1 

massagetal van resp. projectiel, target-
1, ,c 

z. I 
i, 

kern en compound nucleus 

atoomnummer van het projectiel resp. 

targetkern 

Omdat de proton-neutron competitie op E * het belangrijkst is, 
m 

hangt volgens vergelijking A.1 tot en met A.3 de maximale door-

snede voornamelijk van K af, zodat deze parameter gebruikt wordt 

in de schatting van a . De waarden voor o van experimenteel 
m m 

bepaalde excitatiefuncties staan in figuur A.1 uitgezet tegen 

de bijbehorende K-waarden. Uit dit figuur blijkt de afhankelijk

heid van de o -waarde van de K-waarde. 
m 

Zoals hierboven reeds beschreven, ziJn de referentiefuncties 

door Keller e.a. verkregen door aan de karakteristieke punten 

van een excitatiecurve waarden toe te kennen aan de hand van ex

perimentele gegevens. De maximale werkzame doorsnede o van een 
m 

referentiefunctie kan uit figuren als figuur A.1 bepaald warden, 

als de factor K voor de reactie bekend is. 

Op soort gelijke wijze zijn de plaats van het maximum E , de 
m 

hoogte van de staart at en de breedte op halve hoogte W! van een 

referentiefunctie af te lezen uit soortgelijke figuren, waarin 

experimenteel bepaalde E ·-,o -en W1-waarden tegen de factor K 
m t 2 
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4·10' .----r---r---;r--r-,--.--,--~-,.---,--.----. 

mb 

10' !--------;~-----+-----+-

O = (d.nJ 

0 =(a.nJ 

"-

Figuur A.1 Afhankelijkheid van experimenteel bepaalde maximale 

werkzame doorsnede a van de factor K voor drie typen 
m 

reacties (KEL 73). 

uitgezet zijn. 

De startenergie E van een referentiefunctie wordt bepaald uit 
s 

curven, waarin (E -E h ) uitgezet staat tegen het atoomnunnner 
s t r 

van de targetkern. Hierin is de startenergie E experimenteel be
s 

paald, en de drempelenergie gegeven door: 

E thr [ 
0 voor Q ;; 0 

(A.5) 

Een voorbeeld van een referentiefunctie is in figuur A.2 gege

ven. Met behulp van de referentiefuncties kan men onbekende exci

tatiefuncties schatten. 
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mb 

103 f--~~+-~~.__~--1~~---+~~~ 

l 

10" 
0 s 10 15 20 MeV 25 

E -E --proJ lhr 

Fig. 46 (p,n) 

Z1 K 

1 57 7.2 
2 58 5.1 
3 60 4.2 

Figuur A.3 Voorbeeld van een referentiecurve (KEL 73). 

De procedure welke men bij deze schattingen moet volgen is als 

volgt. De K-waarde kan bij de gewenste reactie uit een tabel 

(KEL 73) worden afgelezen, waarna de referentiecurve opgezocht 

wordt, welke bij eenzelfde type reactie qua atoomnummer van de 

targetkern Z en K-waarde het meest op de eigenlijke Z van de tar

getkern en opgezochte K-waarde lijkt (zie fig. A.2). 

De maximale werkzame doorsnede a en de plaats van het maximum 
m 

E worden nog gecorrigeerd, zoals beschreven in (KEL 73), indien 
m 

de bij de referentiefunctie vermelde K- en Z-waarden afwijken van 
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de bij de reactie behorende waarden. 

Voor enkele reactietypen, met name de (p,2p)-, (p,a)- en (p,an)

reacties, zijn de K-waarden slechts getabelleerd tot ongeveer 
-

Z = 50, zodat voor de reacties op Xe (Z = 54) deze K-waarden on-

bekend zijn. Daarom zijn voor deze drie reactietypen de K-waar

den als volgt afgeschat. Aangezien de excitatie-energieen van de 

compound nucleus op de positie van het maximum E * voor deze re-
m 

acties onbekend zijn, moet er eerst een schatting voor de E *-
m 

waarden (of .fiiTE-* -waarden) gemaakt warden, eer de K-factor voor 
m 

elke reactie berekend kan warden met behulp van vergelijking A.4. 

0.8 

(E*/a) l 
Ill _I 

(:1eV) 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 

Figuur A.4 

I . 
(p,2p) (p,a) (p,an) 

-

20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 
z z z 

Berekende /a/E * -waarden uitgezet tegen het atoom
m 

nummer Z voor de (p,2p)-, (p,a)- en (p,an)-reacties. 

Voor deze schatting zijn naar analogie van Keller e.a. (KEL 73) 

met behulp van vergelijking A.4 verscheidene /a/E * -waarden he
m 

rekend voor dezelfde typen reacties met verschillende atoomnum-

-

60 
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mer Z en bekende (getabelleerde) K-waarden, en vervolgens uitge

zet per reactietype tegen het atoomnurnmer van de targetkern Z 

(zie fig. A.4). De voor deze berekeningen noodzakelijke bindings

energieen voor het laatste proton B en neutron B voor de com-
p n 

pound nuclei zijn genomen uit "Droplet Model of Atomic Nuclei" 

(MYE 77). Uit figuur A.4 is de la/E * -waarde per type reactie 
m 

bij Z = 54 afgelezen en zijn vervolgens met deze la!'F:* -waarden 
m 

de K-waarden berekend voor deze reacties op xenon. 

Voor alle reacties waarbij I-radionucliden aangemaakt worden, 

zijn de op deze wijze verkregen geschatte excitatiefuncties op 

pagina 12 t/m 21 gegeven. Tevens zijn de excitatiefuncties gege

ven voor de kernreacties waarbij de belangrijkste Cs-radionucli

den aangemaakt worden. 

Aangezien in appendix C, waarin de stralingshygiene ter sprake 

komt, uitgerekend wordt hoe groot de activering van de opstelling 

is, met name van het Ni-stopblok (zie hoofdstuk 4), ten gevolge 

van de bestralingen met protonen, zijn ook hiervoor excitatiefunc

ties geschat. De excitatiefuncties welke met een * gemerkt Z1Jn, 

ziJn echter uit de literatuur overgenomen (TAN 72). 
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E . (MeV) 
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100 101 103 

136xe(p,Zp)13s 1 126xe(p,y)l27c5 

,'.)' 
K=S.O 

a a 
(mb) (mb) K=3.7 K=3.3 
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10- 10 1 
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E , (MeV) 
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pro] pro] 
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G K=4.0 a K=4.8 a K=S.8 
(mb) (mb) (mb) 

... _ 

10 1 

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 

E , (MeV) 
prOJ E , (MeV) 

proJ 
E , (MeV) 
pro] 

excitatiefuncties 
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103 103 101 
13lxe(p,3n)l 9cs 13lxe(p,y)l32c5 

K=3.8 a K=4.5 a K=7.7 
(mb) (mb) 

(mb) 

io-1. 

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 

E . (MeV) 
prOJ 

E . (MeV) 
pro) E . (MeV) 

prOJ 

,3 3 
103 tC r--i-- 10 

132xe(p,n)l32c5 
I 134xe(p,3n)l32cs 58Ni(p,a) 55co 

a K=S.5 (J K=4.5 a 
(mb) (mb) (mb 

101 

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 
E . (l.\eV) 
pro) 

E . (MeV) 
prOJ E . (MeV) 

prOJ 

• (TAN 72) 

excitatiefuncties 
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103 103 103 

60Ni(p,an) 56Co ssNi(p,pn)57Ni~57co 58Ni(p,2p) 57co 

a K=-0. I a • * 
(rnb) (rnb) (rnb) 

lcl 

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 
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proJ proJ pro) 

103 103 103 
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a K=-0. 2 a K=l .2 a K=l .6 

(rnb) (rnb) (mb) 

10
1 

10 1 10
1 

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 

E . (MeV) E . (MeV) E . (MeV) 
prOJ prOJ prOJ 

*(TAN 72) 
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103 103 

62Ni(p,an) 58 co 61 Ni(p,2p) 60 co 

a K=0.7 a K=J. J 
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103 103 
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a K=0.7 a 

(mb) 
(mb) 
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0 10 20 30 0 10 
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20 30 
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pro) 

20 30 
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103 

a 
(mb) 

2 
10 

1 c~ 

0 

(mb 

0 

0 

64Ni(p,cxn) 60co 

K=l. 7 

10 20 30 

E . (MeV) 
pro] 

58~h (p, p2n) 56Ni 

* 

10 20 30 
E , (MeV) 
pro] 

*(TAN 72) 



10
3 

a 
(mb) 

0 

60 Ni(p,n) 60cu 

* 

10 

a 
(mb 

20 

0 

30 

E . (MeV) 
pro) 

10 

excitatiefuncties 

- 21 -

103 

61 Ni(p,2n) 60cu 
a 

(mb) K=l .2 

0 
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K=0.8 

20 

10 
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prOJ 

a 
(mb) 

103 
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(mb) 

20 30 

E . (MeV) 
pro) 
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0 

30 

E . (MeV) 
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10 

S!~;i(p,n) 61 cu 

20 30 

Eproj(MeV) 

*(TAN72) 
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APPENDIX B THEORIE VA"/J DE PROTONENVERSTROOIING EN DE COMPUTER

PROGRAMMA' S WAARMEE DEZE BEREKEND KAN WORDEN 

In deze appendix wordt de afleiding gegeven van de algemene ver

strooiingstheorie van protonen aan een folie. Enkele stappen van 

deze afleiding worden in een mathematische aanhang nader belicht. 

Tenslotte zijn de computerprogramma's, die de verstrooiing bereke

nen, XEPROT en MONTECARLOSTROOI gegeven. 

B.1 Afleiding van de algemene verstrooiingstheorie 

Voor de protonenverstrooiing is door G. Moliere (MOL 47, MOL 48) 

een theoretische formule afgeleid. Hieronder volgt een afleiding 

van deze formule. 

De Schrodinger-vergelijking van een deeltje met energie W in 

een potentiaalveld V(;) luidt: 

ti2 -+ -+ -+ -+ 
- -- 6'±'(r) + A.V(r)'±'(r) = W'±'(r) 

2m 
(B. 1) 

De invloed van de spin wordt verwaarloosd. De oneigenlijke eigen

functies van de Schrodinger-vergelijking kunnen de verstrooiing 
-+ 

beschrijven van een deeltjesbundel aan een potentiaal V(r) (TN4 79). 
-+ 

Door te ontwikkelen naar machten van de storing A.V(r) warden bena-

deringen van oplossingen van vergelijking (B.1) verkregen. Deze be

naderingsmethode wordt de benaderingsmethode van Born (BOR 26) ge

noemd. Stel het volgende: 

0 r > a > 0 

w 
112 

V(r) = -zTil U(r) (B.2) 

Vergelijking (B.1) gaat nu over in: 

-+ -+ 2-+ 
- 6'±'(r) + A.U(r)'±'(r) = k '±'(r) (B. 3) 
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+ 
Stel nu dat voor de verstrooide golf ~(r) geldt: 

.+ 
met ~ (r) 

s 

+ ikz + 
~(r) = e + ~ (r) 

s 

de storingsterm 

(B.4) 

Invullen van (B.4) in (B.3) levert voor ~ (;) de vergelijking: 
s 

+ 2 -+ 
- 6~ (r) + (AU(r) - k )~ (r) 

s s 
AU(r)eikz 

-+ 
De storing ~ (r) kan als volgt geschreven warden: 

s 

-+ 
~ (r) 

s + •• 

(B.S) 

(B.6) 

Invullen van vergelijking (B.6) in (B.S) en gelijk stellen van 

termen met gelijke machten van A levert een stelsel vergelijkingen 

waarvan de eerste gegeven wordt door: 

6~1 (;) 
s 

2 -+ 
+ k ~ 1 (r) 

s 
= U(r)e ikz (B. 7) 

De oplossing van (B. 7) luidt (TN1 78): 

~l (;) J 
ikr12 

U(r2) eikz2 
-+ 

s - - 4TI 
r12 

dr2 
(B.8) 

-+ 
met r 1 de richting van de verstrooide golf 

+ + + 
r12 = lr1 - rzl; r2 = lr2l 
+ 
r 2 de richting van de kern naar het strooipunt 

-+ • • • 
z2 = de component van r 2 in de z-richting 

De oplossing (B.8) kan vereenvoudigd warden tot (par. B.2): 

(B.9) 

voor r 1 >> a 
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Figuur B.1 Diverse richtingen. 

e = de hoek tussen de oorspronkelijke en 

verstrooide golf; 
+ + 
nz en n1 zijn eenheidsvectoren. 

Overgaan naar cylindercoordinaten x, p en y (par. B.2) levert de 

volgende vergelijking voor (B.9) (U wordt weer vervangen door V): 

met k =.E._ mv o fi. -T 

De integratie over y geeft de nulde-orde Besselfunctie: 

met s 

Stel nu: 

qi (p) - - -flv- J 
-00 

is cosy 
e dy 

V(r)rdr 
2 2 lr -p 

(B. 10) 

(B. 11) 

(B. 12) 
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Omdat voor de differentiele werkzame doorsnede geldt: 

(B. 13) 

levert de differentiele werkzame doorsnede cr(8) in de Bornse bena

dering de volgende uitdrukking: 

00 

cr(8) k~ I J pdp J 0(k02sini- p) ~(p) 1
2 

0 

(B.14) 

Hieronder staan enkele variabelen genoemd die in het vervolg voor

komen: 

1 de dikte van het folie 

N het aantal verstrooiende atomen per m3 

z het atoomnurrnner van de verstrooiende atomen 

A het massagetal van de verstrooiende atomen 

±ze = de lading van het verstrooide deeltje 

v = de snelheid van het verstrooide deeltje 

p de impuls van het verstrooide deeltje 
v zZe2 s =-·Cl::;:--
c ' flv 

a = de thomas-fermi atoomstraal 

In het vervolg van het verhaal wordt er van afgezien dat een deeltje 

energie verliest op zijn weg door een folie. Voor de waarschijnlijk

heid W(8) dat een deeltje een afbuiging krijgt tussen 8 en 8 + d8 

geldt: 

met q(8) 

8 
c 

W(8)8d8 

cr(8) 
0 ruth(S) 

zZe2 141TNl 
pv 

Nlcr(8)21T8d8 
e4 

(B.15) 

In vergelijking (B.15) is de voor kleine 8 geldige benadering voor 

de rutherford-verstrooiing gebruikt (ENG 79): 



met g 
zZe2 k

0 
pv 
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(B.16) 

Voor de statistische theorie van de verstrooiing is het voldoende 

om de invloed van de af scherming op de dif ferentiele werkzame door

snede 0(8) te karakteriseren door een enkele Constante 8 . Voor de 
a 

verhouding q(8) kan de volgende benadering gebruikt warden: 

q (8) 
84 

(B. 17) 
(82+82)2 

a 

met 80 
/.. 

= ----zna-
e = 8011,13 + 3,76a2 
a 

Er warden nu enkele constanten gedefinieerd. Het gemiddelde aantal 

strooiprocessen dat een deeltje op zijn weg door een folie onder

gaat wordt gedefinieerd door: 

00 

r20 := f W(8)8d8 
0 

(B.18) 

Een belangrijke rol speelt een andere constante gedefinieerd door: 

b := lim 
e -+ 00 

g 

e 
g 

{ -;- f W(8)83d8 -
e o 

c 

ye 2 
log(e8 g) } 

c 

met log y = de eulerse constante 

loge= 

0,577 .• 

8 een grenshoek die bepaald wordt door 
g 

e > e 
g 

komt tot stand door een strooiproces 

(B. 19) 

e < e 
g 

komt tot stand door meerdere strooiprocessen 

Er wordt een andere grootheid gedefinieerd die alleen afhankelijk 

is van b: 



2 0 
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Voor de grootheid r2b kan ook geschreven worden: 

e2 
r2 = __ c_ 

b e2 
a 

(B.20) 

(B.21) 

De afschermhoek e is zodanig vastgelegd dat vergelijking (B.21) a 
ook geldig is als niet de benadering (B.17) maar de exacte verge-

lijking voor q(e) wordt gebruikt (MOL 48). De totale hoekverdeling 

wordt nu berekend als de som van de afzonderlijke bijdragen van 

deeltjes die in het folie 0, 1, 2, .. , n-maal verstrooid zijn. De 

waarschijnlijkheid w dat geen afbuiging in het ruimtehoek-element 

doe plaatsvindt is: 

doe 
w = 1 - w(e) 

21T 

met doe = 2nede 

-+ doe 
exp( - W(e) ) 

2n 
(B.22) 

Het produkt van al deze tot verschillende ruimtehoek-elementen 

doe behorende waarschijnlijkheden, waarvoor exp( - D
0

) geschreven 

kan worden, stelt de waarschijnlijkheid voor dat een deeltje op 

ziJn weg door het folie geen enkel strooiproces ondergaat. Het aan

deel van niet-verstrooide deeltjes in de uiteindelijke hoekverde

lingsfunctie is: 

(B.23) 

met 02 (e) twee-dimensionale diracse o-functie 
()() 

i Jo(ey)ydy 

Voor de bijdrage van eenmaal verstrooide deeltjes aan de hoekver

delingsfunctie geldt: 

do 
f1 ce) _e 

21T 
(B.24) 
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. 
Voor n-maal verstrooide deeltjes geldt de recursie-formule: 

(B.25) 

Deze recursie-formule kan met behulp van Fouriertransformatie om

gezet worden tot (par. B.2): 

-Q 00 

e 0 J n f (8) = -, - Q (y)J
0

(8y)ydy 
n n. 

(B.26) 
0 

Voor de totale hoekverdeling kunnen de bijdragen f (8) gesonnneerd 
n 

worden wat leidt tot (par. B.2): 

00 

f(8)8d8 8d8 J eQ(y)-Qo J
0

(8y)ydy (B. 27) 

0 
00 

met Q(y) (B.28) 

Met behulp van vergelijking (B.17) en de functie 1 (x): 
p 

00 

I 2 -(p+1) 
LP(x) = ydy J 0 (xy) (1+y ) (B.29) 

0 

kan vergelijking (B.28) ook geschreven worden als (par. B.2): 

Vergelijking (B.30) kan met de nieuwe variabele y' 

wegwerken van 8 geschreven worden als (par. B.2): a 

(B.30) 

y8 en het 
c 

(B. 31) 

Met behulp van de bekende machtreeks voor de functie 1 1 (MOL 47) 

gaat (B.31) over in: 

Q(y')-QO = (Y,2) log{(yy'/2)2} + _(y"""=""""'/_2_)_4 log{(yy'/2)2} + .. 
2 e Qo 2Qo e2 ,5 Qo 

(B.32) 
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Wanneer alleen de eerste term van het rechterlid van vergelijking 

(B.32) wordt meegenomen, kan het volgende afgeleid warden (par. 

B.2): 

,2 ,2 
~(y')-~o = Y4 (logY4 - b) (B.33) 

Voor de uiteindelijke hoekverdelingsfunctie, vergelijking (B.27), 

kan met de nieuwe integratie-variabele y' = y8 en invullen van 
c 

vergelijking (B.33) geschreven warden: 

~! 
f(8)8d8 = ede J0 

e 2 
c 0 

2 2 
e t ( -b+ logy4 ) 

ydy Jo(e- y) e 
c 

(B.34) 

met ~O! als bovenste integratie-grens omdat de bijdrage daarboven 

vrijwel nihil is (MOL 47). Nigam, Sundaresan en Wu (N.S.W.) hebben 

aangetoond dat de theorie van Moliere een incorrecte benadering be

vat (NIG 59). Zij voerden een consistente behandeling uit van de 

verstrooiing tot aan de tweede Bornse benadering (TN4 79). Het bo

venstaande blijft geldig. Het enige dat verandert is de verhouding 

82/82 
c Cl 

(B.35) 

Het ligt nu voor de hand om in vergelijking (B.34) de integrand 

naar machten van (y2/4)log(y2/4) te ontwikkelen. Daarbij treden 

echter storende termen met log b op, die de convergentie ongunstig 

beinvloedt. Als er nu een nieuwe grootheid B ingevoerd wordt, die 

gedefinieerd wordt door: 

b 
2 b 

B 1 B·~ =y.e - og ' b e . B (B.36) 

dan gaat vergelijking (B.24), met y/B de nieuwe integratie-varia

bele, over in: 
2 2 2 

f(8)8d8 
{- y_ + L1agL} 

4 4B 4 
e (B. 37) 
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Nu kan f(6) zonder problemen naar negatieve machten van B ontwik

keld warden: 

f(;);d; 

e 
met ; = 87B 

c 
00 

2 
;d; {2e-; + -i- f 1 (;) + ~ f 2 (;) + •• } 

B 

2 
_L 2 2 

4 (y 1 y )n 
4°g4 

(B.38) 

(B. 38a) 

(B.38b) 

Bij de ontwikkeling naar machten van 1/B warden de termen grater 

dan 1/B2 niet meer meegenomen. De hier gemaakte fout ligt dus in de 

orde 1/B3• De fout die gemaakt wordt door de tweede term van het 

rechterlid van vergelijking (B.32) te verwaarlozen is veel kleiner 

en van de orde 1/(~0B) ~ e-B (laatste zie vergelijking (B.36)). Het 

is nu gunstig om voor het geldigheidsbereik voor de verstrooiings

theorie de waarde van B te nemen, zodat de beide fouten van gelijke 

d ... :B 3 d 45 d . grootte-or e ziJn. Uit e - B volgt at B ~ , een on ergrens is 

voor het geldigheidsbereik. De bovengrens voor B wordt gevormd door 

het feit dat er bij de theorie vanuit is gegaan dat het verstrooide 

deeltje bij de botsing geen energie verliest. Een redelijk crite

rium is dat de energie-afname in het folie kleiner is dan 20% van 

de oorspronkelijke beginenergie. Dit geeft een bovengrens van B van 

ongeveer 15. Vergelijking (B.37) is dus geldig in het gebied: 

4,5 ~ B ~ 15 (B. 39) 

Er zijn nog twee andere voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 

de theorie te laten gelden: 

0,1 < dikte folie < 1000 mg/cm2 

10 < E 
proton < 1000 MeV 
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B.2 Mathematische aanhang 

In deze paragraaf warden enkele afleidingen van diverse vergelijk

ingen uit paragraaf B.1 puntsgewijs toegelicht. 

1) Vergelijking (B.8) kan als volgt tot vergelijking (B.9) vereen

voudigd warden. Uit figuur B.1 kan de volgende relatie gehaald 

warden: 

die voor r
1 

>> r
2 

benaderd kan warden door: 

-+ -+ 
rrr2 

Voor z
2 

geldt: 

-+ -+ 

(B.40) 

(B.41) 

(B .42) 

Dit is toegestaan, omdat n een eenheidsvector in de z-richting is. 
z 

Als in de noemer van vergelijking (B.8) voor r 12 nu r 1 geschreven 

wordt, leidt invullen tot: 

1 = - 4TI (B. 43) 

Dit is vergelijking (B.9). 

2) De overgang van vergelijking (B.9) naar (B.10) wordt verkregen 

door het invoeren van de cylindercoordinaten x, P en y. De coordi

naten liggen zodanig dat geldt: 
-+ -+ 

x = de as evenwijdig aan de richting (n
2 

+ n1) 



(x,psiny,pcosy) 
+ 2 2 r2 \r2 \ = Ix +p 

~ ~ -~ 1 = < o , o , I ~ z -~ 1 I ) 
dr

2 
= dx.pdp.dy 
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Invullen van deze transformaties levert voor vergelijking (B.9) de 

vergelijking (B.10) op. 

3) Fouriertransformatie 

De recursie-formule (B.25) kan met behulp van Fouriertransformatie 

omgezet warden tot vergelijking (B.26). Fourierintegralen van de 

Besselfunctie J 0 hebben de volgende eigenschap. Stel dat: 

()() 

f v1(y) JO(xy) ydy 
0 

()() 

u2 (~) = J v
2

(y) J
0

(xy) ydy 
0 

twee cylindersyrmnetrische functies zijn, dan geldt: 

Voor de vergelijking (B.15) kan ook geschreven warden: 

W(8)8d8 
()() 

eae f ~(y) J
0

(ey) ydy 
0 

+ 
Stel dat er een functie B (x) is, waarvoor geldt: 

n 

+ 
B (x) 

n 

()() 

f ~n(y) JO(xy) ydy 
0 

(B.44) 

(B. 45) 

(B.46) 

Stel dat vergelijking (B.26) geldt. Voor n+1 kan dan geschreven 

warden: 

-t- 1 -+ + + dcr X 
£ (tJ) = - ff £ ce-x) wCx) -n+1 n+1 n 2TI 
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• -D 00 do 
= ~1~ ff~ f Dn( ) J ({8 } ) ydy· wC+x) __x n+1 n! y 0 -x y 2TI 

0 

e-n0 + + + dox 
= fr B (8-x) W(x) -(n+1)! n 2TI 

Met behulp van (B.44) en (B.45) kan hiervoor geschreven worden: 

-n 00 

7 e 0 f . n+1 
fn+1(~) = (n+1)! n (y) Jo( 8y) ydy (B. 4 7) 

0 

Dus als vergelijking (B.26) voor n geldt, geldt de vergelijking 

ook voor n+1. Er hoeft nu alleen nog bewezen te worden dat de ver

gelijking voor n = 0 geldig is. Vergelijking (B.23) luidt: 

(B.48) 

Vergelijking (B.26) voor n O luidt: 

00 -n r0 c8) = e o f J 0 (8y) ydy (B.49) 
0 

De vergelijkingen (B.48) en (B.49) zijn aan elkaar gelijk. Daarmee 

is bewezen dat vergelijking (B.26) voor alle n geldig is. 
oo n 

. k i· x " x 1 d . De reeksontwik e ing e = .L. - 1 evert oor sonnnatie over n van n=o n. 
(B.26) vergelijking (B.27) op. 

4) Afleiding van vergelijking (B.30) 

Voor de waarschijnlijkheid wordt een benadering gebruikt: 

28 2 

W(8)8d8 c 8d8 
(82+82)2 

a 

(B. SO) 

Invullen in vergelijking (B.28): 

00 28
2 

__ c----=-- 8d8 
(82+82)2 

a 

D(y) (B.51) 

Met de gebruikte ben~dering geldt (MOL 47): 
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e2• 2 
c y b =-=-e 

8
2 e ~o = ~h 
Cl 

Er is een functie L (x) gedefinieerd als: 
p 

L (x) 
p 

00 

J ydy Jo(xy) (1+y2)-(p+1) 
0 

(B. 52) 

(B.53) 

Overgaan naar de nieuwe integratie-variabele e 
(B.51): 

e'e levert voor 
Cl 

00 28
2 

~(y) I Jo(8'8a.Y) 
c 82 8'd8' 

84(8'2+1)2 Cl 
0 

Cl 

00 82 
2~ I 8'd8' Jo(8a8'y) (1+8'2)-2 

82 
Cl 

0 

5) Bewijs van vergelijking (B.33) 

(~)2log{(yy'/2)2} ,2 ,2 2 
= x_ {lo~ + logk-} 2 e ~o 4 e 0 

Met behulp van vergelijking (B.52) geldt: 

2 -b 
log.I__ = log e -b 

e~o 

Hieruit volgt direct vergelijking (B.33). 

B.3 De computerprogrannna's XEPROT en MONTECARLO/STROOI 

In deze paragraaf staan de complete uitdraaien van de beide pro

grannna' s. Beide progrannna's zijn geschreven in de computertaal 

ALGOL en kunnen gedraaid worden op de Burroughs computer B7700 

of B7900. In hoofdstuk 4 staan alleen de resultaten van het corn-
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puterprogramma XEPROT vermeld. Met het tweede programma MONTECARLO/ 

STROOI is een aanzet gedaan om de protonenverstrooiing op een an

dere manier te berekenen. Wegens tijdgebrek is er van dit program

ma geen definitieve versie. De opzet van het progrannna is samen 

met een uitdraai in deze paragraaf gegeven. 

XEPROT 

In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe het programma XEPROT de ver

strooiing berekend. Hieronder is een blokschema van het progrannna 

gegeven. 

BEGIN 

Lees gegevens in; 

y:=O;j :=i:=l:=1; 

r--E------tis J ~ k folies? 
nee 

y:=y+1 
i:=1 

a 

Bereken e1/e 

Is y ~ 2n hoeken? 

a 

i ~ n segmenten? 

Ja 

nee 
j : = j + 1 ; y : =O 

Is 1 ~ n segmenten? t------i:=i+1 ;l:=O nee 
ja 

Bereken de bijdrage A(l,i,y); 

~-~I(l) :=I(l)+A(l,i,y); 

Bereken theta2(1); 1:=1+1 

--------.voer gegevens uit 

EINDE 
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. 
In het programma XEPROT worden de volgende invoervariabelen ge-

bruikt: 

k aantal segmenten 

h aantal folies 

D(*) de dikte van de diverse folies (g/cm2 ) 

L(*) de afstanden tussen de folies (mm) 

RFOL de straal van de folies (mm) 

E1(*) 

I1(*) 

de beginenergie van de protonen per segment (MeV) 

de intensiteit van de protonenbundel per segment 

THETA1(*) =de hoek van de invallende protonenbundel per segment 

DEX(*) =array met de energie-afremming (MeV g- 1 cm2 ) 

EX(*) = array met de bij de energie-afremming behorende proton

energie (MeV) 

BB(*) = array met de b-waarden 

BLB(*) = array met de bij de b-waarden behorende B-waarde 

Als controle worden deze ingevoerde gegevens ook uitgevoerd. Het 

eindresultaat wordt uitgevoerd door de intensiteit per segment te 

geven. 

MONTECARLO/STROOI 

In het kort wordt hier de wijze uitgelegd waarop in dit progrannna 

de protonenverstrooiing berekend wordt. Omdat er gebruik gemaakt 

wordt van een procedure random, wordt het programma MONTECARLO/ 

STROOI genoemd. Bij dit programma wordt evenals bij het progrannna 

XEPROT voor de hoekverdeling de Gauss-verdeling gekozen. Elk pro

ton,dat binnen valt, wordt tot op het einde van de targetbuis ge

volgd. Het gas wordt in folies opgedeeld (hfdst. 4). Bij elk folie, 

waarin het proton verstrooid kan warden, wordt random een strooi

hoek gekozen, zodanig dat bij een groat aantal protonen de hoek

verdeling na een folie een Gauss-verdeling is. Dit programma bere

kent de verstrooiing op de volgende wijze. Een proton valt op een 
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folie en wordt door dit folie verstrooid. De plaats op dit folie 

kan vastgelegd warden door twee coordinaten Ren~ (fig. B.2). 

e 

Figuur B.2 Baan van een willekeurig proton dat verstrooid wordt. 

Er wordt een afbuigrichting 8 gekozen waarin het deeltje verstrooid 

wordt. De hoekverdelingsfunctie wordt zodanig in intervallen ver

deeld dat voor elk hoekinterval 8.,8. 
1 

de integraal: 
i i+ 

8. 1 i+ 

J FG(8) 8d8 constant 
8. 

i 

een constante waarde heeft. Het interval I0,1> wordt in evenveel 

deelintervallen verdeeld als er hoekintervallen ziJn. Vervolgens 

wordt er random een getal a gekozen, waarvoor geldt 0 ~a~ 1. 

Als a in het interval i ligt, wordt hierm.ee een afbuighoek 8. ge-
i 

associeerd. Voor veel protonen geeft dit de Gauss-hoekverdelings-

functie voor de verstrooiing. Tezamen met de afbuighoek 8. wordt 
i 

er random een hoek o in het interval I0,2n> gekozen, die in het 

vlak van het folie ligt. Het deeltje valt nu op het volgende folie 

en het proces kan zich herhalen, totdat het deeltje het einde van 

de targetbuis bereikt heeft. Op het einde van de targetbuis is al

leen de coordinaat R ( = afstand tot het middelpunt van het folie) 
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van belang, omdat de verdeling cirkelsynnnetrisch is. Vanwege het 

statistisch karakter van deze methode wordt dit proces voor enkele 

honderden protonen, die met gelijke intensiteit per oppervlakte 

tezamen een rechthoekige ingangsbundel vormen, herhaald. Als eind

resultaat wordt de verdeling van de protonen op het einde van de 

targetbuis uitgevoerd. 

Zoals reeds in de inleiding van deze paragraaf beschreven, is er 

nog geen definitieve versie van dit progrannna. Wel is er aanzet ge

geven om de protonenverstrooiing met behulp van deze MonteCarlo

metho~2 te berekenen. Een voorbeeld van de resultaten, die ~et de 

basisversie van MONTECARLO/STROOI verkregen worden, is in figuur 

B.3 te zien. 

relatieve 
intensiteit 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

4 8 12 16 20 

afstand tot middelpunt (rrnn) 

Figuur B.3 De protonenverstrooiing aan krypton-gas berekend met 

het computerprogrannna MONTECARLO/STROOI met het gas 

verdeeld in 1, 2, 3 of 4 folies. 
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Uit dit figuur blijkt tlat dit programma berekent dat de protonen

verstrooiing sterk afneemt indien het Xe-gas in meerdere folies 

opgedeeld wordt. Aangezien dit tegen de verwachting is en oak tegen

strijdig is met de resultaten, die verkregen warden met het pro

gramma XEPROT (hfdst. 4), zullen aan het programma MONTECARLO/STROOI 

nag modificaties aangebracht moeten warden. De basisversie van het 

programma wordt hieronder gegeven. In het programma warden de vol

gende invoervariabelen gebruikt: 

k aantal folies 

D de dikte van de folies (g/cm2 ) 

L(*) = de afstand tussen de folies (mm) 

E = de beginenergie van de protonen (MeV) 

RMAX = de straal van de invallende protonenbundel (mm) 

N = het aantal segmenten waarin de invallende protonenbundel 

verdeeld wordt 

UMAXFI = het aantal hoeken waarin de invallende protonenbundel 

verdeeld wordt 

EREINDMAX = de straal van de eindverdeling op het einde van de 

targetbuis 

P het aantal segmenten waarin de eindverdeling verdeeld wordt 

Q de eerste hoekinterval grootte 

THETAMAX = de maximale strooihoek 

PROTMA 

DEX(*) 

het aantal te verstrooien protonen 

array met de energie-afremming (MeV g-l cm2 ) 

EX(*) = array met de bij de energie-afremming behorende proton

energie (MeV) 

BB(*) = array met de b-waarden 

BLB(*) = array met de bij de b-waarden behorende B-waarden 

Op de volgende pagina's staan de uitdraaien gegeven van de com

puterprogramma's XEPROT en MONTECARLO/STROOI. 
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XEP!WT3 
DATE & TIM£ PlUN'lLD: MotiDA Y, OCTOBER 1, 1 %4 @ 11: 4:::: 4L. 

10000 
lUOlO 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
1011(.J 
1()120 
l(Jl 30 
10140 
lul50 
10160 
lCJl 7U 
10180 
lUl 90 
1U200 
lli2l(J 
10220 
1U230 
1024U 
1025U 
1U260 
102 7lJ 
10260 
1U29U 
10300 
1(131(; 
1U320 
10330 
1U340 
10350 
lu36U 
1U370 
10380 
l(JJ';U 
10400 
10410 
1U42u 
10430 
l(J44(J 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
105UO 
10510 
1U520 
1U53U 
1054U 
10550 
105b0 
1Ci5 70 

BEGIN 
$ll\CLGJ.JE II ( '11~NDAW 20) LIBRARY I TOF I PREFIX 01~ USl::R4. II 

BEGI~~ 

FILE PLOTf(KIND=PR~VIEWER); 
FILE IN8(KINU=DISK,FILE1YPE=7); 
% FILE OUT2(KINU=DISK,MYUSE=UITI~); 

FILE UITIN(KIND=UISK,FILE1YPE=7); 
FILE OUTl ( KlMl=DlSK, NEWFILE=TRUE, PROTECTION=SAVE); 
FILE OUT3(KIND=DISK,FILETYPE=7); 
INTEGER K, II; 
%WRITE(UITI~~.<"AA1\TAL KA!\ALEN = ?">); 
READ(UITIN,/,K); 
%WRITE( UITIK, ("AA1~TAL FOL I ES = ?">); 
READ(UITIN,/ ,H); 

BEGIN 
REAL ARRAY D [ U: li-1) ; 
%WRITl::(UIIlN,("DIKrn FOLIES ?">); 
READ(UITIN,/,D[*]); 

BEGIN 
H~TEGt:R I,J; REAL ARRAY DEX,l:.X[O: 17] ;KLAL RFOL,iZ,RF.; 
INTEGEk PLOTTERPLAATJE; 
REAL ARRAY L[O:h-1]; 
REAL ARRAY .8B,BLH[0:27]; REAL AkRAY EUIT,t:Gl.:l1,El,ThET,THETA3, 

S, THETA 1, 11, DTHET, MD!(, E:l, SOM2, ThETA2, I 2, A [ 1: K] ; 
REAL ARRAY X,G[-K+l:K]; 
REAL AEK.AY DEX2,EX2[0:1]; 
STRI~G AR~AY TEXTHUF[U:22]; 
%~rnlTE( UITlN, ("N AFSIANDE~ TU SSE"' DL FOLH_S l~ 1'11'1? 11

)); 

READ( urn:;, I' L [ *]); 
%\~RI'lE(UITI!\,("STRAAL FOLit.:S U\ MH'?">); 
READ(UITI:<,/ ,RFOL); 
%WRI'l'E(UlIU.,("t.J~EKGIE OP FOLIE CJ PEK KAMAL">); 
READ(UlTIN,/,El[*]); 
%WRITE( l.IITI!;, ("INTt::.NSITEIT OP FOLIE (; PfaZ KANAAL")); 
READ(UIII~,/,11[*]), 

%\~RITE( UITI;; '<"HOEK u;vALL£i\ljf:: BlJ~\l)l:.L OP FOLIE 0 PER KA:\.1\;\L11
)); 

READ(UlTIN,/,THETAl[*]); 
READ(I~8,/,UEX[*]); 

READ(INB,/,EX[*]): 
REAU(l~8,/,BB[*]); 

READ(IN8,/,HLB[*J); 
READ( IM),/, DEX2 [ >~]); 
READ(I~8,/,EX2[*]); 

BEGIN 
r:;n:GER Z2,N,Z,Y; REAL Al,tl,Zl,Pl; Pl:=3.1415926S359; 

BEGIN 
REAL ARRAY SOM [ 1: K+6] ; 

REAL TH l, 'i'H2, TH3, TH4, TH5, IJR, F 1, UFI, Ql, Q2, SOM 1, OPP, OPP 1; 
R.t::AL TH6, YPLUS, \1'1 IN, JPLUS, IDR, I PLUS; 

Zl:=54;Z2:=l;Al:=l31.3; 
BEGIN 
REAL PROCEDUKE EUI(E,THETAl,D); 
VALl.JE t:,IHE'i'Al,D; REAL E,ThETAl,U; 
BEGH-i I~, TEGJ::R I; R£AL EOl./f, T, DEDXli\, DEDX; 

IF E>EX[O] AND E<EX[l7] THE~ 
Bl:..Gli'. FOR 1:=17 STEP -1 Ul\TIL 1 DO 

IF E<EX[I] AND E)EX(I-1] ThEN 
BEGIN DEDXIN:=DLX[l)-((UEX[I)-DEX[I-l])*(LX[I]-£)/ 



10580 
10590 
lOt.00 
10610 
10620 
10630 
10640 
10650 
10660 
l0b70 
luoso 
10690 
lv70u 
10710 
10720 
llJ73{J 
10740 
10750 
10760 
1077() 
107 oO 
1079(; 
1080u 
Hie i o 
lllb20 
l (J!-;30 
1 Ob4C1 
lUbSU 
lUouU 
l 00 7(1 

lUH:iC 
1Ub9U 
lU';OU 
1U910 
lOY2U 
l (J'; 30 
10940 
1095() 
10%U 
lU97(J 
10980 
l 099() 
11000 
llGlO 
11020 
11030 
11040 
1105(; 
11060 
11070 
110(.U 
11090 
11100 
11110 
lll2U 
11130 
11140 
l ll .'.:>(J 

lllbU 
11170 
1 118() 
111% 

l:=l 
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(EX[l)-EX[l-1))); 

END; 
T:=D/COS(THETAl); 
EOUT:=E-DEDXIN*T; 
IF EOUT(EX[l7] A~D EOUT)EX[O] THE~ 
BEGIN FOR 1:=17 STEP -1 UNTIL l DO 

IF EOUT<EX[I] AND EOUT)EX[I-1] THEN 
HEGIN DEDX:=DEX(I]-((DEX(I]-UEX[I-l])*(EX[I]-EUUT)/ 

(EX[I]-EX[I-1])); 
I:=l 

END; 
EUI:=J:.-(DEDXI~+DEDX)*1/2 

END 
ELSL l:.lJI : =-8; 

END 
ELSE EUI:=-9; 

END HI; 

kl:..AL PkOCElJCRE EUI2(E,THETA1,D); 
VALGI:. E,TH!:.TAJ ,D;KEAL E,THETAl,D; 
bEGIN lNTEGEk I; REAL EOUT,T,DEDXIN,DELX; 

If r~)EX2 [ 0] Al.;D E<EX2 [ l] TlilK 
bEGll~ FOR I: =l STEP -1 UKTIL 0 DO 

IF E<EX2[I] A~D E)EX2[I-l] THE~ 

BEGI~ DEUXIK:=DEX2(I]-((DLX2[I]-DEX2[I-l])*(EX2(I]-E)/ 
(EX2[I]-EX2(I-l])); 

1:=0 

T:=D/COS(1bETAl); 
LUCI:=E-UEDXI~*T; 

IF EOl~<EX2[1] A~D EOUT)[X2[0] lHE~ 

B£GI~ FOR I:=l Sil:.P -1 U~TIL 0 DO 
IF EOUT<EX2(1] ANU EOUI)EX2[I-l] THE~ 
bEGI~ DEDX:=DEX2[I]-((DLX2[I]-ClX2[1-l])*(EX2(I]-EOU1)/ 

(EX2[I]-EX2[I-lj)); 
I: =0 

EMJ; 
EUI2:=E-(DEDXIN+DEDX)*T/2 

END 
LLSE EUI2:=-7; 

Et~L 

ELSE f::l.Jl2:=-b; 
END EUI2; 

REAL PlWCEDURE ThE( E, TliETAl, D) ; 
VALUE L,THETAl,D; REAL E,THETAl,D; 
BEGI~ INTEGER I; REAL P,B,S,C,DEE,X; 

S:=93B.25b; 
C:=l-l/(l+E/S)**2; 
P:=(E**2+2*E*S)*C; 
X:=O.l569*Zl*(Zl+l)*(Z2**2)*D/(Al*P*COS(THETA1)); 
DEE:=LN(273D*(Zl+l)*EXP(LK(Zl)/3)*(Z2**2)*D/ 

(Al*C*COS(Tiit:TAl)) )-0. 1544; 
IF DEDBB[OJ A~D DEE(BB[27] THL\ 
BEG!~ FOR 1:=27 STEP -1 UNTIL 1 DO 

IF UEE<EH(I] A~D DEE)BB[I-1] THE~ 

btGIN b:=BLH[I]-((BLH(I]-BLb[I-l])*(Bil[I]-DLE)/ 
(BB(I]-hB(I-1])); 

I:=l 
t.:\D, 
THE:=SQR1(X*(il-l.2)) 



11200 
11210 
11220 

11230 
1124() 
11250 
11260 
11270 
11280 
11290 
113()0 

11310 
11320 
11330 
11340 
113 5CJ 
l l 36C; 
11370 
113b0 
11390 
114UU 
ll41U 
11420 
1143U 
11440 
11450 
1146(; 

11470 
l l 48Ll 
l 14lJU 
11500 
ll51U 
l l 52l) 

11530 
1154U 
11 SSV 
ll56U 
1157U 
l15bU 
115110 
116(!0 

11610 
1162() 

ll63U 
11640 
11650 
11660 
11670 
116ou 
11690 
11700 
11710 
11720 
11730 
11740 
11750 
11760 
11770 
11760 
117';7l! 
118(10 
ll8l0 

- 42 -
END 

ELSE WRITE(OUTl,(/,"DEE BUITt:N BEREIK")); 
END THE; 

REAL PROCEDURE TH(L,RR,Fl,R, THETA!); 
VALUE L,RR,Fl,R,THETAl;REAL L,RR,FI,R,THETAI; 
BEGIN REAL A,B,C,D; 

D: =ARCTA1~(R*SIN( FI)/ (RR-R*COS( FI)+L*TAN( THETA 1))); 
A:=(L*TAN(THETAl)+RR-R*COS(FI))/COS(D); 
B: =SQRT( L*1• 2+RR** 2*SU\(FI)~~* 2+( R-RR*COS( FI))** 2); 
C:=L/COS(THETAl); 

TH:=ARCCOS((B**2+C**2-A**2)/(2*B*C)); 
END TH; 

WRITE( OUT 1, <"Xt.:NON PROTONVERSTROOIIhG")); 
WRITE(OUT1,</,"ATOUHKUMHER J::N MASSAGETAL XE: l'.. = ",I4,/, 

X3l,"A = ",F~.4>,Zl,Al); 
WRITE( OUT l, </, "GEGEVENS OVER H.ET TARGET",/," M~TAL FOLIES 

I4,/,"DIKTE VAN DE FOLil::S = ", 
" 

Fl0.6," GR/CM2",/,"AFSTAND TUSSEi~ DE FOLIES = ",Fb.4," : .. 
/,"STKAAL VAN DE FOLIES =",IS," MM"),h-1,D[l],L[l],RFlil\ 

UFI:=Pl/(K-l);OPP:=RFOL**2*Dfl/2/K; 
WI.UTE( OUTl, </, "BEGH~CONDITIES")); 

WRITt:( OUTl '<I, X3 '"KANAALNO. II, X4' "IKTENSITE IT", X4, 
"t.i; ERGI E ( MEV)", X4, "THETA")) ; 

FUR I:=l STEP l U~TIL K DO 

MDR[ I]: =(SQKT( l)+SQl:<.T( 1-1) )*RFOL/SQRT(K)/ 2; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL K DO 

WRITE(OUTl,(X2,F8.3,X4,El4.6,Xl,El4.6,Xl,El4.6>, 
MDR[ I) , 11 [I] , El [I] , THETA 1 [I] ) ; 

fOR N:=l STEP 1 UNTIL H-1 DO 
BEGii\ IF N=O rnu; bEGlt\ EUIT[N]:=EUI2(El[l],O,D[N]); 

Zl:=27.10b; Al:=Sb.465; 
EGEH[N] :=(EUIT[N]+El [ l] )/2 

END 

ELSE BEGIN EUif[N]:=EUI(El[l],O,D[~]); 
Zl:=54; Al:=l31.3; 
EGEM[N] :=(EUIT[N]+El [ 1] )/2 

END; 
lHET [ N] : =THE (EGE~! [ N] , 0, D [ N] ) ; 

FOR Y:=l STEP l UNTIL K DO 

BEGIN YPLUS:=(2*Y+l)*DFI/2;YMIN:=(2*Y-l)*DFI/2; 
FOR J:=l STEP l UNTIL K DO 
BEGIN IF Il[J] NEQ 0 THEN 

BEGIN JPLUS:=MUR[J]; 
M: =JPLUS+L[N] >':TAN(THETAl [J]); 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL K DO 
BEGIN IDR: =SQRT(( 1-l) /K)*RFOL; IPLUS: =SQRT( I/K)*RFOL; 

IF IDR<M*COS(YMIN) AND M*COS(YMIN)<IPLUS THEN 
BEGIN TH2: =Th( L [ N] , JPLUS, YPLUS, IUR, THETA 1 [ J]); 

1ll3: =TH( L[ N] ,JPLUS, YPLUS, IPLUS, THETA I [J]); 
TH6: =TH( L[ N), JPLUS, YMIN ,M*COS(YMI:q, THETAl [J J); 
Q 1 : =M* S 1 N ( YM I~) ; 

IF Tll2)TH3 ThEN BEGIN 
Q2: =SQRT( IDR** 2+W:* 2-2*IDR*M*COS(YPLUS)); 
A [I J : =Il [ J J *(EXP( -( TH6/THET [I\])** L. )-EXP( -( Th2/ TH~f[ N] )*;·, _ 

OPP/(PI*(Ql**2-Q2**2)); 



11820 
11830 
11840 
1185lJ 
11860 
11870 
l 18b0 
11890 
119UO 
11910 
11920 
11930 
11940 
1195(J 
11%0 
11970 
11980 
11990 
12000 
1201U 
12(;20 
12030 
12040 
12050 
120b0 
12070 
12(J8l) 
1201J(J 
12100 
12110 
12120 
12130 
l214G 
12150 
12lbl.J 
1217U 
121&0 
12190 
l220U 
12210 
12220 
12230 
1224U 
12250 
12260 
12270 
12280 
122% 
12300 
12310 
12320 
12330 
12340 
12350 
12360 
1237U 
12380 
12390 
12400 
1241 (; 
12420 
12430 
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Q2:=SQRT(IPLUS**2+H**2-2*1PLUS*M*COS(YPLUS)); 
A[I]:=Il[J]*(EXP(-(TH6/ThET[N])**2)-EXP(-(TH3/THET[N])**2); 

OPP/(PI*(Ql**2-Q2**2)); 

END 
ELSJ:. 

BEGIN If l=l THEN BEGIN 
TH 1: =TH(L[N] ,JPLUS ,0, 0, THETA! [J]); TH2: =TH!; 
Tll3:=TH(L[N],JPLUS,YPLUS,IPLUS,THETAl[J]); 
TH4: =TH(L[ N] ,JPLUS, YMIN, lPLUS, THETAl [J]); 

END 
ELSE 8EGIN 

THl :=TH(L[N] ,JPLUS, YMIN, IDR, THETAl [J]); 
TH2:=TH(L[N],JPLUS,YPLUS,IDR,THETAl[J]); 
TH3: =TH(L[N], JPLUS, YPLUS, !PLUS, THt.TAl [ J]); 
TH4: =TH( L [ N] , JPLUS, YMIN, !PLUS, TbETA I [ J]); 

ENIJ; 

If ABS(TH2-TH4)<ABS(TH1-TH3) THE.\ BEGIN 
QI: =SQRT( IDR** 2+M**2-2* lDRt<M*COS(YMIN)); 
Q2: =SQJU( IPLUS**2+M**2-2*1PLUS*t!*COS(YPLUS)); 
A[ I]: =I 1 [ J] *(EXP(-( TH3/THET [ N] )**2)-EXP(-( THl/THET [ N] )*'":..:), 

OPP/(PI*(Q2**2-Ql**2)); 
El:\D 

ELSE BEGl.N 
Ql: =S~K1 (!PLUS** 2+M**2-2*Il'LUS*N*COS( YHl~)) ~ 
Q2:=SQRI(IOR**2+M**2-2*1DR*H*COS(YPLUS)); 
A[ 1]: =I l [ J] *(EXP(-( TH4/THET [ N] )**2)-EXP(-( Tll2/TliET [ N] )>'<* :0: J 

OPP/(PI*(Q2**2-Ql**2)); 

i:.~D; 

IF Y=K-1 TllEl\ B£Grn 
TH5: =ARCTA:~((MDR [I J +MDll.[ J]) /L[ I\]); 
TH ET AL'. [I]: =TH£TA2 [ 1 ]+ABS(A[ I] )'~Tli5; 
12[I]:=I2[I]+ABS(A[I]); 

SOM2(I]:=SOM2(I]+ABS(A[I]); 
EM) 

ELSE BEGH 
I2[I] :=I2(I]+2*ABS(A[I]); 

SOM2(l):=SOM2[1]+2*ABS(A[I]); 
Q l: =SQRT(Ml.JR [I] H 2+MDR [ J J ** 2-2*NDR [I] *MDR [ J] *COS ( Y'~DFI)) ; 

THETA2[I]:=THETA2[IJ+2*ABS(A[I])* 
ARC TAN( SIN(ARCCOS( (MDR[ I] *>'<2+Ql **2-MDR[ J] ;,* 2) / 

(2*MDR[I)*Ql)))*Ql/L[K]); 
END; 

END; %%% I-LOOP %%%%%% 
END; 

END; 
%%% IF-STATEMEKT% 
%%% J-LOOP %%%%%% 
%%% Y-LOOP %%%%%~ END; 

Y:=O; 
FOR J:=l STEP 1 UNTIL K DO 
BEGIN IF Il(J) KEQ 0 THEN 

Bt:GH\ JPLUS: =HOR [ J] ; 
M:=JPLUS+L[N]*TAN(THETAl[J]); 
FOR I: =l STEP 1 UNTIL K DU 
BEG II~ Th5: =ARCTAN( (MDR[ I ]-NDR [ J]) /L [I\]); 

IDR:=SQRT((I-1)/K)*RfOL;lPLUS:=SQRT(I/K)*KFOL; 
If I=l THE~ BEGIN 

TH l; =ARCTAN(HDR [ 1] /L [ ~]); 
TH4:=TH(L[N],JPLUS,DFI/2,IPLUS,THE1Al[J)); 
Q l : =MDR [ 1 ] ; 
Q2:=SQl<.T(lPLCS**2+M**2-2*IPLUS*M*COS(DFI/2)), 

EI\D 
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ELSE BEGIN 

THl:=TH(L[N],JPLUS,DFI/2,IDR,THETAl[J]); 
TH4: =TH(L[N] ,JPLUS, UFI/2, I PLUS, THE.TAI [J]); 
Ql:=SQRT(IDR**2+M**2-2*IDR*M*COS(DFI/2)); 
Q2:=SC!RT(IPLUS**2+M**2-2*IPLUS*M*COS(DFI/2)); 

END; 
If IDR(M ANLJ M(IPLUS THEN liEGIN 

IF TH l<TH4 THE!-~ BEGIN 
A[I]:=Il[J]*(l-EXP(-(TH4/THET[N])**2))*0PP/(Pl*Q2**2); 

END 
ELSE HEGIK 

A[I]:=Il[J]*(l-EXP(-(TH1/THET[N])**2))*0PP/(PI*Ql**2); 

END 
ELSE liEGIN 

A[I]:=Il(J]*(EXP(-(TH1/THET[N])**2)-EXP(-(TH4/THET[N])~x~; 
OPP/(PI*(Q2**2-Ql**2)): 

12[I]:=I2[I]+ABS(A[I]); 
TllETA2[l]:=THETA2[l]+ABS(A[I])*TH5; 

SOM2[I]:=SOM2(I]+ABS(A[I]); 
END; %%%% I-LOOP %%%%%%%% 

EM>; 

E~D; %%% IF-STATEMENT %% 
END; %%% J-LOOP %%%%%%%% 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL K DO 
BEGU\ IF SOM2(1] NEQ 0 THEN THETA2[I]:=TIIETA2[1]/SOM2[1] 

ELSE THETA2[I):=THETA2[1-l]; 
E2[1] :=EUIT[N] 

Ei\O; 
FOR I:=l STEP l ut''flL K DO SOMl:=SOM1+12[I]; 
WRITt:(OUTl,</,"FOLIENUMMER = ",13>,N); 
WRITE( OUT!,</, "DlKTE FOLIE = ", El4. 6, X2, "GR/CM2">,D[~]); 
WRITE(OUTl,</,"TOTALE INTH;SITEIT OP K KA1~ALEN",El4.6>,Smd); 
w RITE( oun, <I, x3, "KAt-;AALNo.", x4, "rnTENSITl:.IT", x4, 

11 ENERGIE(NEV) 11 ,X4, 11 THt:TA11
)); 

FOK I:=l STEP 1 UNTIL K DO BEGIN 
THETAl [I]: =THETA2[ I]; 11 [I] :=12[ I] ;El [I] :=EUIT[N]; 
E2[I]:=0;12[I]:=O;Tl!ETA2[I]:=O;SOM[I]:=U;SOH2[1]:=0; 
A[I]:=O;SO!-il:=O ENlJ; 
FOR l:=l STEP l UNTIL K DO 
WRITE(OUT1,<X2,F8.3,X4,El4.6,Xl,El4.6,Xl,El4.6), 

MDR[I],Il[I],El[I],THETAl[I]); 
WRITE(OUTl,</,"GEMIDDELDE ENERGIE IN DIT FOLIE = ",El4.6," HEV", 

/,"DE THETA l/E = ",El4,6),EGEM[r-.],THET[N]); 
FOR I: =l STEP 1 UNTIL K DO BEGIN 

X[ I] :=MDR[I] ;X[-1+1] :=-X[ I] ;G( I] :=I l [I] ;G[-1+1] :=G[l] END; 
OUT3, PLOTTERPLMTJE); 

END; 
END; 
END; 
END; 
END; 

LND; 
LOCK(OUTl,CRUNCH); 
END; 
END. 
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MONTECARLO/STROOI 
DATE & TIME PRINTED: MOr\DAY, OCTOHER 1, 1984@ 11:37:54. 

lCJOOO 
10010 
10020 
10030 
10040 
10050 
10060 
10070 
10080 
10090 
10100 
10110 
10120 
10130 
1CJ14U 
1Ul5u 
10160 
10170 
10180 
10190 
10200 
10210 
1(;220 
10230 
1024U 
10250 
1026() 
10270 
10280 
10290 
10300 
10310 
1U320 
10330 
10340 
1U350 
llJ3bU 
10370 
10380 
10390 
10400 
10410 
10420 
10430 
10440 
10450 
10460 
10470 
10480 
10490 
1CJ500 
10510 
10520 
10530 
10540 
10550 
IG560 
10570 

BEGIN 
FILE UITIN(KIND=REMOTE,MYUSE=IO),Il\9(KIND=DISK,FILETYP£=7), 

OUTl(KIND=DISK,t\EWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE); 
FILE OUTO(KIND=DISK,FILETYPE=7,UPDATEFILE=TRUE, 

NEWFILE=TRUE,PROTECTION=SAVE,MYUSE=IO); 
BEGIN 
REAL E,D,EU1Tl,EGEM,Q,THETAK2,THETAK1,THETAHAX,A,B,DELTA,PI, 

THETA,ER,FI,L,ERl,Fll,fillAX,EROUD,RAND,THETAK,KWUK; 
REAL ARRAY EX,DEX[O:l7],BB,BLB[0:27]; 
11\TEGER K, I, T, TMAXR, U, UMAXFI, V, PROUIA,W, Y, EREINmlAX,N, 

Zl,Z2,Al,N,P; 
WRITE(UITIN,<"AANTAL FOLIES =")); 
READ(UITIN,/,K); 
WRITL(UITIN,<"DIKTE VAN DE FOLIES (GR/CH2) ='')); 
READ(UITI!\,/,D); 
WRITE( UITIN, <"AFSTAND Tt:SSEN DE FOL I ES (MM) =">); 
READ(UITlN,/,L); 
WRITE( UITIN, <"ENERGIE HiVALLEKDE PROTON EN (HEV) =">); 
READ(UITIN,/,E); 
WRI'lE(UITIN,<"VERDELING PROTONE.N OP Bl::GINFOLIF.:" ,/, 

"RMAX EN IN HOEVEEL STAPPEN RNAX OPDELt.N '!">); 
Rt:.AD(UITIN,/ ,RMAX,N); 
WRITE(UITrn, <"IN HOEVEl:.L STAPP EN DE HOEK OPD£LEN '!")); 
READ( UITIN, /, UMAXFI); 
WRITI::( UITIN, <"VERDELING PROTotiEN OP EINDFOLil::", /, 

"REUiDMAX EN IN HOEVELL STAPP£!\ REINDHAX OPDt:.LEt\ ?")); 
RLAD( U I Tlt\, / , ERE. ll~DMAX, 1-') ; 
WRITt:.(UITIN,<"EERSTE HOEKINTERVALGROOTTE =">); 
READ(UITIN,/ ,Q); 
\'RITE( UlTIN, <"HAXIMALE STROOIHOEK (RAD) =">); 
READ(UITIN,/,THETAMAX); 
hlUTl:.( UillN, <"AANTAL n: VERSTROOlt.N PROTONl~t\ '!")); 
READ( UITIN, /, PROTHA) ; 
BEGIN 
Rt.AL ARRAY FII [ 0: UMAXFI-1], EKR[ l: N], ERE IND[ 0: P], TiiET, STAP, KNAX[ l: ~- J 

EREINDV~RD[l:K,O:P],RBUIT[l:K]; 

READ( II\ Y, / , DEX [ '~] ) ; 
READ(I~9,/,EX[*]); 
READ(IN9,/,BB[*]); 
READ(IN9,/,BLB[*]); 
Z 1: =36; Z2: =l ;Al: =83. 8; PI: =3. 14159265359 ;RAND: =2*T'IME( l )-1; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X~ 
BEGIN 

REAL PROCEDURE EUIT(E,D); 
VALUE E,D;REAL £,D; 
BEGIN INTEGER l;R£AL EOUT,DEDXIN,DEDX; 

IF E)EX[O] AND E<EX[l7] THEN 
EEGIN FOR I:=l7 STEP -1 UNTIL 1 DO 

IF E LEQ EX[I] AND E)EX[I-1] THEN 
BEGIK DEDXIN:=DEX[I]-((DEX[I]-DEX[l-l))*(EX[I]-E)/ 

(EX[l]-EX[I-1))); I:=l 
!:.ND; 
EOUT:=E-DEDXIN*D; 
IF EUUT<EX[l7] AND EOUT>EX[O] THE~ 
BEGH\ FOR I:=l7 STEP -1 UJ\TIL l DO 

IF EULT LEQ EX[l] A~~ EOUT)EX[I-1] THL~ 



10580 
10590 
10600 
10610 
10620 
10630 
10640 
10650 
10660 
10670 
10680 
10690 
107UO 
10710 
10720 
10730 
1U740 
10750 
10760 
10770 
10780 
10790 
l08UO 
lUP.10 
lub20 
1 Ob3l1 
l0b4G 
lli850 
1086(; 
10870 
luboo 
lOf.90 
10900 
10910 
10920 
1 (J':iJl: 

10940 
l ()<; 50 
l 096() 
10970 
10980 
10990 
11000 
11010 
11020 
11030 
11040 
11050 
11060 
11070 
llOtiO 
11090 
11100 
l l 110 
11120 
lll3U 
11140 
11150 
lllbO 
111 7U 
11180 
11190 
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BEGIN DEDX:=DEX[IJ-((DEX[I]-DEX[I-l])*(EX[I]-EOUT)/ 
(EX[I]-EX[I-1])); I:=l 

END; 
EUIT:=E-(D~XIN+DEDX)*D/2 

END 
ELSE EUIT: =-1; 

Et-;D 
ELSE EUlT: =-2; 

END EUIT; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

REAL PROCEDURE THE(E,D); 
VALUE E,D;REAL E,D; 
Bt:Grn INTEGER l;REAL P,B,S,C,DEl:.,X; 

S:=938.256;C:=l-l/(l+E/S)**2;P:=(E**2+2*E*S)*C; 
X:=.1569*Zl*(Zl+l)*Z2**2*D/(Al*P); 
DEE:=LN(2730*(Zl+l)*EXP(LN(Zl)/3)*Z2**2*D/(Al*C))-.1544; 
IF DEE>BB[O] AND DEE<BB[27J THEN 
BEGIN FOR I: =27 STEP -1 UNTIL 1 DO 

IF DEE LEQ BB[IJ AND DEE>BB[I-1] THEN 
BEGIN B:=BLB[I]-((BLB[I]-BLB[I-l])*(BB[I)-DEE)/ 

(bB[I]-BB[I-1])); I:=l; 
END; 

THE:=SQRT(X*(B-1.2)) 
urn 
ELSE WRITt.(OUTl,<"DH BUITEN BERUK">); 

END THi:.; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

FUR I:=l SHP l UNTIL K Do 
BEGIN EUIT l: =EUIT( E, D); EGU1: =(E+EUIT 1) / 2; E: =EUITl; 

THET[I]:=THE(EGEM,D);WRITE(UITIN,<El4.6>,THET[I]); 
THETAK2:=0;THE1AKl:=Q;STAP[I]:=l-EXP(-(THETAKl/THET[I])**2); 
~:=l;WRITE(OCT0,<£14.6),Ll);WRI1E(OUTO,<EI4.6>,Q); 
WHILE THETAKl LLQ THETANAX 1JU 
EEGII\ h'WCK: =2*EXP( -( TllETAKl /THl:T [I])** 2 )-

EXP(-( THETAK2/THET [I])** 2); 
IF KWUK> (J THEN BEGIN W: =W+ l; 
THE TAK: =SQRT(-THET [I] **2>'<L~(KWUK)); 
THETAK2:=THETAKl;THETAKl:=THETAK; 

WRITt::( ourn '<El4. 6>, THETAK); 
END 

ELSE THETAKl: =THETAMAX+ 1; 
El\U; 
KNAX[ I] :=W+l; 

urn; %%%%%%%% EIND£ FOLIE.LOOP %%%%%%%%%%%%% 

TMAXR: =0; CLOSE ( OUTO, REW 1:;0) ; 
FOR I:=l STEP l UNTlL K DU IF KMAX[I]>TMAXR ThEN TMAXR:=KNAX[IJ; 
BEGlt~ 

REAL ARRAY THETAA, G[ 1: K, 0: 1}1AXRJ; 
FOR I:=l STEP l UNTIL K DO BEGI~ 

FOR T:=O STEP l UNTIL l01AX[I]-l DO hEGIN READ(OUTO,/ ,THETAA[I,T]); 
G[I,T]:=T*STAP[I] END; 

THETAA[I,KNAX[I]] :=l;G[I,KNAX[IJ) :=l END; . 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%lo%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

FOR I:=O STEP CNTIL P DO EREIND[I]:=SQH(I/P)*EREINDNAX; , . 
FOl:<. I:=l S1EP Ul'<TIL I\ lXJ ERR[IJ :=(S~RT(I)+SQRT(1-l))*RJ•1AX/SQR1(1')/2 
FOR I:=(; STEP UHIL Ut-lAXFI-1 00 FII[I] :=1*2*PI/UMAXFI; 
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11450 
114 60 
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11560 
11570 
11500 
1159() 
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llblG 
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FOR T: =l STEP 1 UNTIL N DO 
BEGIN FOR U:=O STEP 1 U~TIL UHAXFI-1 DO 

BEGIN FOR V:=l STEP 1 U~TIL PROTMA DO 
BEGIN 
I:=l;ER:=ERR[T);FI:=FII[U); 
WHILE I LEQ K DO 

BEGIN A:=RANDOM(RAND); 
B: =RANDOM( RA~'D) ; 
DELTA:=A*2*PI; 

W: =0; Y: =KMAX[ I); 
WHILE W+ l (Y DO 
BEGIN H:=(W+Y)DIV(2); 

IF G[I,tl) LEQ B THEN W:=N 
ELSE Y:=}'i; 

END; 
IF W=KNAX[I]-1 THEN 

THETA:=THETAA[I,W)+(THETAA[I,Y]-THETAA[I,w])*(tl-(.;[I,W])/ 
(l-G[l,W]) 

ELSE 
THETA: =TllETAA( I ,W ]+( THETAA [ 1, Y ]-THETAA[ I,~])*( B-G [I, w]) / 

STAP[I]; 
IF ER=O THEN BEGIN ERl:=L*TAN(THElA);Fil:=FI+DELTA; 

IF El<.l LEQ EREINDMAX THU-. 

Ef...D 

BEGIN EK:=ER1*2;FI:=fil;I:=I+l ENO 
ELSE 

BEGIN l:=K+l;ERl:=-100 EhD; 

ELSE BEGIN 
ERl:=SQRT(ER**2+(L*TAN(THETA))*"'2-2*E.iZ*L*TAN(THETA)* 

COS(PI-FI+DELTA)); 
IF U<=FI AND f I(=PI THEN BEGIN 

If FI(D~LTA ANv DELTA(=FITPl THEN 
FI I : =FI+ARCCOS ( (ER** 2+ER 1 *"2-( L*TAi\( THETA))** 2) / ( 2*ER* ER l)) 

ELSE 
FI 1: =Fl-ARCCOS ( (ER** 2+ER1**2-( L*TAt~( THETA))** 2) / ( 2* i:...K* ER 1)). 

END 
ELSE BEGIN 

IF FI-Pl(DELTA ANU DELTA<=FI THE~ 
fll:=FI-ARCCOS((ER**2+ER1**2-(L*1AN(THETA))**2)/(2*ER*ER1)) 

ELSE 
Fil:=FI+AkCCOS((ER**2+ER1**2-(L*TAN(THETA))**2)/(2*ER*ERl)), 

END; 
IF ERl LEQ EREINLlHAX THEN 

BEGH.; Ei:WUD: =ER; 
ER:=SQRT(ER**2+4*(L*1AN(THt:TA))**2-4*ER*L*TAN(THETA)* 

COS(PI-FI+DELTA)); 
IF O<=FI AND FI<=PI THEN BEGIN 

IF FI<DELTA A.ND DELTA<=FI+PI THEl'. 
FI: =FI +AKCCOS( ( EROUD** 2+EK** 2-4*( L*TAN( THI::TA) )*'' 2) / ( 2>'< l:.ROl.JD* t.c<.). 

ELSE 
FI:=FI-ARCCOS((EROUD**2+ER**2-4*(L*TAN(THETA))**2)/(2*EROUD*Lrt). 

END 
ELSE BEGIN 

IF FI-Pl(DELTA AND DELTA(=Fl THEi> 
FI: =Fl-ARCCOS( ( EROliD** 2+ER** 2-4*( L*TAN( THETA))** 2) / ( 2*EROl.iO*E~:) 

ELSE 
FI: =FI +AR CC OS( ( EROUD** 2+EiZ** 2-4*( L*IA.r--;( TllETA)) ** 2) / ( 2>'<EROL:J*E.l<) 

ENlJ; 
I:=I+l; 

!:.ND 
ELSE 

BEGH; I: =K+ 1; t:R.l: =- lOC 
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t.ND; 
Et\D; 

IF ERl NE.Q -100 THEN 
BEGIN IF ERl)c:O AND ER! LEQ EREINDMAX THEN 

BEGIN W:=O;Y:=P; 
WHILE w+l < Y DO 
BEGI~ M:=(W+Y)DlV(2); 

IF EREIND(M] LEQ ERl THEN W:=M 
ELSE Y:=M; 

END; 
EREINDVERD[I-1,W]:=EREINDVERD[I-l,WJ+l; 

Et-.D; 
END 

ELSE 
KBUlT[I-l]:=kBUIT[I-l]+l; 

END; 
END; 
END; 

END; 
WRITE( OUT!,(/, "PROGRAM.MA MONTECARLO/STROOI">); 
WRITE(OUTl,("dit prograrnma deelt de beginbundel zodanig in",/, 
"dat de intensiteit per oppervlakte overal gelijk",/, 
"is; vanuit R = (J vertrekt dus geen deelbundel.">); 

WRITE( OUTl, </, "AANTAL FOL IES = ", 13>, K); 
WRITE(OUTl,(/,"DlKTE VAN DE FOLIES = ",FlU.5," GR/CM2">,D); 
i-JJUTE(OUTl,</,"A.FSTAND TlJSSEN 0£ FOLIES = ",Fl0.5," MM"),L); 
\o;RITE(OUTl,(/,"H\KOME.NDE BUNDEL: STJ.{AAL BUNDEL = ",FlU.5," Mi';''/, 

RHAX); 
\\RITE(OUTl,<XlY,"BU!\DEL VERDEELD IN ",13," STAPPE:-.">,:\); 
WRITE(OUTl,(Xl,,"HOLK VERDEELD IN ",13," STAPPEI~">,LMAXH); 
WRITE(OUTl,(/,"VERDELING BUhDt:L OP IH.:T ACllTERBLOK: ", 

"STRML BLOK= ",13," MM",/,X37,"BLOK VERDEi:.LD IN ",I3, 
" STAPP EN"), EREINDMAX, P); 

WRITE.(OUTl,</,"EERSTE HOEKINTERVAL = ",Fl0.5," RAD">,Q); 
WRITE(OUTl, </, "MAXIMALE STROOIHOEK = ", F 10. 5," RAD">, THETAHAX); 
WRITE( OUT!' <I' "MNTAL vrnsTROOIDE PROTO!\ Et\ PER PlJ!\T = "'IS>, PRlJ'j'. 

FOf:!, I:=l STEP 1 UNTIL K DO 
~~RITE( OUT!' <I, "THETA l/E FOLIE "' 13, II = "' E.14. 6), l, TH.ET [I l); 

WRITE(OUTl,</ ,"ENERGIE PROTONEN Eii\lJBLOK ",El4.6," HEV">,ECl'i l) 
WRITE( OUT 1, <!," R MAX AANTAL PROTON Et\", I>); 

FOR l:=l STEP l UNTIL K DO 
BEGIN WRITE(OUTl,</,"FOLIE NO.= ",I4),l); 
FOR V:=O STEP l UNTIL P-1 DO 
WRITE( OUT!, (f 8. 3, XS, I6>, SQRT(( V+ l )/P)*ERErnDMAX, EREINDVERD[ I, V]): 
WRITE(OUTl,</,"BUITEN FOLIE LIGGEN ",16," PROTONEN"),R.i:Wll'[l]); 
END; 

FOR I:=O STEP l UNTIL 10 DO 
END; 

E!\D; 
END; 

END; 
END. 



- 49 -

APPENDIX C STRALINGSVEILIGHEID EN DOSIMETRIE 

In deze appendix komen de stralingsveiligheid en dosimetrie aan 

de orde. Achtereenvolgens Worden de dosimetrische gegevens in ge

val van activiteitsopname in het lichaam behandeld en de active

ring en afscherming van de opstelling. Uit het oogpunt van stra

lingsveiligheid is een goede stralingsprocedure noodzakelijk, 

welke samen met eventueel voorkomende incidenten in deze appendix 

besproken wordt. Als laatste wordt kort ingegaan op het radio

actief afval ten gevolge van de bestralingen. 

C.1 Inleiding 

Aangezien er bij deze 123 1-produktiemethode onder invloed van 

ioniserende straling gewerkt moet worden, is een zorgvuldige ana

lyse van dosimetrische gegevens op zijn plaats. Orn een kwantita

tief inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van blootstelling 

aan ioniserende straling is het nodig om de hoeveelheid energie 

te kennen die aan het beschouwde orgaan of het totale lichaam is 

overgedragen: de geabsorbeerde dosis. De geabsorbeerde dosis kan 

beschouwd worden als de hoeveelheid stralingsenergie die per massa

eenheid van de beschouwde materie geabsorbeerd is. 

Bij de stralingsbeschermingsaspecten van de dosimetrie is het 

meer gebruikelijk om met de grootheid dosisequivalent te werken. 

De waarde van het dosisequivalent wordt verkregen door de geabsor

beerde dosis te vermenigvuldigen met de kwaliteitsfactor Q (biolo

gische effectiviteit) voor de betreffende stralingssoort (tabel 

C.1). Deze kwaliteitsfactor brengt de schade ten gevolge van de 

microscopische verdeling van de geabsorbeerde dosis in rekening. 

Bij de dosimetrie van inwendige (= in het lichaam aanwezige) 

radionucliden, is vooral het te verwachten dosisequivalent, die 

na inname van radioactieve isotopen in het lichaam zal worden af

gegeven, van belang. Voor dit dosisequivalent wordt vaak gebruik 
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soort straling Q-waarde 

rontgen- en gannnastraling 1 

elektronen en positronen 1 a. 5 

protonen 10 

thermische neutronen 2,3 

alfadeeltjes 10 

zware terugstootkernen 20 

Tabel C.1 Kwaliteitsfactoren (WEB 79). 

gemaakt van de "50 j aar volgdosis" H
50 

("connnitted dose equivalent"). 

Dit is het opgelopen dosisequivalent ten gevolge van latere des

integraties van een aanvankelijk aanwezige hoeveelheid radioacti

viteit in het lichaam, gedurende 50 jaar (bij kortlevende nucli-

den wordt dit dosisequivalent in een korter tijdsbestek opgenomen), 

en wordt gegeven door: 

met 

SC 

0
f H0 . exp(-\et) • dt 

aanvankelijk dosisequivalenttempo (Sv/jaar) 

effectieve vervalconstante (jaar) 

(c. 1) 

De "50 jaar volgdosis" is dus een directe indicatie van het radio

logische gevolg in geval van inname van de geproduceerde activi

teiten. 

Indien de radionucliden in het lichaam opgenomen warden, wordt 

er, zoals hierboven beschreven, in diverse organen en weefsels 

dosisequivalent afgegeven. Dat orgaan of weefsel waarin, bij acti

viteitsopname van een bepaald radionuclide, het eerst de jaardo

sisequivalentlimiet (WEB 79) bereikt wordt, wordt het kritieke 

orgaan genoemd (dit kan oak het gehele lichaam zijn). De bijbe

horende activiteit wordt de "Annual Limit of Intake" (A.L.I.-
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waarde) genoemd en vormt dus een maximum voor de toelaatbare ac

tiviteitsopname van het betreffende radionuclide. 

Naast inwendige blootstelling kan ook uitwendige blootstelling 

een rol spelen. Omdat uitgezonden a- en f3-deeltj es voornamelijk 

door het omhullende materiaal van de bron worden geabsorbeerd, 

wordt de uitwendige blootstelling op grotere afstand vooral be-

paald door de gamma- en rontgenstraling. Het exposietempo is een 

maat voor deze stralingsintensiteit ter plaatse ten gevolge van 

fotonenstraling. Het opgelopen dosisequivalent volgt dan uit: 

H 
(µen/p)weefsel 

(µen/p)lucht 

met H = dosisequivalent (Sv) 

• 0,869 . 0,01 . x . Q 

(µ /p) = massieke energieabsorptiedoorsnede (m2 /kg) en 
X exposie (R) 

Q = kwaliteitsfactor 

(C.2) 

Met behulp van de grootheden "50 Jaar volgdosis", de A.L.I.

waarde en het exposietempo (X) kan dus een af schatting gemaakt 

worden van de radiologische risico's in geval van incidenten en 

bij bestralingen, indien de hoeveelheid aangemaakte en/of opge

nomen activiteit bekend is. 

C.2 Dosimetrische gegevens bij opname van de aangemaakte radio

nucliden 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de stralings

dosis bij opname van de bij de bestraling aangemaakte radionu

cliden. 

Zoals uit hoofdstuk 6 blijkt ziJn er vijf soorten gastargets 

bestraald: een 0,094 kg/m2 en een 0,047 kg/m2 dik natuurlijk Xe

gastarget, een 0,047 kg/m2 2,3% verrijkt 124Xe-gastarget, een 

0,0085 kg/m2 dik 21,6% verrijkt 124Xe-gastarget en een 0,002 kg/m2 

dik 99,9% verrijkt 124Xe-gastarget. Bij deze bestralingen worden 
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een aantal radionucliden aangemaakt (hfdst. 5). 

In geval van een incident kunnen deze radionucliden via inha

latie of orale opname in het lichaam terecht komen. Voor deze 

beide gevallen is de "50 jaar volgdosis" H
50 

berekend in het kri

tieke orgaan ten gevolge van alle opgenomen radionucliden. Dit 

is gedaan met behulp van de formule: 

A.L.I. 
H max 

met A
0 

= ingenomen activiteit (Bq) 

A.L.I. =de A.L.I.-waarde (Bq) 

H max dosisequivalentlimiet voor het betreffende 

orgaan (Sv) 

(C. 3) 

Deze dosisequivalenten ziJn in tabel C.2 per eenheid van opgeno

men activiteit gegeven. Bij de berekeningen is uitgegaan van het 

feit dat voor alle radionucliden het gehele lichaam het kritieke 

orgaan is, behalve bij de I-radioisotopen, waarbij de schildklier 

het kritieke orgaan is. In tabel C.2 staan oak per radionuclide 

de maximaal toelaatbare activiteitsopname per jaar, de A.L.I.

waarden (Annual Limit of Intake (WEB 79)). 

Voor het geproduceerde inerte 135Xe-gas is de opgelopen dosis 

bij een verblijftijd van 1 uur ten gevolge van submersion (WEB 79) 

berekend: 

c 52 
H = E 100 sub -6 . . . 

2,6.10 40 50 
(C.4) 

met H = dos is ten gevolge van submersion (mrem) 
sub 

c = de concentratie van de activiteit in lucht (Ci/m3 ) 

E de effectieve energie (MeV) 

Tevens is voor <lit radionuclide niet de A.L.I.-waarde gegeven, 

maar de maximaal toelaatbare waarde voor de concentratie in de 

omgevingslucht, de D.A.C.-waarde (Derived Air Concentration). 
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. 
nuclide 1231 1251 127cs 129cs 132cs is~xe 

t! (h) 13,2 1440 6,2 32 158 . 9,,2 

referentie g.1. sk g. l. sk g.1. g.1. g.1. g.1. 
orgaan 

A.L. I. (Bq) 4.108 
1 .10

8 
5 .10

6 6 9 
9.10

8 
1 . 108 

1. 10 2. 10 -
oraal 

A.L. I. (Bq) 7 .108 
2.10

8 
8.10

6 
2 .10

6 
4.10

9 1.109 1 .108 -
inhalatie 

D.A.C. - - - - - - - 3 .10
6 

(Bq/m3 ) 

H50 (Sv/Bq) 1.10-10 3.10-9 1. 1 o-8 4.10-7 3.10- 11 6.10-11 5.10- 10 -
oraal 

~5R (Sv(Bq) 7.10- 11 2. 10-9 6. 1 o-9 1.10-7 1.10-11 6.10-11 5.10-10 8.10- 12 

in alatie ** 
radio- 3 3 3 3 3 3 3 3 
toxiciteit 

** H ten gevolge van submersion gedurende een uur 

Tabel C.2 Dosimetrische gegevens voor de meest relevante aangemaak

te radionucliden (sk=schildklier;g.l.=gehele lichaam). 

lndien de aangemaakte activiteit voor elk radionuclide bekend 

is, kan met behulp van tabel C.2 direct de opgelopen dosis in ge

val van inhalatie of orale opname bepaald warden. Daartoe zijn 

in de tabellen C.3 tot en met C.7 de opgenomen hoeveelheid acti

viteit van elk relevant radionuclide gegeven welke volgen uit de 

experimenteel bepaalde opbrengsten bij de bestraling van elk van 

de vijf gastargets. De opgenomen activiteiten via inhalatie A. 
l. 

en orale opname A zijn op drie tijdstippen gegeven, namelijk op 
0 

E.O.B. (omdat in geval van een incident aanwezigheid bij de op-

stelling direct na E.O.B. noodzakelijk kan zijn), 6 uur na E.O.B. 

(als het Xe-gas uit de opstelling verwijderd wordt (hfdst. 3)) en 

op 30 uur na E.O.B. (calibratietijdstip). Bij de risicoschatting 
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is uitgegaan van de maximaal pessimistische schatting dat bij de 

oraal opgenomen activiteiten A alle aangemaakte activiteit via 
0 

het maagdarmkanaal in het lichaam komt. Als blootstellingsmodel 

van de geinhaleerde activiteit A. is uitgegaan van het feit dat 
i 

alle aangemaakte activiteit zich homogeen over het bunkervolume 

verspreidt en dat de verblijftijd in de bunker 

inhaleerde activiteit A. wordt dan gegeven door: 
i 

uur is. De ge-

A. 
i 

c • 1 . t 

met A. = geinhaleerde activiteit (Bq) 
i 

c = concentratie van de activiteit in lucht (Bq/cm3) 

1 ingeademde hoeveelheid lucht (0,125.107 cm3/h) 

t verblijftijd in de bunker (h) 

(C.5) 

135 • • • • De gegeven Xe-activiteit is de aangemaakte activiteit (BER 83), 

die zich over de lucht in de bunker verspreid heeft. 

Orn direct een beeld te krijgen van het exposietempo ten gevolge 

van deze radionucliden wordt in deze tabellen de gannnaconstante 

r gegeven (NAC 69). Vanwege de afscherming van de radionucliden 

spelen de B-deeltjes nauwelijks een rol. De gannnaconstante van 

een radionuclide wordt gegeven door: 

r 

met r = gannnaconstante (R.m2 /Ci.h) 

E. = uitgezonden gannnaenergie i (MeV) 
i 

(µ /p) = massieke energieabsorptiedoorsnede in lucht en 
behorende bij energie E. (m2 /kg) 

i 

f. fractie waarin de gannnastraling met energie E. 
i i 

voorkomt 

(C.6) 

Indien de activiteit van het nuclide bekend is, volgt met behulp 

van de gammaconstante r het exposietempo x direct uit: 

A.f . 
x . T (C.7) 

r2 
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met X exposietempo (R/h) 

r = afstand tot de bron met radionucliden (m) 

T transmissie van het omringende materiaal van de bron 

f = gammaconstante (R.m2 /Ci.h) 

Uit tabel C.2 en de tabellen C.3 tot en met C.8 volgt dat bij 

bestraling van de Xe-gastargets de ingenomen activiteit per radio

nuclide, na een bestraling waarbij veel lading op het target is 

aangebracht, groter dan de A.L.1.-waarde kan zijn. Zorgvuldig 

werken en de risico's tot een minimum beperken is dus een ver

eiste. 

radionuclide 1231 1251 l27cs l29cs 132cs 13 sXe 

t! (h) 13,2 1440 6,2 32 158 9,2 

f (R.m2 /Ci.h) 0,0652 0,0044 0' 195 0' 192 0,398 0' 134 

AO op E.O.B. 
1. 107 1 .10

6 
3.10

10 1.1010 1. 10
9 4.109 

(Bq/C) 

A0 6 h na 
E.O.B. (Bq/C) 7. 107 5.10

6 
2.10

10 1.1010 1 .10
9 

2.10
9 

A0 30 h na 
E.O.B. (Bq/C) 2.107 5.10

6 1 .109 6.109 1 .10
9 4.10

8 

A. op E.O.B. 
1. 10

6 1. 1 o5 
4.10

9 1 .10
9 1 .10

8 l (Bq/C) * 

A. 6 h na 
1. 107 

7. 10
5 2.109 1 .109 1 .10

8 l (Bq/C) * E.O.B. 

A. 30 h na 
3.106 

7. 105 
E70.B. (Bq/C) 1 .10

8 
7 .10

8 1.10
8 

* 

Tabel C.3 Oraal opgenomen activiteiten A0 en geinhaleerde acti

viteiten A. bij bestraling van een 0,094 kg/m2 dik 
l 

natuurlijk Xe-gastarget. 
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radionuclide 1231 1251 127cs 129Cs 132cs 13 sxe 

t! (h) 13,2 1440 6,2 32 158 9,2 . 
f (R.m2 /Ci.h) 0,0652 0,0044 0' 195 0' 192 0,398 0, 134 

AO op E.O.B. 
7 .106 3. 1 o5 3.10

10 7 .109 8.10
8 

3.109 
(Bq/C) 

A0 6 h na 
E.O.B. (Bq/C) 5.10

7 
1. 106 1.1010 6.10

9 
8.10

8 2 .10
9 

A0 30 h na 
E.O.B. (Bq/C) 1. 107 1.10

6 
9.10

8 4.109 
7 .10

8 3.108 

A. op E.O.B. 
9. 10

5 4.104 3.10
9 

8.10
8 

1. 108 1. 
(Bq/C) * 

A. 6 h na 
6.106 2. 105 2.109 7. 108 1 .108 1. 

(Bq/C) * E.O.B. 

A. 30 h na 
2.10

6 
2.10

5 1 .10
8 

4.10
8 

1. 10
8 

E;O.B. (Bq/C) * 

Tabel C.4 Oraal opgenomen activiteiten A
0 

en geinhaleerde acti

viteiten A. bij bestraling van een 0,047 kg/m2 dik 
1. 

natuurlijk Xe-gastarget. 

radionuclide 1231 1251 i21cs i29cs 132cs 135Xe 

t~ (h) 13,2 1440 6,2 32 158 9,2 

r (R.m2 /Ci.h) 0,0652 0,0044 o, 195 0, 192 0,398 0, 134 

A
0 

op E.O.B. 
(Bq/C) 2.108 9.105 3.10 10 6.109 6.108 2. 109 

A0 6 h na 
E.O.B. (Bq/C) 1. 109 

5.10
6 1.1010 5.109 6.108 1.109 

A0 30 h na 
E.O.B. (Bq/C) 3.108 5.106 1.109 

3.109 5.108 
2. 108 

A. op E.O.B. 
2. 107 

1. 105 3.109 7 .108 7 .107 1. (Bq/C) * 
A. 6 h na 

1. 
E.O.B. (Bq/C) 1. 108 6. 105 2. 109 6. 108 7 .107 

* 
A. 30 h na 

4.107 
6. 105 

1. 108 4.108 7 .107 
E;O.B. (Bq/C) * 

Tabel C.5 Oraal opgenomen activiteiten A0 en geinhaleerde acti

viteiten A. bij bestraling van een 0,047 kg/m2 dik 
1. 

2,3% verrijkt 124Xe-gastarget. 
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radionuclide 1231 1251 121cs 129cs 132cs 135Xe 

t~ (h) 13,2 1440 6,2 32 158 9,2 

r (R. m2 /Ci. h) 0,0652 0,0044 0' 195 0, 192 0,398 o, 134 

AO op E.O.B. 
5 .108 2.106 1.1010 2.108 (Bq/C) * * 

A0 6 h na 
3.109 7 .106 6.109 1. 108 

* E.O.B. (Bq/C) * 
A0 30 h na 
E.O.B. (Bq/C) 9.108 7 .106 5.108 8.107 

* * 
A. op E.O.B. 

6.107 
2.105 2.109 2. 107 l. (Bq/C) * * 

A. 6 h na 
4.108 9.10

5 
8.10

8 
2.10

7 l. 

* * E.O.B. (Bq/C) 

A. 30 h na 
1. 108 

9. 105 
6.10

7 
1. 10

7 E~O.B. (Bq/C) * * 
Tabel C.6 Oraal opgenomen activiteiten A

0 
en geinhaleerde acti

viteiten A. bij bestraling van een 0,0085 kg/m2 dik 
l. 

21,6% verrijkt 124Xe-gastarget. 

radionuclide 1231 1251 121cs 129cs 132cs 13 sxe 

t! (h) 13,2 1440 6,2 32 158 9,2 

f (R.m2/Ci.h) 0,0652 0,0044 0, 195 0' 192 0,398 0' 134 

AO op E.O.B. 
1. 10 9 

7. 10
3 

(Bq/C) * * * * 
A0 6 h na 
E.O.B. (Bq/C) 6.109 3.10

4 
* * * * 

A0 30 h na 
E.O.B. (Bq/C) 2.109 3.104 

* * * * 
A. op E.O.B. 

1.109 8.10
2 l. (Bq/C) * * * * 

A. 6 h na 
7 .108 4.10

3 
* l. (Bq/C) * * * E.O.B. 

A. 30 h na 
2.10

8 4.103 
* E~O.B. (Bq/C) * * * 

Tabel C.7 Oraal opgenomen activiteiten A
0 

en geinhaleerde acti

viteiten A. bij bestraling van een 0,002 kg/m2 dik 
l. 

99,9% verrijkt 124Xe-gastarget. 
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. 
C.3 Activering van de bestralingsopstelling 

De protonen die op de bestralingsopstelling warden geschoten war

den grotendeels in het Xe-gas afgeremd. De overige energie wordt 

afgegeven in het nikkelen stopblok achteraan de targetbuis (fig. 

4.1). Ten gevolge van verstrooiing van de protonen aan het gas

target (hfdst. 7), zullen oak protonen met een energie tot vrij

wel 26 MeV de targetbuis raken. De energie wordt dan aan de nik

kelen wand van de targetbuis af gegeven. Door deze energieafgif ten 

van de protonen aan het nikkel wordt de opstelling geactiveerd. 

Aangezien de mate van verstrooiing niet exact bekend is, is het 

niet mogelijk te weten hoeveel protonen het nikkel met 26, 25, 

24, •. MeV raken. Mede omdat er in de opstelling oak een 0,002 

kg/m2 dik gastarget met 26 MeV protonen bestraald wordt en de 

protonen daar slechts 0,2 MeV aan het Xe-gas afgeven, is bij de 

berekening van de activering van de bestralingsopstelling een bo

venschatting gemaakt: aangenomen wordt dat alle protonen in het 

nikkel 26 MeV afgeven. 

De radioisotopen die mogelijk aangemaakt kunnen warden bij de 

bestraling van nikkel met 26 MeV protonen staan samen met hun 

produktiewijze en de energie die bij de reactie vrijkomt ( de Q

waarde) in tabel C.8 uitgezet. In deze tabel en bij de overige 

berekeningen is alleen uitgegaan van aangemaakte radionucliden met 

een halveringstijd grater dan ea. een half uur. 

Met behulp van in de literatuur bekende excitatiefuncties voor 

(p,-)-reacties op nikkel (TAN 72) zijn de aangemaakte acti..riteiten 

door bestraling van nikkel met 26 MeV protonen berekend. Indien de 

excitatiefuncties niet voorhanden waren, zijn deze geschat volgens 

de methode van Keller e.a. (KEL 73). Alle relevante excitatiefunc

ties zijn in appendix A gegeven. 

Van alle relevante aangemaakte radionucliden staan in tabel C.9 

de berekende activiteiten per eenheid van opgebrachte lading (ge

geven in GBq/C) op het tijdstip 6 uur na E.O.B. vermeld. Dit tijd-
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radio- tl kernreactie Q-waarde 
nuclide 2 (MeV) 

s sea 17,5 h 58 Ni(p, a ) 55 Co - 1 ,4 

s 6Co 78,8 d 58 Ni(p,p2n) 56 Ni + 56Co - 22,5 
60 Ni(p,an )s6Co - 11 ,6 

s1Co 271,8 d saNi(p,pn )s7Ni + 57Co - 12 ,2 

saNi(p,2p )s1co - 8,2 
60 Ni(p, a )s1co - 0,3 
61Ni(p,an )s1co - 8' 1 

saco 70,9 d 61Ni(p, a )saco 0,5 
62 Ni(p,an )saco - 10' 1 

60Co 5,3 y 61 Ni(p ,2p )Goco - 9,9 
64 Ni(p,an )6oco - 8,7 

61Co 1 '7 h 62Ni(p,2p )61Co - 11 '1 
64Ni(p, a )61co 0,7 

56Ni 6' 1 d 58 Ni(p,p2n) 56 Ni - 22,5 

57Ni 36, 1 h 58 Ni(p,pn )s7Ni - 12 ,2 

6ocu 23 m 60 Ni(p,n )6ocu - 6,9 
61 Ni(p ,2n )6ocu - 14, 7 

6lcu 3,4 h 60Ni(p, y )61cu 4,8 
61Ni(p,n )61cu - 3,0 
62Ni(p,2n )6lcu - 13 ,6 

64Cu 12,7 h 6 4Ni(p ,n )64cu - 2,5 

Tabel C.3 Aangemaakte radionucliden en kernreacties bij 

bestraling van nikkel. 

stip is gekozen omdat dan enige verblijftijd in de bunker, waar 

de opstelling staat, noodzakelijk is om het Xe-gas met behulp van 

koelvallen uit de opstelling te verwijderen en de aangemaakte 

radionucliden uit te spoelen. In tabel C.9 staat oak het exposie

tempo op 1 m afstand onafgeschermd in lucht x1 m' dat berekend is 

met behulp van getabelleerde r-constanten van de radionucliden 

(NAC 69) en vergelijking C.7. Op dezelfde wijze is het exposie-



- 60 -

tempo berekend op 30 cm van de opstelling, x30cm' aangenomen dat 

vrijkomende gammastraling door 10 mm Ni verzwakt wordt. Al deze 

exposietempi zijn per eenheid van opgebrachte lading berekend * 
Radionucliden met een relatief grate halveringstijd krijgen 

niet de gelegenheid geheel te vervallen tussen twee bestralingen 

in. Hierdoar bouwt zich activiteit op. De activiteit waarbij ver

val en produktie elkaar in evenwicht hauden, wordt de evenwichts

activiteit A genoemd. Deze evenwichtsactiviteit is berekend uit-oo 

gaande van het feit dat er om de 3! dag gedurende twee uur met 

20µA protonenstroom bestraald wordt. De evenwichtsactiviteit A 
00 

is dan de limietwaarde voar oneindig vaak bestralen en volgt een

vaudig uit de formule: 

A 
00 

A. -h 
1-e 

(Bq) (C.8) 

met A activiteit welke direct na een bestraling aanwezig is 

(Bq) 

1 ( s-1) /\ vervalconstante 

T = de tijd tussen twee bestralingen (s) 

Oak deze evenwichtsactiviteit is, indien relevant, in tabel C.6 

gegeven. 

Zoals reeds gezegd, ziJn de in deze tabel gegeven waarden bo

vengrenzen. In de praktijk worden dan ook lagere exposietempi ge

meten: x30cm op 6 uur na E.O.B. ~ 0,5 mR/h na de bestraling van 

een 0,094 kg/m2 dik natuurlijk Xe-gastarget met 1 µAh protonen. 

Aangezien de verblijftijd in de bunker bij de opstelling op zes 

uur na E.O.B. ea. een half uur is, mag uit tabel C.8 de canclu

sie getrokken warden, dat permanente af scherming van de bestra

lingsopstelling noodzakelijk is. 

* Voor het exposietempo afkomstig van de entreefolies wardt ver

wezen naar (WIT 81). 
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; . . . 
radio- tl aangemaakte xlm x A x 30cm 00 30cm 2 00 

nuclide activiteit (mR/h) (mR/h) (GBq) (mR/h) 

I 
(GBq/C) 

: 
I ssco ' 17,5 h 8,7 8,6.10 -1 

6 n.v.t. 1 n.v.t. 

56Co 78,8 d 2,8.10 
-2 

4,5.10 
-3 3. 10-2 

3,7.10 1 4.10
1 

s1co 271 ,8 d 5,0.10 
-1 

4 ,8. 10 
-3 9.10-3 2,6.10 3 5.10

1 

I 

-2 -4 4.10-3 s a Co I 70,9 d 1 

I 
1,1.10 6,1.10 1,3.10 5 

60Co -5 -6 6. 10-5 5,3 y 6,7.10 8,4.10 2' 1 
i 2 

I Gica -1 -3 3.10-5 
1 '65 h 8,8.10 2,7.10 n.v.t. n.v.t. 

57Ni I 
36' 1 

1 2. 10 1 3 9.10
2 

I h 2,2.10 2' 1 1,2.10 

6 ocu 23 
-2 -3 2.10-2 

' 
m 1,1.10 1,1.10 n.v.t. n.v.t. 

6lcu I 3,41 hi 5,7 2,3.10 
-1 1 n.v.t. n.v.t. 

64 Cu 
! 

12,7 hi 1 ,4 
-2 9. 10-2 1 ,6. 10 n.v.t. n.v.t. 

i 

cumulatief 3,2 3.10 1 n.v.t. 1. 103 

Tabel C.9 Aangemaakte activiteiten en exposietempi op 6 uur na 

E.O.B. per eenheid van opgebrachte lading ten gevolge 

van de bestraling van nikkel met 26 MeV protonen. 

C.4 Afscherming van de bestralingsopstelling 

Zoals in paragraaf C.2 en C.3 te zien is, is het exposietempo van 

fotonen rand de opstelling ten gevolge van de aangemaakte radio

nucliden en de activering van de targetbuis hoog. Tijdens de 

produktie van 123 1 ontstaat ter plaatse van gastargetopstelling 

oak een hoog neutronendosistempo ten gevolge van de kernreacties 

die de opvallende protonen aangaan met het materiaal dat bestraald 
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wordt. Het neutronen- ~n gammadosisequivalenttempo resp. H en 
n 

Hy wordt bij een gegeven opstelling bepaald door de bundelstroom 

en de aangebrachte afscherming. 

Orn de stralingsbelasting ten gevolge van de neutronen- en gamma

straling voor de omgeving te reduceren is er een af scherming rond

om de opstelling aangebracht bestaande uit betonblokken: de op

stelling staat in een zogenaamde bunker. De afscherming voor de 

omgeving bestaat uit minstens een 1,5 m dikke betonwand. Het dak 

van de bunker bestaat uit 0,5 m beton met daar bovenop 0,4 m pa

raffine. Tevens is er een betonnen schuifdeur, gevuld met paraf

fine, aangebracht (fig. C.1). Het doel van deze deur is tweeledig: 

in gesloten stand wordt het stralingsniveau voor de omgeving tij

dens de bestraling van de gastargetopstelling gereduceerd, in open 

stand wordt het bundelgeleidingssysteem afgeschermd, zodat werken 

in de bunker mogelijk is terwijl er andere opstellingen in de 

bundelzaal bestraald worden. 

Orn na te gaan welk effect deze afschermingsmaatregelen hebben 

is bij een tweetal bestralingen het neutronen- en gammadosisequi

valenttempo gemeten op verschillende plaatsen buiten de bunker. 

Ter verduidelijking is in figuur C.1 een plattegrond opgenomen van 

de bestralingsruimte en zijn de meetplaatsen 1 tot en met 10, waar 

de metingen verricht zijn aangegeven. In tabel C.10 is een nume

rieke weergave van de diverse dosisequivalenttempi gegeven. Deze 

dosisequivalenttempi zijn gemeten tijdens een bestraling met 25 µA 

protonenstroom op het tijdstip 2 uur na B.O.B .. 

Uit deze metingen mag geconcludeerd worden dat de getroffen af

schermingsmaatregelen voor de omgeving voldoende zijn. Het crite

rium hiervoor is dat het dosisequivalent tempo op 50 m buiten het 

cyclotrongebouw kleiner dan 30 µSv/week is. 

Uit andere metingen is gebleken dat het exposietempo in de bun

ker ten gevolge van bestralingen van opstellingen in andere bunkers 

niet verhoogd wordt, dankzij de betonnen schuifdeur. 

Orn het gammadosisequivalenttempo afkomstig van de opstelling 

zelf te reduceren is de opstelling omgeven met een 5 cm dikke 
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0 : beton ~ : schuifdeur 

I 

) : deur 

Figuur C.1 Overzicht van de bundelzaal. De opstelling staat 

in bunker Ill. De meetplaatsen van de dosisequiva

lenttempi zijn met cijfers aangegeven. 

loodmuur. Ondanks deze loodmuur is het exposietempo in de bunker 

ea. 6 uur na E.O.B. nog hoog (X > 10 mR/h). Dit exposietempo ont

staat voornamelijk door de activering van de opstelling. 

De stralingsbelasting bedroeg voor de experimentatoren in een 
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. 
meet- meet- H H 
plaats hoogte n. y 

(m) (µSv/h) (µSv/h) 

1 1 ,0 30 10 

2 2,0 20 7 

3 2,5 7 4 

4 1 '0 10 5 

5 1 '0 5 5 

6 1 ,0 15 5 

7 1,0 2 2 

8 1 ,0 2 2 

9 1 ,o 4 3 

10 1 ,0 5 2 

Tabel C.10 De dosisequivalenttempi Rn en Hy op de diverse 

meetplaatsen, gemeten bij een bundelstroom van 

25 µA met 26 MeV protonen. 

kwartaal (10 bestralingen) ea. 3,5 mSv (gemeten met behulp van een 

filmdosismeter). De extremiteitendosis (handen), ten gevolge van 

handelingen in de omgeving van de geaetiveerde opstelling en door 

manipuleren met de aangemaakte aetiviteiten, bedroeg per bestra

ling ea. 1,5 mSv. Indien ervan uitgegaan wordt dat gedurende een 

heel jaar deze experimenten uitgevoerd zouden warden, zou de stra

lingsbelasting van het gehele liehaam ea. 25% van de maximale 

jaardosislimiet bedragen. De opgelopen dosis op de handen zou dan 

ea. 8% van de jaardosislimiet bedragen. 

Omdat de gehele bestralingsmethode zieh nag in een experimentele 

fase bevond, is het opgelopen dosisequivalent vrij hoog. Bij ge

bruik van 99,9% verrijkt 124Xe en door een nag betere afseherming 

en automatisering van diverse handelingen zal het dosisequivalent 

nag terug gedrongen kunnen warden. Toeh blijkt wel uit deze eij

fers dat om het opgelopen dosisequivalent zo laag mogelijk te hou

den en de risieo's tot een minimum te beperken een stralingsproee-
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dure noodzakelijk is. De stralingsprocedure, welke gedurende deze 

experimentele fase gevolgd is, wordt in de volgende paragraaf be

schreven. 

C.5 De bestralingsprocedure 

In deze paragraaf komt de bestralingsprocedure aan de orde. Aan de 

hand van figuur 5.2 worden de handelingen voor, tijdens en na de 

bestraling hieronder puntsgewijs gegeven * 

De beginsituatie is als volgt: het Xe-gas bevindt zich in twee 

koelvallen (1) en (2) en alle kranen zijn gesloten. In de target

buis heerst omgevingsdruk (1 atm.) en in het vulsysteem achter 

kraan 25 heerst de dampdruk van Xe bij 77 K (2,6 Pa). 

1) controleer of kraan 22, 23, 24, 25 en 26 dicht zijn 

2) draai kraan 13 en 27 open 

3) zet de vacuiimpomp (29) aan en pomp het geheel vacuum 

4) als de druk laag genoeg is (< 1 Pa) kan kraan 27 dichtge-

draaid worden en de vacui.impomp uitgezet worden 

5) draai kraan 23, 24 en 25 open 

6) zet de kleine koelval (16) in de vloeibare stikstof. Het xenon 

stroomt dan van de twee grote koelvallen naar de kleine koel

val 

7) als alle xenon overgeheveld is kraan 13 dichtdraaien 

8) verwijder de vloeibare stikstof. De kleine koelval warmt zich 

op en de targetbuis komt onder druk te staan 

9) zet koelval 2 in de vloeibare stikstof en vang het restant van 

het aanwezige xenon in 

10) draai kraan 24 van koelval 2 dicht 

11) draai kraan 23 en 25 dicht 

12) zet de waterkoeling (21) aan 

* De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op figuur 5.2. 
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De opstelling is nu gereed om te bestralen. De drukopnemer kan via 

een meetconverter op een digitale uitlezing (19) in de bedienings

ruimte van het cyclotron uitgelezen worden. Verder zijn op drie 

plaatsen stroomkabels aangesloten om de protonenstroom tijdens de 

bestraling te meten. 

Voor de bestraling wordt de schuifdeur, speciaal ontworpen voor 

de bunker waarin de opstelling staat, dicht geschoven, zodat tij

dens de bestraling het stralingsniveau buiten de bunker laag blijft. 

De bestraling kan nu uitgevoerd worden. 

Als de bestraling afgelopen is wordt ea. 6 uur gewacht om de 1231-

activiteit te laten ingroeien (hfdst. 3). Orn de aangemaakte acti

viteit uit de opstelling te spoelen worden de volgende handelingen 

uitgevoerd: 

13) meet het exposietempo in de bunker 

14) draai kraan 13, 23, 24 en 25 open 

15) zet koelval 1 in de vloeibare stikstof 

16) na enkele minuten wachten wordt kraan 23 dichtgedraaid 

17) zet koelval 2 in de vloeibare stikstof 

18) na enkele minuten wachten worden kranen 24 en 25 dichtge

draaid 

19) sluit een stikstoffles op kraan 26 aan 

20) door kraan 26 open te draaien wordt de opstelling met 

stikstof "belucht" 

21) verwijder de stifstofaansluiting van kraan 26 

22) monteer de isotopenslang aan kraan 26 

23) pomp met behulp van een slangenpomp (28) water in de 

targetbuis 

24) als het water zich allemaal in de targetbuis bevindt 

wordt kraan 13 dichtgedraaid 

25) laat de targetbuis roteren met behulp van een stappen

motor (8) die electronisch bediend kan warden (20) 

26) na 15 minuten wordt de roterende beweging gestopt 
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27) draai kraan 13 open 

28) pomp het water met daarin opgelost de radionucliden terug 

in het flesje (31), dat in een loodpotje staat 

29) plaats het loodpotje met het flesje met spoelvloeistof in 

een laden transportcontainer 

Ten behoeve van de experimenten kan tweemaal gespoeld warden, dus 

de stappen 23) tot en met 28) herhalen. In het flesje (31) bevindt 

zich nu de aangemaakte activiteit. Dit flesje staat reeds in een 

loodpotje en wordt met loodpotje en al in een laden transportcon

tainer geplaatst, zodat voldaan wordt aan de vervoerseisen (X 
opp 

~ 200 mR/h;X1 m ~ 10 mR/h (WEB 79)). Het flesje, met- daarin de 

spoelvloeistof, wordt in de transportcontainer naar gebouw Athene 

(T.H.Eindhoven) vervoerd. In het B-lab van gebouw Athene warden 

de aangemaakte hoeveelheden radionucliden gemeten en de spoel

vloeistof verder verwerkt. 

30) open de transportcontainer 

31) pipetteer 10 µl van de spoelvloeistof en doe dit een telflesje 

32) plaats het telflesje op de Ge(Li)-heathopstelling 

33) meet met behulp van een meerkanaalsanalysator (merk Canberra, 

MCA S 80) de aangemaakte activiteiten 

34) maak een kolom gevuld met anionenwisselaar en een kolom ge

vuld met kationenwisselaar klaar 

35) pomp het water met daarin de radionucliden opgelost met behulp 

van een slangenpomp door de twee kolommen 

36) spoel de kolom gevuld met anionenwisselaar uit met enkele 

milliliters 0,02 M NaOH en vang <lit op in een flesje 

Na deze behandelingen bevinden de I-radionucliden zich in enkele 

milliliters 0,02 M NaOH. Dit is een geschikte vorm voor diverse 

labellingsreacties. 
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C.6 Mogelijke storingen of calamiteiten 

Tijdens de bestraling worden een aantal radionucliden aangemaakt. 

Orn verspreiding van de radionucliden tegen te gaan zijn een aan

tal maatregelen getroffen: 

de targetbuis waarin het xenon zich tijdens de bestraling be

vindt heeft slechts een toegangskanaal. Tijdens de bestraling 

is dit ene kanaal met behulp van een kraan afgesloten. 

- de gastargetopstelling is voorzien van een bufferruimte, die 

voor de bestraling geevacueerd is. De gebruikte folies zijn 

Duratherm 600 folies met een dikte van 15 µm, die een drukver

schil van 0,2 MPa bij kamertemperatuur kunnen houden. Mocht tij

dens de bestraling het folie op de targetbuis scheuren, dan komt 

het xenon niet in het bundelgeleidingssysteem van het cyclotron 

terecht maar in de bufferruimte (hfdst. 4) 

- bij het overpompen van de spoelvloeistof met daarin de radionu-

c liden opgelost wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp (Gilson 

Minipuls 2). Een slangenpomp heeft in het gedeelte waar de vloei

stof zich bevindt geen (draaiende) afdichtingen waardoor de kans 

op lekkage zeer gering is. 

Toch zouden er enkele storingen op kunnen treden. In deze paragraaf 

worden de mogelijke storingen beschreven, die tijdens de produktie 

van 123 I met de gastargetopstelling kunnen optreden. In het kort 

worden weergegeven: de storing, de waarneming ervan, de gevolgen 

van de storing, het radiologisch gevolg van de storing en de han

delingen die moeten worden verricht om de storing te verhelpen. 

1) mogelijke storing 

gevolg 

het Duratherm folie op de targetbuis 

gaat kapot tijdens de bestraling 

het xenon stroomt in de bufferruimte 

radiologisch gevolg: er kunnen I- en Cs-isotopen in de buffer

ruimte komen. Deze radioisotopen slaan 



waarneming 

handeling 

2) mogelijke storing 

gevolg 
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neer op de wand van de buff erruimte 

de druk in de targetbuis vermindert. Dit 

wordt in de bedieningsruimte van het cy

clotron waargenomen via de uitlezing van 

de drukopnemer 

de bestraling stoppen en de gastargetop

stelling doorverbinden met de koelvallen 

en het xenon terugwinnen 

beide Duratherm folies gaan kapot tijdens 

de bestraling 

er ontstaat een gasinlek in het bundelge

leidingssysteem, vacuiimklep K1 gaat auto

matisch dicht 

radiologisch gevolg: de gevormde Xe-radioisotopen worden de 

waarneming 

handeling 

3) mogelijke storing 

gevolg 

bundelpijp ingezogen en komen via de 

vacuiimpompen mogelijk in bunker 1 terecht. 

Een gedeelte van de geproduceerde I- en Cs

isotopen kan terecht komen in het bundel

geleidingssysteem 

de druk in de targetbuis neemt af, klep 

K1 valt dicht 

de bestraling stoppen en de StralingsBe

schermingsDienst (S.B.D.) waarschuwen. Het 

bundelgeleidingssysteem controleren op ra

dioactieve besmetting en luchtmonsters ne

men in bunker 1 en 3 

de waterkoeling valt uit tijdens de bestra

ling 

het Xe-gas en het stopblok worden te heet 

bij hoge stromen ( > 2 µA) 

radiologisch gevolg: geen direct gevolg 

waarneming 

handeling 

de druk wordt hoger dan normaal 

de bestraling stoppen en het koelsyste?m 
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controleren en de storing verhelpen en 

indien nodig de waterpomp en/of leidingen 

vervangen 

4) mogelijk storing het Xe-gas lekt uit de opstelling tijdens 

de bestraling 

gevolg de druk in de targetbuis neemt af 

radiologisch gevolg: de geproduceerde Xe-radioisotopen komen 

in het koelwater of in de bunker terecht 

waarneming 

handeling 

via de uitlezing van de drukopnemer wordt 

de drukdaling waargenomen 

de bestraling stoppen. Het resterende Xe

gas in de koelvallen vangen. Het koelwater 

op besmetting controleren en de S.B.D. 

waarschuwen 

5) mogelijke storing diverse storingen aan de electrische appa

raten, zoals slangenpomp en stappenmotor 

(na E.O.B.) 

6) 

gevolg het niet kunnen uitspoelen van de aange

maakte radionucliden 

radiologisch gevolg: de I- en Cs-isotopen blijven in de target

buis geheel of gedeeltelijk achter 

waarneming het betreffende apparaat werkt niet 

handeling het betref f ende apparaat vervangen 

mogelijke storing de spoelvloeistof lekt uit de ops telling 

gevolg er komt spoelvloeistof buiten de opstel-

ling 

radiologisch gevolg: de opvangbak of de tafel waarop de opstel

ling staat worden besmet met een gedeelte 

van de spoelvloeistof 

waarneming de hoeveelheid spoelvloeistof die in het 

flesje terugkomt is significant kleiner 

dan de totale hoeveelheid spoelvloeistof 

en eventueel zijn er druppels aan het vul-
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systeem achter de opstelling waar te nemen 

handeling decontamineren of andere maatregelen treffen 

in overleg met de S.B.D. 

mogelijke storing ionenwisselaar lekt 

gevolg er komt spoelvloeistof buiten het slangen-

systeem 

radiologisch gevolg: het statief waarin de kolom geklemd is en 

de opvangbak waarin het statief staat wor

den besmet 

waarneming 

handeling 

druppelvorming langs de kolomwand 

slangenpomp uitzetten, de kolom vaster 

aandraaien en zonodig de kolom vervangen 

(eventueel de S.B.D. waarschuwen) 

Van de hierboven beschreven storingen zijn er gedurende alle expe

rimenten twee van opgetreden. Eenmaal zijn beide folies kapot ge

gaan (storing 2) tijdens een bestraling van natuurlijk Xe-gas. 

Hierbij zijn enige milliliters Xe-gas afgepompt. Er traden geen 

meetbare besmettingen van het bundelgeleidingssysteem op. De twee

de storing die opgetreden is,is storing 7. Hierbij werden het sta

tief (X
3

0cm = 0,5 mR/h) en het tissuepapier,dat de bodem van de 

opvangbak bedekte,besmet. In tabel C.11 zijn de bij deze besmet

ting vrijgekomen activiteiten gegeven, evenals de A.L.I.-waarden 

va~ deze isotopen. 

radioisotoop besmetting A.L. 1.-waarde besmettingsniveau * 
(MBq) O. (GBq) I. (GBq) o. (%) I. (%) 

I 3 0,4 0,7 0,7 0,5 

Cs 14 2,0 4,0 1 0,5 

Cs 96 0,9 1 10 10 

Cs 33 0' 1 0' 1 30 30 

* besmetting relatief ten opzichte van de A.L.I.-waarde 

Tabel C.11 Besmetting van het tissuepapier (O.=oraal;I.=inhalatie). 
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C.7 Het radioactief afval 

Indien 100% verrijkt 124Xe-gas bestraald wordt, ontstaat er vrij

wel alleen 123 1 (hfdst. 3). De opstelling is echter uitgetest door 

natuurlijk Xe-gas te bestralen, vanwege de lage kostprijs van na

tuurlijk Xe-gas, en door 124Xe-gas in diverse verrijkingsgraden 

te bestralen. Hierdoor zijn er oak Cs- en Xe-radioisotopen ont

staan. De langlevende radioisotopen hiervan, met een halverings

tijd van ea. een dag of grater, vormen een radioactief afvalpro

bleem. 

Van de Cs-radioisotopen zijn vooral 129 Cs (32 h) en 132Cs (6,6 d) 

van belang (tabel C.12). Daar de Cs-isotopen in een kationenwis

selaar ingevangen warden (hfdst. 4), wordt alle activiteit afkom

stig van Cs-radioisotopen in een klein volume geconcentreerd. Af

scherming hiervan vormt geen probleem. Tevens volgt uit de halve

ringstijden dat na een half jaar er vrijwel geen activiteit meer 

van deze Cs-radioisotopen zal zijn. Na opslag van de geconcentreer

de Cs-radioisotopen in een laden container gedurende ea. een half 

jaar is de activiteit zo laag geworden dat verwijdering zonder 

vergunning mogelijk is. 

Bij de Xe-radioisotopen vormt vooral het geproduceerde 127 Xe 

(36,4 d) een probleem. Omdat een Xe-gas vulling van de opstelling 

steeds herbruikt wordt, bevinden al deze geproduceerde Xe-radio

isotopen zich ofwel in de koelvallen ofwel in de targetbuis. Naar

mate het aantal bestralingen toeneemt, neemt de hoeveelheid 127Xe 

toe. Indien een andere gasvulling in de opstelling gewenst is, 

kan het geactiveerde Xe-gas niet eenvoudig afgepompt warden. Als 

oplossing voor dit probleem wordt er een koelval met een kraan 

erop aan kraan 22 (fig. C.2) gemonteerd, waarin het geactiveerde 

Xe-gas met behulp van vloeibare stikstof gevangen wordt. Het vo

lume van dit gas is ea. 250 ml S.T.P .. Nadat de koelval afgekop

peld is, kan deze koelval in een kluis voor opslag van radionu

cliden bewaard warden. Door de lange halveringstijd van het 127Xe 



- 73 -

radionuclide t! (d) activiteit 1 week na E.O.B. per eenheid 

van aangemaakte 1231-activiteit op 30 

uur na E.O.B. 

nat. xenon 2,3% 124Xe 99,9% 124Xe 

129Cs 1 ,3 2. 10 1 4. 10-1 0 
132cs 6,6 3.10 1 4.10- 1 0 
127Xe 36,4 1. 101 s.10- 1 

0 

Tabel C.12 Relatieve activiteiten van de langlevende radio

isotopen ten opzichte van de 1231-activiteit op 

30 uur na E.O.B .. 

moet de koelval enkele jaren opgeslagen warden, voordat verwijde

ring in de lucht mogelijk zou zijn. 

Zoals uit tabel C.12 blijkt spelen al deze verontreinigingen 

geen rol meer, indien het 99,9% verrijkt 124Xe-gas bestraald 

wordt. 

Aparte vermelding verdient de targetbuis. Bij een eventuele ver

vanging van de targetbuis, is deze zodanig geactiveerd door 

radioisotopen met een lange halveringstijd (m.n. 57 Co (271 d)), 

dat de geactiveerde targetbuis, na een eventuele opslag, aan een 

radioactief afval verwerkend bedrijf aangeboden dient te warden. 
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APPENDIX D BESTRALINGEN 

In deze appendix staan de gegevens van alle uitgevoerde bestraling

en. Per bestraling zijn de voor de bestraling van belang zijnde 

grootheden vermeld. Tevens zijn de aangemaakte activiteiten per 

bestraling gegeven. Van deze activiteiten zijn bij alle bestraling

en de activiteiten van de Cs-radionucliden en het 123 I gegeven welke 

zich na het tweemaal spoelen met 20 ml water in de spoelvloeistof 

bevinden. Een uitzondering vorm.t de 123 I-activiteit bij de bestra

ling van natuurlijk Xe-gas. De 123 I-activiteit hiervan is bepaald 

in het 0,02 M NaOH eluaat. De activiteiten van alle I-radionucliden 

anders dan 123 I zijn bepaald in het eluaat van de anionenwisselaar

kolom. Eventuele relevante opmerkingen over de uitgevoerde bestra

ling en/of activiteitsmeting completeren de bestralingsgegevens. 

Indien het Xe-gas niet op 6 uur na E.O.B. uit de targetbuis ver

wijderd is, zijn de 123 I- en 1251-activiteiten teruggerekend alsof 

het Xe-gas na 6 uur uit de targetbuis verwijderd zou zijn. 



BESTRALlNG No. 1 

DATUM: 12 april 1984 

B.O.B.: 17 .00 uur 

E.O.B.: 17 .40 uur 

Bestralingsduur: 40 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 
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Totale geintegreerde stroom: 1,04 µAh 

Maximale bundelstroom: 1 ,6 µA 

Begindruk: 0,41 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,45 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 
* 1311 -3 

1,9.10 

1231 -2 
2 ,5. 10 1331 -3 

3,9.10 

12~1 2,3.10 
-3 121c8 3,2 

1251 
* 129cs 14,4 

1261 4 ,8. 10 
-3 132cs 1 '4 

1301 5,3.10 
-3 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: eerste bestraling van de ontworpen bestralings

opstelling. 
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BESTRALlNG No.2 

DATUM: 26 april 1984 

B.O.B.: 14.03 uur 

E.O.B.: 14.33 uur 

Bestralingsduur: 30 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 2 ,5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: O ,4 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: O ,5 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 20 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 
* 

1311 
* 

1231 1,7.10 -1 1331 ~ ,O. 10 
-2 

121+1 J ,4. 10 
-2 l21cs 10,8 

1251 * l29cs 43,2 

1261 2,4.10 
-2 l32cs 7,2 

1301 3 ,5. 10 
-2 * niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No.3 

DATUM: 9 mei 1984 

B.O.B.: 9.58 uur 

E.O.B.:10.58 uur 

Bestralingsduur: 60 mi nu ten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: O ,04 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: O ,046 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 5 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 20% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 16,2 1331 * 
1241 7,9.10 -2 121cs 12,6 

1251 1,L10 
-1 129cs 2,2 

1261 -2 
3,2.10 132cs * 

13 o l * * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No. 4 

DATUM: 8 juni 1984 

B.O.B.: 8.25 uur 

E.O.B.: 9.03 uur 

Bestralingsduur: 38 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 4 µAh 

Maximale bundelstroom: 20 µA 

Begindruk: 0,4 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,7 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 6 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * l 311 -2 
1,7.10 

1231 1,2.10 
-1 1331 2 ,8. 10 -2 

121+ 1 * 121cs 12,2 

1251 * 129cs 54,0 

1261 3,3.10 
-2 132cs 8,3 

1301 6 ,4. 10 
-2 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: de 1231-opbrengst ligt laag vanwege het losschieten 

van de slang bij de kolom. Er is ongeveer 25% van de 

spoelvloeistof verloren. 

Dit is de eerste bestraling in de nieuwe bunker. 
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BESTRALlNG No. 5 

DATUM: 13 juni 1984 

B.O.B.: 9.28 uur 

E.O.B.: 10.36 uur 

Bestralingsduur: 68 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 20 µAh 

Maximal~ bundelstroom: 20 µA 

Begindruk: 0, 39 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,7 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 6 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 
* 

1231 0,9 1331 * 
1241 * 127Cs 68,4 

1251 * 129cs 280,8 

1261 * 132cs 46,8 

1301 * * = niet gemeten 

Bijzonderheden: Er is slecht uitgespoeld vanwege vet/olie in de 

ops telling. 



BESTRALlNG No. 6 

DATUM: 19 juni 1984 

B.O.B.: 14.02 uur 

E.O.B.: 14.32 uur 

Bestralingsduur: 30 
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minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 10 µAh 

Maximale bundelstroom: 20 µA 

Begindruk: 0,4 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,71 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 20 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 
* 1311 -2 3 ,4. 10 

1231 -1 
2,7.10 1331 * 

121+ 1 * 121cs 30,6 

1251 * 129cs 1?2,4 

1261 * 132cs 19,8 

1301 8,5.10 
-2 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 



BESTRALlNG No. 7 

DATUM: 27 juni 1984 

B.O.B.: 9.15 uur 

E.O.B.: 10. 15 uur 

Bestralingsduur: 60 
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mi nu ten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: µAh 

Maximale bundelstroom: µA 

Begindruk: O ,4 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,43 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 6 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
-2 

1231 5,9.10 
-2 

1331 1,3.10 

121+1 
* 127cs 10' 1 

1251 * 129cs 19' 1 

1261 
* l32cs 4,0 

13 o l 1,3.10 
-2 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: De activiteit van 127Cs ligt relatief te hoog. 



BESTRALlNG No. 8 

DATUM: 29 juni 1984 

B.O.B.: 9.02 uur 

E.O.B.: 10.02 uur 

Bestralingsduur: 60 
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mi nu ten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: 0,39 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,49 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 5 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 -2 2,9.10 1331 

* 
121+1 

* 
121c8 8,6 

1251 * 129cs 43,2 

1261 
* 132cs 7.2 

1301 
* 

* = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No. 9 

DATUM: 4 juli 1984 

B.O.B.: 9.41 uur 

E.O.B.: 10.13 uur 

Bestralingsduur: 32 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 2,5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: 0,39 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,49 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 6 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 2,1.10 
-2 

1231 1.9.10 
-1 1331 3,6.10 

-2 

1241 1,3.10 
-2 

·. 

121c8 10,4 

1251 4 ,4. 10 
-2 129cs 50,4 

1261 5 ,6. 10 
-2 l32cs 8,6 

13 o l 4 ,8. 10 
-2 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 



BESTRALlNG No. 10 

DATUM: 11 juli 1984 

B.O.B.: 13.50 uur 

E.O.B.: 14.20 uur 

Bestralingsduur: 30 
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minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 2,5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: 0,2 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,25 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

121 l 
* 1311 * 

1231 -1 
1,1.10 1331 * 

121+1 
* 127cs 7,9 

1251 * 129cs 30,2 

1261 
* 132cs 5,4 

13 o l 3,4.10 
-2 * niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No. 11 

DATUM: 13 juli 1984 

B.O.B.: 9.16 uur 

E.O.B.: 9.47 uur 

Bestralingsduur: 31 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 2 ,5 µAh 

Maximale bundelstroom: 5 µA 

Begindruk: 0 ,2 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0 ,25 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 5 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 1,1.10 

-1 1331 2,2.10 
-2 

1241 1,7.10 
-2 121cs 7,6 

1251 * l29cs 30,6 

1261 * l32cs 5,8 

1301 3,9.10 
-2 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No. 12 

DATUM: 18 juli 1984 

B.O.B.: 9.48 uur 

E.O.B.: 10.55 uur 

Bestralingsduur: 67 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 20 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: O ,4 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,75 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 6 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 
-1 

1311 1,3.10 

1231 5 ,3. 10 
-1 -1 

1331 2 ,0. 10 

1241 * 121cs 75,6 

1251 * 129cs 313,2 

1261 * 132cs 50,4 

13 o I 2,9.10 -1 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: Na 15 minuten met een protonenstroom van 25 µA bestraald 

te hebben, zijn het folie op de targetbuis en de folie

houder op de bufferruimte gaan lekken. De oorzaak hier-
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van is waarschijnlijk de slechte uitlijning van de opstelling ten 

opzichte van de bundel, waardoor plaatselijk hoge stromen op het 

targetfolie en op de targethouder op de bufferruimte vielen. Bij 

dit incident is circa 20% van het xenongas verloren gegaan, omdat 

er tot 6 uur na E.O.B. gewacht is met het terugwinnen van het xenon

gas. 

Hierna is de opstelling zeer nauwkeurig uitgelijnd, en is de wa

tergekoelde flens met de foliehouder (no. 5, figuur 5.1) andersom 

gemonteerd zodat er geen stroom rechtstreeks op de foliehouder kan 

vallen. Bovendien is voortaan gebruik gemaakt van dunnere folies 

(15 µm). Omdat bij een druk van 0,4 MPa slechts 15% meer opbrengst 

verkregen wordt dan bij een druk van 0,2 MPa (tabel 4.1), is voort

aan deze lagere druk gebruikt. 



BESTRALlNG No. 13 

DATUM: 1 augustus 1984 

B.O.B.: 16.33 uur 

E.O.B.: 17.36 uur 

Bestralingsduur: 63 
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mi nu ten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 9,7 µAh 

Maximale bundelstroom: 19 µA 

Begindruk: 0,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,33 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 1,8.10 
-1 

1231 5,5.10 
-1 1331 5,4.10 -2 

1241 
* 121cs 31 ,3 

1251 5,~.10 
-2 129cs 122,4 

1261 
* 132cs 23,0 

1301 1,8.10 
-1 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 



BESTRALlNG No. 14 

DATUM: 6 augustus 1984 

B.O.B.: 16.34 uur 

E. 0. B. : 1 7 • 2 1 uur 

Bestralingsduur: 47 
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minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 2,5 µAh 

Maximale bundelstroom: 10 µA 

Begindruk: 0,2 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,26 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: natuurlijk Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 1 ,4. 10 -2 

1231 1,1.10 
-1 1331 1,9.10 

-2 

121+1 1 ,4. 10 -2 127cs 8,6 

1251 1,2.10 
-2 129cs 29,5 

1261 3,3.10 -2 132cs 5,4 

1301 3,6.10 -2 * niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 



BESTRALlNG No. 15 

DATUM: 9 augustus 1984 

B.O.B.: 14.33 uur 

E.O.B.: 15.44 uur 

Bestralingsduur: 71 
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minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 18 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: O ,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 17 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 0' 11 

1231 20,0 1331 0' 13 

1241 0' 15 127cs 64,8 

1251 * 129cs 187,2 

1261 * 132cs 30,6 

1301 0' 19 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: Eerste maal bestralen van het menggas met 2,3% 
124xe. 
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BESTRALlNG No. 16 

DATUM: 15 augustus 1984 

B.O.B.: 9.45 uur 

E.O.B.: 15.03 uur 

Bestralingsduur: 318 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 82 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: 0,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 19 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 72,0 1331 * 
1241 * 127cs 291 ,6 

1251 * 129cs 864,0 

1261 * 132cs 144,0 

1301 * * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALING No. 17 

DATUM: 16 augustus 1984 

B.O.B.: 14.18 uur 

E.O.B.: 16.51 uur 

Bestralingsduur: 153 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 53 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: 0,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: O ,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 61 ,2 1331 * 
1241 

* 127cs 29L.£ 

1251 * 129cs 61220 

1261 * 132cs 100.8 

13 o l * * niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 



BESTRALING No. 18 

DATUM: 21 augustus 1984 

B.O.B.: 16.21 uur 

E.O.B.: 17.21 uur 
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Bestralingsduur: 60 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 8,3 µAh 

Maximale bundelstroom: 10 µA 

Begindruk: O, 008 HP a 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,01 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 0,23 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 99,9% verrijkt 124Xe-gas (7 ml S.T.P.) 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 3,2.10 -4 1311 
* 

1231 46.8 1331 
* 

1241 * l21cs * 
1251 * 129cs * 
1261 

* i32cs * 
1301 * 

* = niet gemeten 

Bijzonderheden: In tegenstelling tot in de literatuur (REU 83), waar 

gezegd wordt dat 121 1 vervalt naar 121~e(154 d), 

is er 121Te(16,8 d) gemeten. Het 121Te-gehalte is 

7.10-2% van de 1231-activiteit. Het 125 1-gehalte 

wordt berekend uit de 125Cs-activiteit en is 2.10-3% 

van de 1231-activiteit. 



BESTRALlNG No. 19 

DATUM: 24 augustus 1984 

B.O.B.: 9.51 uur 

E.O.B.: 21.05 uur 
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Bestralingsduur: 674 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 220 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: 0,2 MPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 60 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

i.211 * 1311 * 
1231 180 1331 * 
1241 * 121cs * 
1251 * 129cs 2 ,4. 10 

3 

1261 * 132cs 432 

13 01 * * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No.20 

DATUM: 30 augustus 1984 

B.O.B.: 14.49 uur 

E.O.B.: 17.22 uur 

Bestralingsduur: 153 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 57 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: 0,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroom: O ,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 16 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 54,0 1331 * 
1241 0,44 121cs 209 

1251 0,80 129cs 576 

1261 1 ,20 132cs 101 

1301 0,59 * niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No.21 

DATUM: 7 septernber 

B.O.B.: 10.15 uur 

E.O.B.: 17.15 uur 

Bestralingsduur: 420 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 148 µAh 

Maximale bundelstroom: 25 µA 

Begindruk: 0,2 HPa 

Druk tijdens maximale bundelstroorn: 0,36 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 63 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124Xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 0,82 

1231 1_65 '6 1331 0,66 

1241 1 '61 121c8 * 
1251 * 129cs 1 '9 .• 10 

3 

1261 2,33 132cs 302 

13 o l 1 '94 * = niet gemeten 

Bijzonderheden: geen 
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BESTRALlNG No. 22 

DATUM: 12 september 1984 

B.O.B.: 11.00 uur 

E.O.B.: 12.00 uur 

Bestralingsduur: 60 minuten 

Protonenenergie: 26 MeV 

Totale geintegreerde stroom: 

Maximale bundelstroom: 10 

Begindruk: 0 ,2 HP a 

10 µAh 

µA 

Druk tijdens maximale bundelstroom: 0,27 MPa 

Tijdstip Xe-gas terugwinning: 1,5 uur na E.O.B. 

Samenstelling Xe-gas: 2,3% verrijkt 124xe-gas 

Tabel met aangemaakte activiteiten van de belangrijkste 

radionucliden 

Nuclide Activiteit op Nuclide Activiteit op 

30 uur na E.O.B. 30 uur na E.O.B. 

( MBq ) ( MBq ) 

1211 * 1311 * 
1231 13,8 1331 * 
1241 * 121cs * 
1251 * 129cs * 
1261 * 132cs * 
1301 * * = niet gemeten 

Bijzonderheden: Bij <lit experiment is zowel de 1231-activiteit 

in de koelval als de uitgespoelde 1231-activi

teit gemeten. Uit de verhouding van deze beide 

activiteiten is het uitspoelrendement bepaald. 


