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Samenvatting 

Bij de elementenanalysemethode met behulp van röntgenspectroscopie 

wordt karakteristieke röntgenstraling opgewekt door beschieting van een 

preparaat met deeltjes. De verwerking van de resultaten (spectrum) van 

een meting bestaat uit het vinden van de karakteristieke pieken in een 

spectrum en het bepalen van de piekinhouden. Indien een model voor de 

produktie en detectie van straling bekend is kunnen de piekinhouden 

"vertaald" worden naar elementconcentraties. Een computerprogramma 

(XANDRA) is ontwikkeld voor het volautomatisch verwerken van röntgen

spectra. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de fotopieken 

door een Gauss-functie beschreven kunnen worden. Het programma is ge

schreven voor een minicomputer waarbij aandacht besteed is aan de ge
bruikersvriendelijkheid. De verwerking van een spectrum verloopt in 3 

fasen: 

I) Het zoeken in het spectrum naar de karakteristieke fotopieken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kruiscorrelatietechniek. 

II) Het bepalen van de piekinhoud van de fotopiek. De piekinhoud wordt 

berekend met behulp van een niet-lineaire kleinste-kwadraten aanpassing. 

III) Het omrekenen van de inhoud van een piek naar een (relatieve) ele

mentconcentratie. In het programma is het model geimplementeerd voor de 

berekening van spoorelementconcentraties in PIXE spectra. 
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Inle;d;ng 

Bij de elementenanalysemethode met behulp van röntgenspectroscopie 

wordt karakteristieke röntgenstraling opgewekt door beschieting van een 

preparaat met deeltjes. Indien geexciteerd wordt met ·ionen wordt er 
* gesproken van PIXE (Particle Induced X-ray Emission) [KIV80l,[JOH76l. In 

het geval van beschieting met fotonen spreekt men van XRF (X-ray Fluo

rescence) [GOU77l. Oe straling die hierbij uitgezonden wordt is karak

teristiek voor de elementen in de trefplaat (kwalitatieve analyse). Uit 
de intensiteiten van de karakteristieke straling kunnen de concentraties 

van de elementen berekend worden (kwantitatieve analyse). Voor de de

tectie van de röntgenstraling wordt in het algemeen van een halfgelei

derdetector (Si(li)) gebruik gemaakt. Oe detector geeft bij detectie van 

een foton een stroompuls (count) af, waarvan de grootte evenredig is met 

de fotonenergie. Met een minicomputer worden de counts geaccumuleerd 
(spectrum) en na de meting weggeschreven op een floppy-disk. In dit 

verslag worden röntgenspectra besproken die gemeten zijn met een Si(li) 
detector. Een gemeten röntgenspectrum bestaat uit karakteristieke foto

pieken gesuperponeerd op een continue ondergrond (fig. I.l). Oe onder
grond in PIXE-spectra wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het afremmen 

van foto-electrenen in de trefplaat. In het XRF-spectrum wordt de on

dergrond toegeschreven aan Compton- en Rayleigh-verstrooiing van de pri

maire straling. 

De verwerking van de spectra omvat 3 fasen: 

I) Het zoeken in het spectrum naar de fotopieken met behulp van een 
grafische display. 

II) Het bepalen van de piekinhoud van de fotopieken. 

III) Omrekenen van piekinhouden naar concentraties. 

Verwerkingstasen I) en II) nemen relatief veel tijd in beslag ten 

opzichte van de meettijd, indien de gebruiker "met de hand" de spectra 

moet verwerken. Indien de verwerking geautomatiseerd wordt, betekent 

dit een tijdwinst voor de gebruiker en geeft dit tevens de mogelijkheid 

meer spectra te meten en te verwerken. In dit afstudeerwerk is een pro

gramma (XANDRA) ontwikkeld voor een minicomputer dat volautomatisch de 
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fasen I,II en (!11) kan uitvoeren. 

In dit verslag wordt dit verwerkingsprogramma besproken met de tech
nieken en veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen. Hoewel 
dit verslag met name van PIXE-spectra uitgaat, zoals die met de aanwe

zige opstelling [KIV80l gemeten worden,kunnen onder bepaalde voorwaarden 

ook andere (XRF) spectra verwerkt worden (hoofdstuk 5.). Oe opbouw van 
het verslag is als volgt: 

Uit de literatuur [GEH75l,[WIL77l,[ESP77l zijn een aantal methodes 
bekend voor spectraverwerking. Een tweetal methodes wordt besproken in 

hoofdstuk 1. Uit een vergelijking van voor- en nadelen wordt gekozen 
voor de verwerkingsprogrammatuur die uitgaat van een analytische be

schrijving van fotopiek en ondergrond. 
In hoofdstuk 2 wordt de vorm van de fotopiek besproken. Doordat de 

piekvorm hoofdzakelijk door de S1(Li) detector bepaald wordt, wordt deze 
apart behandeld. 

Hoofdstuk 3 behandelt de automatische piekzoekprocedure. Twee metho

des worden besproken en een vergelijking wordt gemaakt ten aanzien van 

de detectielimiet voor kleine fotopieken en het scheidend vermogen. 

Oe structuur van het computerprogramma XANORA vormt het onderwerp 

van hoofdstuk 4. 
Aan de hand van een Synchrotron-XRF vliegas spectrum worden de re

sultaten van een verwerking in hoofdstuk 5 besproken. Ook wordt aan
dacht besteed aan de verwerkingstijd en de nauwkeurigheid van de resul

taten. Twee specifieke gevallen worden besproken; de verwerking van 

kleine pieken (CD-Ka piek in een PIXE spectrum) en de systematische fout 

in de oppervlaktebepaling van een Kal-Ka2 doublet. 
Een model voor de produktie en detectie van röntgenquanta afkomstig 

van spoorelementpreparaten komt in hoofdstuk 6 aan bod. Dit model is 
geïmplementeerd in XANORA. 
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fig. 1.1 

Voorbeeld van een PIXE spectrum [KIV80l. 

* Op een aantal plaatsen in dit verslag is omwille van de duidelijkheid 

of consistentie met de literatuur gebruik gemaakt van engelse termen. 
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Hoofdstuk 1 Bestaande verwerkingsprogrammatuur 

Oe programmatuur voor ver~erking van röntgenspectra kan globaal in 

t~ee groepen ingedeeld worden. Beide groepen ~orden hier besproken met 

voorbeelden uit de literatuur, met een aantal specifieke voor- en nade

len. Voor een minicomputer is een ver~~kingsprogramma geschreven, 

~aarbij rekening is gehouden met beperkte geheugenruimte en rekensnel

heid van de OIGITAL POP 11/23 (11/03). 

1.1 Additieve beschrijving spectrum 

Bij de additieve beschrijving van een spectrum [GEH75l wordt het 

X-ray spectrum van een matariaal benaderd door een superpositie van de 

spectra van de afzonderlijke elementen (componentspectra) ~aaruit het 
materiaal is samengesteld (deze benadering is niet altijd geldig (par. 

1.1.3)). Hierbij wordt de ondergrond als een apart spectrum beschou~d. 

Oe componentspectra moeten bekend zijn, evenals het {genormeerde) spec

trum van de ondergrond. Met componentspectra worden spectra van 1 ele

ment bedoeld die genormeerd zijn op de meettijd en de concentratie van 

het element. Oe beschrijving van het gemeten spectrum wordt gegeven 

door (1-1): 

met: 

N = f * B b 

N gemeten spectrum 

* s x 

B ondergrond spectrum 

n aantal elementen 

Sx componentspectrum van element x 

f concentratiefactor 
x 

fb normeringstaeter ondergrond 

(1-1) 

Met behulp van een eenvoudige lineaire regressie ~orden de factoren 

fx en fb bepaald. De concentraties ex van de in het preparaat aan~zige 



elementen zijn evenredig met de factoren f . 
x 

1.1.2 Voorbeeld uit de literatuur 

Het programma X-RAY 
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X-RAY CGEH75l is ont~ikkeld door R.J. Gehrke en R.C. Davies aan 

het NASA Lyndon B. Johnson Spacecraft Center in Houston. Het programma 

is geschreven in FORTRAN voor een Digital POP 11 computer. Het ~ordt 

hoofdzakelijk gebruikt voor het analyseren van "silicate and oxide min

eral samples 11
• De hele ver~erking verloopt automatisch. De analyse van 

het spectrum neemt ongeveer 60 seconden in beslag. 
Een kruiscorrelatie met een Gauss-functie (zie Hoofdstuk 3) ~ordt 

gebruikt om de pieken te localiseren. Voor de identificatie van de piek 
worden alle spectraallijnen (Ka en K~) met een energieverschil van ten 

hoogste 80 eV geselecteerd. In t~ijfelgevallen wordt gekeken naar de 

aan~ezigheid van zo~el een Ka als een K~ lijn. Het vinden en identifi

ceren van alle pieken in een 400 kanaals-spectrum duurt 4-5 seconden. 

De concentraties van de elementen worden bepaald met een lineaire 

kleinste-k~adratenfit van het spectrum met de cvmponentspectra. Indien 
uit de aanpassing volgt dat een van de elementconcentraties negatief is, 

dan ~ordt de aanpassing opnieu~ uitgevoerd, ~aarbij het betreffende com
ponentspectrum ~eggelaten wordt. 

1.1.3 Specifieke voor- en nadelen 

De additieve methode heeft als grootste voordeel dat de elementcon

centraties berekend worden uit een lineaire regressie. Hierbij zijn 

geen beginschatters nodig. Hierdoor is de methode snel, daarentegen is 

de methode ~einig flexibel. 
De spectra van alle afzonderlijke elementen moeten gemeten worden. 

Bovendien vereist de methode dat er steeds wordt uitgegaan van spectra 

die onder dezelfde condities zijn gemeten als de componentspectra. De 

instelling van detector, voorversterker etc. mag nau~elijks of niet 

verlopen in de tijd. De veronderstelling dat het gemeten spectrum een 

superpositie van componentspectra is, gaat slechts op als de concentra-
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tie van alle elementen klein is (<û.S% KIV80). Bij hogere concentraties 

is de aanname van lineaire superpositie vanwege interelement effecten 

niet meer geldig. 

1.2 Analytische beschrijving spectrum 

Bij deze methode wordt uitgegaan van een analytische beschrijving 

lbenadering) [WIL77l,[ESP77l van het spectrum waarbij het aantal counts 

in kanaal i wordt gegeven door: 

n 

N. = B; +L pk . 
1 ,1 

(1-2) 

k=l 

waarin: 
N. 

1 
aantal counts in kanaal i 

B. beschrijving ondergrond 
1 

n aantal fotopieken in spectrum 

pk . 
,1 

beschrijving ke fotopiek 

De parameters x1 die het model beschrijven (ondergrond- en fotopiek
parameters) worden iteratief aangepast, zodanig dat de kleinste-kwadra

tensom F(x) (vergl. 1-3) geminimaliseerd wordt. Om het proces te starten 

is een beginschatting nodig voor de elementen van de parametervector x. 

* (N. - N -)2 
1 1,x (1-3) 

met: 
F(x) som van de gewogen kwadraten 

m aantal meetpunten 
w. , weegfactor meetpunt i 

N. aantal gemeten counts in kanaal i 
1 

N. -
l,X 

modelfunctie 
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x parametervector 

Het hele spectrum met deze analytische beschrijving aanpassen, is om

vangrijk. Redenen hiervoor zijn: 

- Oe benadering voor de ondergrond is over het algemeen voor een beperkt 

interval geldig. 

- Het aantal parameters dat het spectrum beschrijft wordt door de vele 
pieken vrij groot. Gevolg hiervan is dat de rekentijd "explodeert". 

In de praktijk wordt daarom het spectrum verdeeld in piekregio's. 

Het aantal pieken in een regio dient zo laag mogelijk gehouden te wor
den. Door partiele overlapping van fotopieken is dit echter niet al

tijd mogelijk. 

1.2.1 Voorbeelden uit de literatuur 

Het programma TRACE 

TRACE [WIL77l is geschreven door R.O. Willes en R.L. Walter aan de 

Ouke Un1vers1ty te Durham en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de ana

lyse van biologische samples. Het programma draait op een DDP-224 (Min

neapolis Honeywell Corporation) en beslaat een geheugenruimte van 14 
K-woord (24 bit/woord). Oe verwerking van een spectrum (512 kanalen) 
met 10-20 elementen neemt 1 tot 2 minuten in beslag. 

De verwerking bestaat uit het invoeren van de grenzen van de regio's 

met per regio een lijst van elementen waarnaar gezocht dient te worden. 
Oe ondergrond wordt beschreven met exp(P) waarbij P een polynoom is met 

graad n (n<5, door de gebruiker instelbaar). De coëfficiënten van de 

polynoom worden bepaald uit een regressie op punten van het spectrum, 

die aan de ondergrond toegeschreven worden en die door de gebruiker of 
computer geselecteerd zijn. Oe fotopieken worden door Gauss-functies 
voorgesteld. Aangenomen wordt dat de pieklocatie en piekbreedte (ap) 
lineair van de X-ray energie afhangen. De parameters die deze afhanke
lijkheid beschrijven, worden uit een calibratie van het systeem bepaald. 
Na aftrek van het model voor de ondergrond worden met een lineaire re
gressie de beginschattingen voor de ondergrondparameters berekend. Voor 

de kleinste kwadraten aanpassing wordt het algorithme van Marquardt ge-
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brui kt U"1AR63J. 

Het programma AXIL 

AXIL is geschreven door P. van Espen, H. Nullens en F. Adams van 

het department of chemistry, University of Antwerp [ESP771. AXIL is ge
ïmplementeerd op een Oigital POP 11/45 en is geschreven in Fortran IV. 
Oe verwerkingstijd varieert van een paar seconden tot enkele minuten, 
afhankelijk van de complexiteit van het spectrum. Oe locale ondergrond 

wordt beschreven met een polynoom (graad n<4). Oe fotopieken worden 
Gauss-vormig verondersteld. Het locale spectrum mag maximaal door 20 

parameters beschreven worden. 

De gebruiker deelt het spectrum in regio's in, met per regio de 

namen van de spectraallijnen. Oe maximale grootte van een regio is 256 

kanalen (5 keV). Oe beginschattingen voor de ondergrondparameters en de 

piekhoogten worden met een lineaire regressie bepaald. Om te voorkomen 
dat het iteratieproces fysisch niet relevante waarden voor de calibra-

* tieparameters (e
1
-e4 ) oplevert, wordt niet met ei maar met c

1
• gerekend. 

Oe relatie tussen ei en ei' wordt gegeven door (1-4): 

(1-4) 

c10 is de startwaarde voor e1 en dC1 is het interval waarin ei mag 
varieeren. 

Oe iteratieve kleinste-kwadraten routine is gebaseerd op het algor
ithme van Marquardt [~631. 

Energie-kanaal calibratie 
Energie-piekbreedte calibratie 
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1.2.2 Specifieke voor- en nadelen 

Het grootste nadeel van de analytische aanpak is, dat de aanpassing 

gevonden wordt door middel van een iteratief proces. Dit proces kan 

traag zijn vooral als het (locale) spectrum door veel parameters be

schreven wordt en/of er uitgegaan wordt van slechte beginschatters. 

Daarentegen is de methode erg flexibel. Alle spectra die redelijk aan 
het model voldoen kunnen verwerkt worden. 

1.3 Overweging voor de gekozen analytische aanpak 

Vanwege de grotere flexibiliteit van de analytische aanp~k is deze 

verkozen boven de additieve methode. Deze keuze maakt het echter nood

zakelijk dat het piekprofiel van de fotopiek bekend is. Aan de be
schrijving van de ondergrond wordt alleen de eis gesteld dat deze de lo

cale ondergrond goed benadert. De fysische processen die voor de onder
grondvorming verantwoordelijk zijn, worden in het algemeen buiten be

schouwing gelaten. In de praktijk blijkt een polynoom van graad 1 of 2 
een voldoende benadering voor de locale ondergrond te zijn. 

Vanwege de eis dat de verwerking van spectra (vol)automatisch moest 

verlopen, is gekozen voor het zelf ontwikkelen van een verwerkingspro

gramma, uitgaande van technieken zoals gebruikt in TRACE en AXIL. 

Bovendien kon dan vanaf het begin rekening worden gehouden.met de (ver

eiste) gebruikersvriendelijkheid, en het inbouwen van testfaciliteiten. 
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Hoot'"'dstuk Analytische beschrijving fotopiek 

In het vorige hoofdstuk is gekozen voor het ontwikkelen van een pro

grammatuur waarbij uitgegaan wordt van een analytische_beschrijving van 

ondergrond en fotopiek. Omdat het profiel van de gemeten fotopiek 1n 

belangrijke mate door de Si(Li) detector wordt bepaald, is deze apart 

behandeld. Het overige gedeelte van het meetsysteem wordt verder buiten 

beschouwing gelaten (zie KIV80). Omdat het verwerkingsprogramma ge

schreven wordt voor een minicomputer moet bij de keuze van de analy

tische beschrijving overwogen worden welke consequenties dit heeft voor 

de verwerKingstijd. 

2.1 De Si(Li) detector 

De fotonen die in de trefplaat geproduceerd worden, worden gedetec

teerd door een halfgeleider detector. In de PIXE opstelling wordt ge

bruik gemaakt van een Si(Li) detector [BER68l,[GE072l (fig. 2.1) van 

Schlumberger met een werkzame oppervlakte van 30 mm2• 

---.11+--
. ... 1 

----41 

...... BE VENSTER 

fig. 2.1 

GOUDLAAG 

DODE LAAG 

-

h 
J_ 

Schematische weergave Si(li) detector 

SI KRISTAL 

N TYPE 

GOUDLAAG 
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Het detector kristal bestaat uit een cylindrische plak P-type Sili-
_cium (dikte 4 mm) waarin Lithium tdonor) is gediffundeerd ter compensa

tie van het Silicium. Op het kristal is aan voorkant en achterkant 
een goudlaag opgedampt. Zo wordt een P.I.N. type diode verkregen. Over 

de diode wordt in de sperrichting een spanning aangelegd van ongeveer 

1000 Volt. 

Een invallend foton maakt (indien het niet geabsorbeerd is in de 

goudlaag of dode-laag) door middel van het foto-electrisch effect een 

aantal gat-electron paren vrij. Dit aantal is evenredig met de energie 

van het foton ~· 

n = (2-1) 

e 

met: 

n aantal gat-electron paren 

Ef Energie foton 
e 3.8 eV/paar 

Door het aangelegde potentiaalverschil over het kristal wordt de 
vrijgemaakte lading weggezogen en verzameld in de voorversterker. 

Zowel voorversterker als de Si(Li) detector worden gekoeld met vloeibare 

stikstof (T=77 K) om thermische ruis tot een minimum te beperken. Door 

middel van het Beryllium venster (dikte 25 m) is de detector vacuum

dicht afgesloten en wordt overmatige verdamping van de vloeibare stik

stof voorkomen. Tevens verhindert het oxidatie van de oppervlaktelaag 
van het detectorkristal. De voorversterker levert een spanningspuls af 

met een amplitude evenredig met het aantal vrijgemaakte ladingsdragers 
De pulshoogte uit de voorversterker wordt door verdere electronica ver-
taald naar een kanaalnummer. 
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2.2 Beschrijving detectorresponsie 

Het berekenen van een analytische detectorresponsie op mono-energe

tische fotonen is moeilijk vanwege de complexe fysische en statistische 

processen in de detector. In de praktijk wordt daarom gezocht naar ma

thematische beschrijvingen die zo goed mogelijk overeen komen met de 

gemeten piekprofielen (veelal gemeten met radio-actieve ijkbronnen). 

In [MCN75l wordt een overzicht gegeven van analytische benaderingen 

van piekprofielen afkomstig van Ge(Li) en Si(Li) detectoren. In het 

geval van de Si(Li) detector werd het profiel opgemeten van de 14.4 KeV 

lijn, afkomstig van een Co57 bron. De telsnelheid was laag (200 

counts/seconde) zodat pile-up te verwaarlozen was. De piek bevatte on

geveer SûO.OOO counts (fig. 2.2). In alle benaderingen word~ de belang

rijkste bijdrage aan de piekvorm beschreven met een Gauss functie. 

Deze Gauss-functie vindt zijn oorsprong in het statistische karakter van 

de ruis in het meetsysteem en het proces van verzamelen van ladings

dragers in de detector. 

1 
l 

! 

10 
I 111 133 1117 2111 

a.-• ..._ 

fig. 2.2 

Kleinste-kwadraten fit van de 14.4 Kev lijn van Co57 met een 
Gauss-functie. De getrokken lijn is de berekende aanpassing 
O'l:N75l. 



PAGE 13 

Aan de laagenergetische kant wijkt het gemeten profiel af van de 

ideale Gauss-functie. Oe redenen hiervoor zijn: 

-Onvolledige verzameling van foto-electronen in bepaalde gedeelten van 
de detector. 

- Ontsnappen van foto electraoen uit de gevoelige detectorlaag. 

Om te corrigeren voor de vervorming van de laagenergetische kant 

worden aan de Gauss-functie enkele termen toegevoegd. Oe beste aanpas

sing werd verkregen met een aangepaste functie van Robinson [ROB701 

(fig. 2.3). Hierbij wordt de vervorming beschreven met een tweede Gauss

functie en een stapfunctie. Voor deze beschrijving zijn 9 parameters no
dig (bij de oorspronkelijke Gauss worden slechts 3 parameters gebruikt). 
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fig. 2.3 

Oe 3 componenten van de functie van Robinson. 
G) Gauss-functie S) Stapfunctie 0) Tweede Gauss-functie 
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fig. 2.4 

Kleinste-kwadraten fit van de 14.4 Kev co57 lijn met de aangepaste 

Robinson functie [MCN75l. 

Hoewel de laatste aanpassing beter de responsie van de detector op 

de Cabalt lijn beschrijft (fig. 2.4), is de beschrijving vanwege het 

grote aantal parameters niet altijd geschikt voor de analyse van rönt

genspectra. 

Bovendien heeft een dergelijk complexe beschrijving slechts zin in

dien de ondergrond klein (<100 counts} is en het aantal counts in de be

treffende piek groot (piekhoogte>lOOOO counts) is, hieraan wordt bij, 

röntgenspectra in het algemeen niet voldaan. 

Op grond van deze overwegingen is in dit werk gekozen voor de be

schrijving van een fotopiek door middel van een Gauss-functie. Oe fout 

die wordt gemaakt doordat we een gedeelte van de counts niet meerekenen 

is klein en omdat we over het algemeen geïntereseerd zijn in verhouding

en van piekinhouden verwaarloosbaar {MAE84l. 
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2.3 Calibratie van het systeem 

Energie-kanaal calibratie 

Om een piek in het spectrum te kunnen identificeren is het noodzake

lijk de afhankelijkheid tussen de energie van een spectraallijn en de 

positie (in kanalen) van de lijn in het spectrum te kennen. De 

energie-kanaal calibratie ~rdt uitgevoerd door van "bekende 11 spectraal

lijnen de positie te geven. De namen en energieen van een aantal spec

traallijnen zijn opgeslagen in een computerfile (XANXRY.TAB) en kunnen 

met het (door ons geschreven) programma XRAY ge~ijzigd worden. In fig. 

2.5 zijn de posities gegeven van de gemeten Ka lijnen. I~ de praktijk 

blijkt in het energiegebied 1-15 keV de energie-kanaal afhankelijkheid 

goed door een lineaire functie (vergl. 2-2) beschreven te kunnen ~r

den. 

CH = CHPEV*E + CH0 (2-2) 

met: 

CH kanaalnummer 

E energie spec. lijn 

CH0,CHPEV calibratieconstanten 

De ~aarden van de calibratieconstanten CHPEV en CH0 zijn bepaald aan 
de hand van PIXE-spectra van metaalplaatjes. In deze spectra werd de 

positie van de Ka-lijn bepaald. De getrokken lijn geeft de berekende 
energiecalibratie volgens (2-2) weer. 
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fig. 2.5 

De energie-kanaal calibratie bepaald met behulp van de Ka-lijn van PIXE 

metaal spectra. Het aantal kanalenleV ,CHPEV=23.6. 

Energie-piekbreedte calibratie 

Indien de energie-piekbreedte afhankelijkheid bekend is, kan het 

spectrumverwerkingsprogramma XANDRA (Hoofdstuk 4,5) de schattingen voor 

de piekhoogte en piekbreedte verbeteren (par. 4.3.2). 

De breedte van een piek wordt toegeschreven aan de variatie in het 

aantal gecreeerde gat-elektron paren en ruis in de detector en in de 

electronica [JEN81l. De variantie a
2n in het gemiddelde aantal geprodu

ceerde gat-elektron paren n wordt gegeven door vergl. (2-3): 

F is de Fanofactor [FAN47l en hangt van het gebruikte detectormate

riaal af. In de literatuur worden verschillende waarden voor de Fanofac-

tor van Silicium gegeven; 

[QUS75l F=0.2. 

[GED72l 0.115<F<0.135 
' 

[OYS73l F=O.lS 
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ïv~t behulp van de vergelijkingen t2-1J en t2-2) kan t2-3) omgerekend 

worden naar een piekbreedte tin kanalen) : 

aP = CHPEV * te * F * El 112 
(2-4) 

Verondersteld mag worden dat de ruis in de detector en in de elec

tronica onafhankelijk is van de energie van het invallende foton. Oe 

breedte van de piek wordt nu gegeven door (2-5): 

aP = CHPEV * (a
2ru1s + e * F *E) 112 

(2-5) 

In fig. 2.6 zijn de breedtes van een aantal metaal Ka-lijnen gegeven. 

Oe piekbreedtes zijn bepaald uit de PIXE metaal spectra (met behulp van 

XANORA). Oe breedtes zijn gecorrigeerd voor de splitsing van de Kal- en 

de Ka2-lijn. Oe getrokken curve geeft de berekende aanpassing volgens 

(2-5) weer. Uit de curve volgt een ~aarde van de Fanofactor F, F=0.18. 
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fig. 2.6 

Oe breedte (in kanalen) van de Ka-lijn als functie van de energie. 

Uit de aanpassing volgt een ~aarde van de Fanofactor F=O.l8. 
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Hoofdstuk 3 De automatische piekzoekprocedure 

Oe eerste stap in de verwerking van de metingen is het zoeken in het 

spectrum naar pieken. In de volgende fasen van de analyse wordt steeds 

weer gebruik gemaakt van de resultaten van de piekzoekprocedure, zoals 

in dit hoofdstuk beschreven. Twee piekzoekmethoden ~orden behandeld; 

de methode die gebruik maakt van de numeriek bepaalde tweede afgeleide 

en de correlatietechniek. 

3.1 De t~eede afgeleide methode 

De methode van de tweede afgeleide [MAR67l is erop gebaseerd dat de 
-

ondergrond in röntgenspectra ·langzaam variëert en voor kleine interval-

len door een lineaire functie te benaderen is (3-1): 

(3-1) 

met: 

B1 aantal ondergrond counts in kanaal 1 

i kanaalnummer 

b0,b1 ondergrondparameters 

De tweede afgeleide van de ondergrond B1 naar kanaalnummer i is nu over

al nul. Uit praktische overwegingen is gekozen voor de negatieve t~eede 

afgeleide s1: 

(3-2) 

Indien het spectrum naast de ondergrond een fotopiek bevat, wordt 

het aantal counts N1 in kanaal i gegeven door: 

Ni = B. + P. (3-3) 
1 1 

met: 

Ni aantal counts in kanaal i 

B. ondergrond 
1 

P. fotopiek 
1 
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Voor Gauss-vormige fotopieken geldt voor P1 : 

<1-io)2 

Pi =A* exp(- -------) 
2ap2 

(3-4) 

waarin: 

P; aantal piek counts in kanaal i 
A hoogte piek 

10 centrum piek 

ap breedte piek 

De negatieve tweede afgeleide is nu ongelijk nul, behalve in de na

bijheid van een fotopiek, en maximaal positief voor de locatie van de 

top van de fotopiek. 

Door statistische fluctuaties in N1 kunnen piekvormige structuren 

ontstaan. Deze ruispieken onderscheiden zich in het algemeen van foto

pieken doordat de waarde van s1 vergelijkbaar is met zijn standaard de

viatie (verder te noemen s.d.) aS1• Voor een fotopiek is de verhouding 

S./aS. meestal veel groter dan 1. Op grond van een Poissonverdeling 
1 1 

N dt h tt d d 1 N door Ni l/2. V voor 1 war een se a er voor e s. • n i gegeven oor 
de s.d. in s1 geldt nu: 

112 = (N. 1 + 4N. + N.+1) ,_ 1 1 (3-5) 

Om te voorkomen dat de zoekprocedure deze fluctuaties voor fotopiek

en aanziet, wordt aan de maxima in s1 de eis gesteld dat het quotient 
Si/aS1 een drempelwaarde t (threshold) overschrijdt. Dit quotient is 

een maat voor de significantie van Si. Hoe groter de drempelwaarde ge

kozen wordt, hoe groter de waarschijnlijkheid dat een maximum in s1 ver

oorzaakt wordt door de aanwezigheid van een fotopiek. Hiermee wordt een 

limiet gesteld aan de detecteerbaarheid van kleine pieken. Indien de 

ondergrond B constant verondersteld wordt kan de ondergrens van de piek

hoogte Amin berekend worden uit: 

2Amin*(l-exp(-l/2ap2) 

----------------------------- = t (3-6) 

(6B+2Amin*(2+exp(-l/2ap2)) 112 
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In tig. 3.1 is voor 3 ~aarden van B (0,100,10000 counts) deze on

dergrens berekend. Uit de curven blijkt dat deze_methode vanwege de 

slechte detect1elimiet niet geschikt is voor piekzoekprocedure. 

Uitgaande van bijv. een ondergrond van 100 counts en een piekbreedte 

ap=2.5, moet de piektop meer dan 1600 counts bevatten om gedetecteerd te 

~rden. In 

kunnen worden. 

sproken. 

(I) 5 
.... 1 0 
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fig. 3.1 

de gemeten spectra moeten echter kleinere pieken gevonden 

Een betere techniek wordt in de volgende paragrafen be-

2 3 4 5 

--+ PIEKBREEDTE (KAN·) 

De minimale piekhoogte A . als functie van de piekbreedte ap. De m1n 
waarde van de drempel (threshold) t is 2.5. 

I) 8=0 counts I!) 8=100 counts lil) 8=10000 counts 
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3.2 De kruiscorrelatie methode 

Bij de kruiscorrelatiemethode ~rdt een correlatiespectrum berekend 

door het oorspronkelijke spectrum te correleren met een specifieke func

tie [CQN701. Vanwege het discrete karakter van de data wordt de uit

drukking voor het correlatiespectrum gegeven door: 

met: 

k 

COR1 = ~ cj * Ni+j 
j=-k 

COR 1 berekende correlatie in kanaal i 

cj correlatorcoefficient, de verzameling 

(3-7) 

c. (-k < j < k) ~rdt de correlator genoemd 
J 

Voor de s.d. in COR1 geldt de uitdrukking: 

* N 11/2 
i+j 

(3-8) 

Oe vorm van de correlator ~rdt bepaald door de structuren waarnaar 
gezocht wordt. In het geval van röntgenspectra zijn dat Gauss-vormige 

fotopieken. Bovendien wordt de eis gesteld dat de ondergrond in het 

correlatiespectrum zoveel mogelijk weggefilterd wordt. Voor kleine in

tervallen mag deze ondergrond lineair verondersteld worden. Dit impli

ceert een symmetrische correlator met een "zero-area 11 (de som van de 

correlatorcoefficienten is nul, i:cj = 0 ). 

In dit hoofdstuk worden twee correlatoren uitgebreid beschreven: 

-Oe tweede afgeleide van een Gauss-functie (zie fig. 3.2 curve !). 

j2 

c. = (1- 2j2) * exp(- ----) (3-9) 
J 2 

2ac 
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üm aan ae r:i s van ";:ero-area '' te vo 1 doen moeten de grenzen van de 

correlator (k en -k) voldoende ruim gekozen worden. Oe waarde k=15 

blijkt in de praktijk goed te voldoen. 

-Oe ver~choven Gauss-functie (zie fig. 3.2 curve II) • 

cj 

c 

. 2 
J 

-= exp(- ----) c 

2ac 2 

1 k 

= * ~ exp( -
2k+l J=-k 

j2 

----) 
2 2ac 

(3-10) 

Van een Gauss-functie wordt de gemiddelde waarde c afgetrokken, 

zodat de som van de correlatortermen nul wordt. 

1 

.5 

~ 

(.) 

t 0 

-·5 

- 1 

tig 3.2 

-15 -10 -5 0 

~J 

11 

5 1 0 15 

Oe correlator termen als functie van j. Voor de duidelijkheid is genor
meerd op 1. 

I) Tweede afgeleide Gauss-curve. II) Verschoven Gauss-curve. 
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3.2.1 Oe detectielimiet 

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de kruiscorrelatie-

techniek geschikt is voor het detecteren van kleine pieken. Beide cor-

re latoren worden met elkaar vergeleken. 

De voorwaarden voor piekdetectie zijn dezelfde als bij 

tweede-afgeleide methode (par. 3.1). Voor de volledigheid worden 

hier herhaald. 

1) Het correlatiespectrum heeft een (locaal) maximum voor i=i 0 • 

2) Cor. /aCor1 > t. 
1 0 0 

Voor het testen zijn spectra geconstrueerd, met de eigenschappen: 

- de ondergrond is constant 

- de fotopiek is Gauss-vormig 

- het spectrum bevat geen ruis 
- er treedt geen partiele overlap op met andere fotopieken 

Het aantal counts in kanaal i wordt gegeven door: 

met: 

( . . )2 ,_, 
0 

N1 = B + A*exp(- -------) 

2ap2 

B niveau ondergrond 

A piekhoogte 

io piekpositie 

ap piekbreedte 

(3-11) 

de 

ze 

Het maximum in het correlatiespectrum wordt bereikt voor i=i 0• De 

kleinste piekhoogte Amin die nog te detecteren is, volgt uit de verge
lijking: 



COR. 
10 

= 

k 

L cj * Nj+io 
j=-k 

---------------------- = t 
k 

(~ 
L 
j=-k 

cJ.2 * N.+. )1/2 
J 10 
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(3-12) 

Hierbij worden de coefficienten c. bepaald door de gebruikte corre
J 

lator. De waarde B van de ondergrond B1 komt in de teller van het link-

erlid van (3-12) niet voor. Deze vergelijking is te herschrijven tot: 

met: 

a2 * Amin 
----------------------- = t 
( *A . + ao * B)l/2 al m1n 

Amin minimale piekhoogte 

l 
a2 = 2: c j * exp (- ----) 

2ap
2 

j2 

----) 

2ap2 

Er kunnen nu twee situaties onderscheiden worden. 

I) Geen ondergrond; B = 0 

Uit (3-13) volgt de oplossing: 

A . m1n = 

(3-13) 

(3-14) 
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In tig. 3.3 is de min1male piekhoogte A . uitgezet als functie van m1n 
de piekbreedte ap. 
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fig. 3.3 

1 2 3 4 5 

-ooo4 .. ~P IE KBREE DTE (KAN.) 

De minimale piekhoogte A . als functie van de piekbreedte ap. m1n 
De corelatorbreedte ac=2.5, de threshold t=2.5. 

I) Tweede afgeleide Gauss-curve. !I) Verschoven Gauss-curve. 

Uit de grafiek blijkt dat de methode met de verschoven Gauss voor 
deze situatie beter is. In het interval 2<ap<S is de minimale piek

hoogte kleiner dan 2. Deze waarde is in de praktijk iets groter omdat 

bij deze ber~keningen geen rekening is gehouden met 11 quantisatieruiS 11 

(discrete kanaalinhouden). Vergelijken we deze resutaten met fig. 3.1 

curve I dan blijken beide correlatoren duidelijk betere resultaten te 

geven dan de tweede afgeleide methode. 

II) Hoge ondergrond; B>>A 

Als de ondergrond veel groter 1s dan de piekhoogte, kan in de noemer 

van vergl. (3-13) de term a1*Amin verwaarloosd wor~en. De uitdrukking 

voor de minimale piekhoogte Amin wordt dan: 
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(3-15) 

Als voorbeeld is voor een ondergrond van 10000 counts Amin berekend. 

De resultaten zijn weergegeven in fig. 3.4. 
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5 

Oe minimale piekhoogte als functie van de piekbreedte. Oe ondergrond 

B=lOOOO counts, de correlatorbreedte ac:2.5, de threshold t=2.5. 

I) Tweede afgeleide Gauss-curve. II) Verschoven Gauss-curve. 

In het geval van een hoge ondergrond geeft de methode met de ver

schoven Gauss weer de beste resultaten. Bovendien is voor beide eerre

latoren de correlatietechniek superieur aan de tweede afgeleide methode~ 
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3.2.2 Scheidend vermogen 

Behalve de detectielimiet is het detecteren van elkaar overlappende 

fotopieken, eventueel met een groot verschil in intensiteit, een belang

rijke overweging bij de keuze van het type correlator: In fig. 3.5 is 

de vorm van de piek in het correlatiespectrum (correlatiepiek) gegeven 

voor de beide correlatoren. De detecteerbaarheid van overlappende piek
en wordt gegeven door het scheidend vermogen van de correlatietechniek. 
Onder scheidend vermogen wordt hier verstaan: de minimale afstand (in 
kanalen) waarbij twee pieken nog afzonderlijk gedetecteerd worden. 

-1 

fig. 3.5 

-20 
I 

-10 

De vorm van de correlatiepiek. 

I 

0 

~ KANAAL 

I 

1 0 

De correlatorbreedte ac=2.5, de piekbreedte ap=2.5. 
I) Tweede afgeleide Gauss-curve. II) Verschoven Gauss-curve. 

20 

De geisoleerde correlatiepiek wordt gekenmerkt door een locaal maxi

mum omgeven door 2 locale negatieve minima. Indien de correlatiepieken 

elkaar overlappen kunnen we afhankelijk van de mate van overlap de vol

gende situaties onderscheiden: 

-Het (locale) minimum tussen de twee correlatiemaxima is negatief. De 

pieken worden beide gedetecteerd (fig. 3.6a). 

Het (locale) minimum tussen de twee correlatiemaxima is positief. 
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Afhankelijk van het ve~schil tussen de maxima van de twee correlatie

pieken en het (locale) minimum worden er respectievelijk 1-2 pieken 

gedetecteerd. Het criterium voor detectie van de twee pieken is dat 

het verschil tussen maximum en minimum groter moet zijn dan de wortel 

van het maximum (fig. 3.6b). 

- Er is maar 1 locaal maximum. Hoewel de correlatiepiek (duidelijk) a

symetrisch kan zijn, wordt er maar 1 piek gedetecteerd (fig. 3.6c). 

c 
100 
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50 

90 100 110 
--ti .. ~ KANAAL 

fig. 3.6 

Overlapping van correlatiepieken 

Met numeriek geconstrueerde spectra, bestaande uit 2 pieken op een 

variable afstand, is de invloed van de correlatorbreedte en de verhou
ding van de piekhoogten op het scheidend vermogen bestudeerd (fig. 3.7). 

Uit de curven kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

- Het scheidend vermogen neemt af voor een toenemende correlatorbreedt~ 

en een toenemende verhouding van de piekhoogte. 

- De methode die gebruik maakt van de tweede afgeleide van de 

Gauss-curve is gemiddeld SOl beter. 
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fig. 3.7 

Het scheidend vermogen als functie van de correlatorbreedte en de ver
houding van de piekhoogten. 

De ondergrond B=O, de piekbreedte ap=2.5. 

I) T~eede afgeleide Gauss-curve. II) Verschoven Gauss-curve. 
A) ac=l B) ac=2 C) ac=3 

3.3 Conclusies 

Uit de voorgaande paragrafen kunnen de volgende conclusies getrokken 

~rden: 

- De methode die gebruik maakt van de numeriek bepaalde tweede afgeleide 
is ongeschikt van~ege de slechte detectielimiet. 

- De t~e bestudeerde correlatoren hebben beide hun specifieke 
voordelen: 
1) De t~eede afgeleide van de Gauss-curve: goed scheidend vermogen. 
2) De verschoven Gauss-curve: goede detectielimiet voor kleine pieken. 

Beide correlatoren moeten in het programma gebruikt worden als piek

zoekprocedure. De correlatorbreedte en de drempel (threshold) moeten 

instelbaar zijn. HoeHel het scheidend vermogen toeneemt met afnemende 

correlatorbreedte moet deze niet te klein gekozen worden omdat daarmee 
de gevoeligheid voor ruispieken tevens vergroot wordt. 

I 

10 
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Hoofdstuk 4 Het programma XANDRA 

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het spectrumverwerkings pro
gramma XANDRA (X-ray ANalysis Done Really Automatical) beschreven. Het 

programma is geschreven in DEC FORTRAN IV (FORTRAN 66).· XANORA draait 

op een Digital POP 11/03 en POP 11/23 onder het eperating system RT-11. 

4.1 Oe structuur van XANORA 

Xandra is opgebouwd uit circa 50 routines. Doordat er g~en gebrui~ 

gemaakt is van specifieke RT-11 routines, moet het mogelijk zijn het 

programma te implementeren onder een ander eperating system (RSX-11M 
VAX/VMS). Oe grootte van het programma maakt het noodzakelijk een over

laystructuur aan te brengen. Hierbij worden alleen die routines in het 
geheugen opgenomen die door de computer op dat moment gebruikt worden. 

Oe communicatie tussen de gebruiker en het programma wordt verzorgd 
door PMSLIS (Programmable Monitoring System) [REI84l. PMSLIS is een bi

bliotheek van routines waarmee het mogelijk wordt een goede commando

structuur in FORTRAN in te bouwen. Door deze structuur is de gebruiker 

niet gedwongen vaste vragenlijsten te beantwoorden, maar bepaalt zelf 
wat het programma doet en in welke volgorde. Indien een commando onvol
doende gespecificeerd is, wordt er naar de resterende invoer gevraagd. 
Ook is het mogelijk de commando's te lezen vanuit een commando-file 
(BATCH processing). 

Door middel van een HELP-commando krijgt de gebruiker specifieke in

formatie over de bediening van het programma. 

4.2 Oe opbouw van XANORA 

In de volgende (sub)paragrafen worden de routines besproken die 
rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de spectraverwerking. Een 
blokschema van de diverse fasen in de verwerking wordt gegeven in fig. 

4.1. 



fig. 4.1 

Spectrum inlezen 

Piekzoek 

Routine: 

Correctie piekparameters 
Routine: XPICO 

Bepaling piekregio's 

eginschatting parametervector 
Routine: XLCPAR 

Kleinste 
Routine: 

aanpassing 

Blokschema spectrumverwerking. 
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De routine die het spectrum inleest (XRDSP) gaat ervan uit dat de 

file het juiste formaat heeft (KRAK compatible). De eerste fase van de 
ver~erking bestaat uit het zoeken naar pieken in het spectrum (routine 

XSEA). Hierbij wordt de correlatietechniek gebruikt. De routine XSEA 
levert beginschatters voor de piekparameters af (piekhoogte, pieklocatie 
en piekbreedte). Deze beginschatters worden in XPICO gecorrigeerd. 

XANDRA is een verwerkingsprogramma dat uitgaat van een analytische be~ 

schrijving van het spectrum. Van~ge de in par. 1.2 genoemde redenen is 
het nodig het spectrum te verdelen in piekregio's. Een kleinste kwadra

ten-methode past vervolgens de parametervector die het locale spectrum 

beschrijft zodanig aan, dat de som van de (gewogen) kwadraten geminimal

iseerd wordt. Het opdelen in piekregio's wordt uitgevoerd door de rou

tine XREGDF. In de routine XLCPAR ~orden beginschatters voor de onder

grond bepaald. XANDRA maakt gebruik van een kleinste-kwadraten-methode 

die gebaseerd is op het algorithme van Marquardt (routine XLSQ). 
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4.3 De beschrijving van enkele routines van XANDRA 

4.3.1 De piekzoek procedure 

Het zoeken in het gemeten spectrum naar pieken wordt uitgevoerd door 

de routine XSEA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 3 

beschreven correlatietechniek. De uitvoer van XSEA bestaat uit een 

lijst met gevonden pieken. Voor elke piek wordt een schatting gegeven 

van hoogte A, breedte pen centrum 1
0

• De piekbreedteap wordt gelijk 

gesteld aan de correlator breedte ac. Het centrum van de piek wordt ge

geven door het locale maximum in het correlatiespectrum. Uit de analy

tische benadering van de hoogte van de correlatiepiek COR(i 0) (4-1) en 

(4-2) wordt de schatting van de piekhoogte A afgeleid. Hierbij wordt 

aangenomen dat de cor.relatorbreedte ac en de piekbreedte ap gelijk aan 

elkaar zijn. 

met: 

Tweede afgeleide Gauss-curve correlator 

k * a 

------------- * A 
( 1 + i )3/2 

Verschoven Gauss-curve correlator 

k * a 
COR( i 0 ) = [------------

( 1 + a2)112 

k 
1/2 :ac*(2n) 

a : ap/ac 

k
2 *i 

-------1 * A 
2N + 1 

2N + 1 : het aantal correlatortermen 

(4-1) 

(4-2) 
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4.3.2 Correctie van piekparameters 

Oe schattingen voor de piekparameters worden in de routine XPICO op 

twee manieren aangepast. 

I) De gevonden waarde voor het piekcentrum is discreet. Een betere be

nadering voor het piekcentrum wordt gevonden uit het maximum van een 

tweede graads curve. De 3 parameters hiervan worden bepaald uit het lo
cale maximum in het correlatiespectrum en de 2 buurpunten. 

II) Indien een calibratie van energie E naar kanaalnummer i en 

van energie naar piekbreedte ap gemaakt zijn worden piekbreedte en 
-

piekhoogte opnieuw aangepast. De juiste piekbreedte volgt uit de toe-

passing van beide calibraties. De schatting voor de piekhoogte wordt 

gecorrigeerd met de relatie (4-1) of (4-2) afhankelijk van de gebruikte 

correlator. 

4.3.3 Piekregio's 

De routine XREGDF deelt het spectrum in piekregio's in. Hierbij worden 

2 criteria gehanteerd. 

I) Piekafname 

Rond elke piek wordt een interval gedefinieerd. Voor de grenzen van dit 

interval geldt dat de piekhoogte een factor f is afgenomen. Deze factor 

wordt bepaald uit (4-3). Hierbij is ROST een instelbare parameter met 

default (waarde bij het opstarten van het programma) RDST=3. 

f = 10RDST (4-3) 

De afstand d van het centrum van de piek tot de intervalgrenzen volgt 

uit (4-4): 

d = aP * (2RDST * ln(10)) 112 
. (4-4) 

II) Intervalafstand 
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Indien de gedefinieerde intervallen minder dan RSP kanalen ("region 

space") van elkaar liggen worden ze samengenomen. De parameter RSP is 

te veranderen, de default~aarde is RSP=2. 

Het maximaal aantal piekregio's per spectrum bedraagt 50. Een piekregio 

mag niet groter zijn dan 100 kanalen en/of meer dan 5 pieken bevatten. 

Indien dit ~el het geval is, wordt de piekregio in meerdere opgesplitst. 
De nieu~e grenzen worden bepaald uit het locale minimum tussen 2 pieken. 

4.3.4 Beginschatting parameters 

De locale ondergrond B
1 
~ordt beschreven met een ne graads (O<n<4) 

polynoom (vergl. 4-Sa) of door exp(polynoom) (vergl. 4-Sb). 

IBD 

Bi = ~ an * in 
~ 

(4-5a) 

n=O 

of 

IBD 

Bi = exp( ~ an * ;n (4-Sb) 

n=O 

Zo~l het type ondergrond als de graad van het polynoom kunnen wor
den gekozen. De beginschattingen voor de parameters a0 en a1 worden 

berekend (routine XLCPAR) door een rechte lijn door de regiogrenzen te 

trekken. De beginschattingen voor de overige ondergrondparameters (af

hankelijk van de graad lBO) worden op nul gesteld. De schatters voor de 

piekparameters ~orden overgenomen van de routine XPICO. 

4.3.5 De kleinste k~adraten aanpassing 

De eis dat de modelfunctie zo goed mogelijk het locale spectrum be
schrijft leidt tot een kleinste-k~adraten probleem. Hierbij wordt ervan 

uitgegaan dat een maat voor de overeenkomst van model en meting wordt 
gegeven door de ge~ogen k~dratensom F(x) (4-6). Hoe kleiner F(x), hoe 
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beter model en meting met elkaar overeenkomen teen kleine waarde van 

F(x) betekent niet automatisch dat het model fysisch relevant is). 

met: 

m 

=2: 
t=l 

de gewogen kwadratensom 
weegfactor te meetpunt 

meetwaarde meting t 

modelfunctie voor meting t 

beschreven door de vector x 

m aantal meetpunten 

(4-6) 

Met behulp van de definitie van een m-dimensionale residuvector f(x) 

met componenten ft(x) (4-7) kan (4-6) herschreven worden tot (4-8): 

(4-7) 

- T - -F(X) = f (x)f(x) (4-8) 

Omdat de modelfuncties ft(x) niet-lineair zijn is vergl. (4-6) moei

lijk 11 rechtstreeks 11 oplosbaar. Een methode is het lineariseren van de 

modelfuncties waardoor een stelsel van lineaire vergelijkingen ontstaat. 

XANORA maakt gebruik van het algorithme van Marquardt voor het aanpassen 

van de parametervector x (MAR63). Dit algorithme is overgenomen van het 

rekencentrum {procedure ~QUAROTl, taal ALGOL [PP5801) en omgeschreven 

naar FORTRAN (routine XLSQ). Oe routine kan gebruik maken van een aan

tal criteria om het iteratieproces te beeindigen. Oe criteria die ge

hanteerd worden, worden bepaald door de waarde van het stopcriterium 

(Appendix A). Indien gewenst, kan de routine informatie geven over het 

iteratieproces. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten van XANORA 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het verwerkingsprogramma 

XANDRA besproken. De factoren die van invloed zijn op de verwerkings

tijd van een spectrum worden behandeld. Aan de hand van een Synchro

tron-XRF (Syn-XRF) vliegas spectrum worden de resultaten van een 

verHerking gepresenteerd. Op de berekening van de geschatte fout in de 
piekoppervlakte wordt nader ingegaan. In de laatste 2 paragrafen worden 

2 specifieke gevallen behandeld; de verwerking van kleine pieken en het 
aanpassen van een Ka1-Ka2 doublet. 

5.1 De verwerkingsti.id 

De tijd die nodig is om een spectrum te verHerken hangt van een aan

tal factoren af: 

- De complexiteit van het spectrum. Met complexiteit wordt hier be

doeld, dat in het spectrum veel pieken "dicht" bij elkaar liggen. 

Hierdoor onstaan er grote piekregio's. Het gevolg hiervan is dat de 

rekentijd enorm oploopt. In tabel 5.1 is de rekentijd gegeven voor 1 

iteratieslag van de kleinste-kwadraten routine (XLSQ) voor een piekregio 

van 100 kanalen met oplopend aantal pieken. 

Tabel 5.1 

Pieken 

1 

2 

3 

4 

5 

Rekentijd (sec.) 

4.3 

9.0 

13.7 

22.1 

24.9 

De rekentijd voor de kleinste-kwadraten aanpassing als functie van het 

aantal pieken in de regio (uitgevoerd op een POP 11/03). 
De ondergrond wordt beschreven met 2 parameters. 

De grootte van de piekregio is 100 kanalen. 
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Uit de tabel volgt dat de rekentijd meer dan lineair toeneemt met 

het aantal pieken in een regio. Met een oplopend aantal pieken neemt in 

het algemeen niet alleen de grootte van de piekregio toe, maar tevens 
het aantal iteraties om een goede aanpassing te vinden. 

- Het gebruikte computersysteem. XANORA draait zowel op een DIGITAL POP 

11/23 als een POP 11/03. Oe 11/23 heeft zowel een snellere processor 

als een snellere disk-toegang. De snellere disk-toegang is van belang 

vanwege de noodzakelijke overlaystructuur. Omdat de POP 11/23 een 
multi-user systeem is, is de rekentijd echter afhankelijk van het momen

tane aantal gebruikers van de machine. In tabel 5.2 is de verwerkings
tijd gegeven (POP 11/03) van een Syn-XRF vliegas spectrum (fig. 5.1) 
opgesplitst voor de verschillende verwerkingsfasen. In het spectrum 

zijn 28 pieken gedetecteerd (tabel 5.4, 5.5) terwijl het aantal piekre

gio's 23 bedroeg (tabel 5.6). 

Verwerkingsfase Rekentijd (sec.) 

Piekzoekprocedure 21.8 
Correctie piekparameters 2.1 
Definitie piekregio's 0.3 
Kleinste-kwadraten aanpassing 507.1 

Tabel 5.2 

De rekentijd van de verschillende verwerkingsfasen voor het in fig. 5.1 

gegeven Syn-XRF vliegas spectrum. 

De tabel laat zien dat de kleinste-kwadraten aanpassing bepalend is 

voor de totale rekentijd. 

5.2 De verwerking van een Syn-XRF vliegas spectrum 

In deze paragraaf wordt de verwerking van een vliegas spectrum-(fig. 

5.1) besproken. Dit spectrum is in Oaresbury gemeten met behulp van 
synchrotronstraling. Een Si(li)-detector werd gebruikt voor de detectie 
van de rontgenstraling. 
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XANORA genereert bij elke verwerking een rapport met daarin de re

sultaten van de diverse fasen in de verwerking. Oe hoeveelheid informa

tie (geen, weinig en uitgebreide) is per verwerkingsfase instelbaar. 
Het rapport begint altijd met een opsomming van de waarden van de in

stelbare parameters (tabel 5.3). Tevens wordt de naam van het spectrum 

gegeven met de datum en tijd van de verwerking. 

Het rapport van de piekzoekprocedure (routine XSEA) is in tabel 5.4 
gegeven. Oe nummering van de gevonden pieken is in fig. 5.1 hetzelfde 

als in de tabel. Oe "ruispiek" in de kanalen 12-14 is niet gedetec
teerd. Oe reden hiervan is dat alle pieken die tussen de kanalen 1 en 

15 liggen niet gevonden worden vanwege de uitgebreidheid (31 kanalen) 

van de correlator. Oe discontinue overgang (gevolg van een fout in de 

electronica) bij kanaal 1014 wordt (ten onrechte) ook als een piek ge

gezien bij kanaal 1003. 
In tabel 5.5 is het rapport van de piekparameter correctie (XPICO) 

gegeven. Deze routine geeft voor elke piek een identificatie indien er 
een energie-kanaal calibratie gemaakt is. Hierbij wordt de spectraal
lijn genomen die het dichtste bij de berekende piekpositie ligt. Is het 

(absolute) verschil tussen de piekpositie en de positie van de spec
traallijn meer dan 1.5 kanalen dan wordt er geen spectraallijn gegeven. 

Voor een aantal pieken levert dat onwaarschijnlijke identificaties op 
(piek 15,24 : de La en deL~ lijnen ontbreken!). Bij de resultaten van 
de berekende aanpassing kan (indien gewenst) een uitgebreidere piekiden

tificatie gegeven worden. In de gevallen waarbij zowel de Ka-lijn als 

de K~-lijn gevonden zijn, is de identificatie (vrijwel) zeker juist 

(piek 6,7 :Ca, piek 8,9 :Ti, piek 12,13 :Fe). 

Oe lijst met de gedefinieerde piekregio's is gegeven in tabel 5.6. 
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fig. 5.1 

Het XRF-spectrum van een vlieg-as sample (file FLYASH.WûF). 

Om de signaal-ruis verhouding over het gehele spectrum constant weerte

geven is gebruik gemaakt van een vertikale wortel-schaal. 

I 
N I 



Xandra settings 

XSEA settings 

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

* * 
* Filename = FLYASH.WJF * 
* Date = 10-AUG-84 * 
* Time = 17:15:33 * 

* * 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Threshold = 2.5 
Gauss-width = 2.5 
Method = 1 

XREGDF settings 

---------------
Region space = 2.00 
Distance factor = 3.00 

XLSQ settings 

Stopcriterium = 12 
Max nr. of iterations = 10 
XLSQ info 
Output device 
Absolute accuracy 

Relative accuracy 

Tabel 5.3 

= 0 

= 7 

= 0.1E-01 

= 0.1E-01 

De lijst met de waarden van de instelbare parameters. 
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Voor een verklaring van de betekenis van de parameters wordt verwezen 

naar de HELP-file van XANDRA (XANHLP.TXT). 
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XSEA-report 

Nr. of peaks detected = 28 

Peak ! Height I Cent re ! Width ! Area 

--------------------------------------------------
1 0.8313E+02 44.00 2.50 0.5209E+03 

2 0.1397E+04 66.00 2.50 0.8757E+04 

3 0.2911E+04 80.00 2.50 0.1824E+05 
4 0.2239E+03 108.00 2.50 0.1403E+04 

5 0.7942E+04 158.00 2.50 0.4977E+05 

6 0.1439E+05 176.00 2.50 0.9015E+05 

7 0.2074E+04 193.00 2.50 0.1300E+05 

8 0.5981E+04 217.00 2.50 0.3748E+05 
9 0.1262E+04 238.00 2.50 0.7910E+04 

10 0.5256E+03 262.00 2.50 0.3294E+04 
11 0.2176E+04 285.00 2.50 0.1364E+05 
12 0.1953E+06 310.00 2.50 0.1224E+07 

13 0.2846E+05 343.00 2.50 0.1784E+06 

14 0.8696E+03 364.00 2.50 0.5449E+04 
15 0.1194E+04 392.00 2.50 0.7484E+04 

16 0.4317E+04 421.00 2.50 0.2705E+05 
17 0.3326E+03 450.00 2.50 0.2084E+04 
18 0.5987E+03 467.00 2.50 0.3752E+04 
19 0.1040E+03 484.00 2.50 0.6516E+03 
20 0.1713E+04 515.00 2.50 0.1074E+05 
21 0.6043E+02 547.00 2.50 0.3787E+03 

22 0.1223E+03 581.00 2.50 0.7666E+03 

23 0.1161E+04 618.00 2.50 0.7277E+04 
24 0.2781E+04 655.00 2.50 0.1743E+05 

25 0.2757E+04 693.00 2.50 0.1727E+05 

26 0.3551E+03 734.00 2.50 0.2225E+04 
27 0.4543E+03 776.00 2.50 0.2847E+04 

28 0.5467E+02 1003.00 2.50 0.3426E+03 

Tabel 5.4 

De lijst met de gevonden pieken door de routine XSEA. 



XP I CO-report 
Nr. of peaks corrected = 28 

Peak ! Line ! Height Centre ! Width ! Area 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

SE-L 

S -K 
CO-L 

CA-KA 
CA-KB 

TI-KA 
TI-KB 
CR-KA 
MN-KA 

FE-KA 
FE-KB 
NI-KA 
IR-LL 

RE-LA 
GA-KA 

ZN-KB 

PB-LA 
SE-KA 

BR-KA 

AU-LG 

SR-KB 

Tabel 5.5 

0.8444E+02 

0.1437E+04 

0.2933E+04 
0.2239E+03 

0.7990E+04 

0.1447E+05 

0.2089E+04 

0.5988E+04 
0.1263E+04 

0.5268E+03 

0.2215E+04 

0.1973E+06 
0.2862E+05 

0.8816E+03 

0.1213E+04 

0.4375E+04 

0.3334E+03 

0.6019E+03 
0.1062E+03 

0.1713E+04 

0.6043E+02 

0.1248E+03 

0.1167E+04 

43.67 

66.44 

79.72 

108.03 

157.73 

176.28 

192.73 

216.87 
237.90 

261.82 
285.47 

310.37 
342.71 

363.59 
391.51 

420.53 

450.20 

467.28 
484.33 

515.02 

547.02 

580.52 

617.70 

0.2784E+04 654.86 

0.2762E+04 693.19 

0.3556E+03 733.78 
0.4546E+03 775.88 

0.5589E+02 1003.45 

2.50 

2.50 

2.50 
2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 
2.50 

2.50 

2.50 

2.50 
2.50 

2.50 
2.50 

2.50 

2.50 

2.50 
2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

0.5292E+03 

0.9005E+04 

0.1838E+05 
0.1403E+04 

0.5007E+05 

0.9071E+05 

0.1309E+05 

0.3752E+05 
0.7915E+04 

0.3301E+04 

0.1388E+05 

0.1236E+07 
0.1794E+06 

0.5524E+04 

0. 7603E+04 

0.2742E+05 

0.2089E+04 

0.3772E+04 
0.6655E+03 

0.1074E+05 

0.3787E+03 

0.7821E+03 

2.50 0.7313E+04 

2.50 0.1745E+05 

2.50 0.1731E+05 

2.50 0.2228E+04 
2.50 0.2849E+04 

2.50 0.3502E+03 
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De lijst met de gecorrigeerde piekparameters. Omdat een energie-kanaal 

calibrat1e is gemaakt geeft de routine bij elke piek de dichtstbijzijnde 
spectraallijn. De piekbreedtecorrectie is niet uitgevoerd. 
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XREGOF-report 

Nr. of regions defined = 23 

Region ! Left chan. ! Right chan. ! Peaks 

------------------------------------------
1 34 52 1 

2 57 89 2 
3 98 117 1 
4 148 202 3 
5 207 226 1 

6 228 247 1 

7 252 271 1 

8 276 294 1 

9 301 319 1 

10 333 352 1 
11 354 372 1 
12 382 400 1 
13 411 429 1 

14 440 493 3 

15 505 524 1 

16 537 556 1 

17 571 589 1 

18 608 626 1 
19 645 664 1 
20 683 702 1 
21 724 743 1 
22 766 785 1 
23 994 1012 1 

Tabel 5.6 

Oe lijst met de gedefinieerde piekregio's. 
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De resultaten van de aanpassing in een piekregio kunnen op verschillende 

manieren gerepresenteerd worden. 

- Geen informatie. 
- Korte informatie. Alleen de berekende piekparameters, een piekidenti-

ficatie en de piekoppervlakte met een schatting voor de fout in de piek

oppervlakte (zie par. 5.3) worden gegeven. 

- Uitgebreide informatie. In dit geval wordt tevens informatie over de 
kleinste-kwadraten aanpassing en een uitgebreidere piekidentificatie op

genomen. In tabel 5.7 is de uitgebreide informatie gegeven voor piekre
gio 13 van het Syn-XRF vliegas spectrum. 

Kleinste-kwadraten aanpassing. In het rapport worden de volgende gege

vens opgenomen: 
- Stopcriterium. De waarde van het stopcriterium, geeft de reden 

van de beeindiging van het kleinste-kwadraten proces aan. Voor de 
betekenis van de waarde van het stopcriterium wordt verwezen naar 
Appendix B. 

- Aantal iteraties. 

- De som van de gewogen kwadraten bij de aanvang en het einde van 
het proces. 

-De kwadratensom per vrijheidsgraad Fx/(m-n). Het aantal vrijheids
graden is het verschil tussen het aantal meetpunten m en het aantal 

parameters n. De waarde van Fx/(m-n) is een maat voor de juistheid 
van de aanpassing (zie par. 5.3). 

Piek identificatie. Voor elke piek wordt gegeven welke spectraallijnen 

minder dan 1.5 kanalen van de berekende piekpositie liggen. Uit tabel 
5.7 volgt dat de piek (piek 16) ook aan Zn-Ka toegeschreven kan worden, 

zodat er getwijfeld moet worden aan de Re-La identificatie. Dit vermoe

den wordt bevestigd doordat piek 18 geïdentificeerd wordt als Zn-K~. 

Opmerking: bij hoge telsnelheden (> 10000 count/sec.) verschuiven de 
posities van de pieken in het spectrum zodat de energie-kanaal calibra

tie niet meer geldig is. 
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REGION 13 Lett channel 411 Right channel 429 

Peak ! Line Height Centre ! Width ! Area 

16 ! RE-LA ! 0.6759E+04 ! 420.60 4.09 ! 0.6928E+05 +1- 1.3% 

Stopcriterium = 12 
Nr. of iterations = 4 

Least squares begin = 0.11E+05 

Least squares end = 0.12E+02 

Fx/(m-n) = 0.83E+OO 

PEAK-IDENTIFICATION 

Peak! Centre !! Line ! Position ! Error (chan.) 

16 420.60 ! ! 

! ! ZN-KA 419.84 -0.76 

! ! RE-LA 420.48 -0.12 

Tabel 5.7 

Resultaten kleinste-k~adraten aanpassing. 

5.3 Oe bepaling van de fout in de piekoppervlakte 

Oe piekoppervlakte AREA wordt bepaald uit de piekhoogte A en de 

piekbreedte ap volgens: 

AREA= (2n >
112 

*A* aP (5-1) 

-

Oe geschatte fout in de piekoppervlakte wordt bepaald uit de (ge-

schatte) variant i es van piekhoogte a 
2A en piekbreedte a 

2 (ap), formu 1 e 

(5-2) (PP580l, (HAA80l. 
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a 2AREA a 2A a2(ap) 

------ = --- + ------ (5-2) 
AREA2 A2 a 2p 

De varianties van de berekende parameters x1 (par. 4.3.5) worden 

berekend uit de covariantiematrix V. Deze matrix is een maat voor de 

nau~keurigheid en de onderlinge afhankelijkheid van de parameters x1 • 

De uitdrukking voor de covariantiematrix V ~ordt gegeven door vergl. 

( 5-3) : 

~aarin: 

V 
2 

a 

covariantiematrix 
schatter voor de variantie 

van de meetfout 

(5-3) 

J(x) Jacobiaan van de residu-vector f(x) 

dfi<x> 
J .. <x>=------
1J 

dxJ 

Als schatter voor de variantie a~ van de meetfout wordt de uitdruk~ing 
gebruikt: 

1 
a2 = * F<x> (5-4) 

(m-n) 

met: 
2 schatter voor de variantie a 

in de meetfout 

F<x> de som van de ge~ogen k~adraten 

x parametervector 

m aantal meetpunten 

n aantal parameters 



De variantie van de parameter x. wordt nu bepaald volgens: 
1 

2 -
a X; - V i i 
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(5-5) 

Omdat voor de weegfactoren wt (par. 4.3.5) de wortel van de kanaal

inhouden is genomen is de verwachtingswaarde voor de variantie in de 

meetfout a
2=F(x)/(m-n)=l. Indien deze waarde veel groter dan 1 is, is 

de aanpassing niet juist. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

- Trage convergentie als gevolg van slechte beginschatters. Het is mo

gelijk de schatters voor de piekparameters te wijzigen (commando EDIT 

PEAKLIST). 

- Trage convergentie vanwege weinig telstatistiek. In het geval van 

weinig telstatistiek is het vaak niet mogelijk de convergentie te ver

beteren. 

- Het model voor het locale spectrum is niet juist. De graad van de po

lynoom voor de locale ondergrond is te laag (wijzigen met SET MODEL) 

of de ondergrond vertoont een discontinuïteit. Indien het piekmodel 

duidelijk afwijkt van de pieken in het spectrum, kan het spectrum niet 

door XANDRA verwerkt worden. 

- In de regio ontbreken pieken (een kleine piek naast een grote piek is 

niet gevonden) en/of de regio bevat "valse" pieken. Door de pieklijst 

te ~ijzigen (EDIT PEAKLIST) kan dit verholpen worden. Hierna dienen de 

piekregio's opnieuw gedefinieerd te worden (ANALYSE GO 3). Het is dan 

mogelijk dat het proces slecht of niet convergeert en fysisch niet 

relevante ~aarden voor de parameters van de nieuwe piek berekent. 

Indien het niet mogelijk is de kwadratensom kleiner te maken (<10), 

dan moet er ~einig gewicht aan de berekende oppervlakten toegekend wor

den. 

5.4 De detectie en aanpassing van kleine pieken 

In fig. 5.2 is een gedeelte van een bodemmonster spectrum gegeven. 

De kleine piek rond kanaal 545 wordt toegeschreven aan Cadmium. Deze 

piek wordt alleen gevonden indien er gebruik gemaakt wordt van de ver

schoven Gauss-curve correlator (par. 3.2). Omdat de piek erg klein is, 
is het raadzaam de grenzen van de piekregio uit te breiden. Hierdoor is 
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een betere bepaling van de locale ondergrond mogelijk. In tabel 5.8 is 

voor t~ee piekregio·s de op~ervlakte van de Cadmium-piek berekend. 

Piekregio 1 lPiek 1) is door de computer bepaald (met standaard settings 

R05T=3 RSP=2, zie par. 4.3.3) en liep van kanaal 536 tot 555. 

Piekregio 2 (piek 2) liep van kanaal 521 tot 570 en is door de gebruiker 

ingesteld (EDIT REGLIST). 

UI 
0 
0 

"UI 
l> UI -
zo 
]> 
]> 

r-

fig. 

0) 

0 
0 

5.2 

4 COUNTS 

=:..:..r-==--- .J 

Gedeelte van een bodemmonster spectrum. 

De piek wordt toegeschreven aan Cadmium (Cd-Ka) en is gedetecteerd met 

de verschoven Gauss-curve correlator. 

Peak ! Line 

1 

2 

Tabel 5.8 

CD-KA 

CD-KA 

Height 

0.3323E+02 

0.2320E+02 

Centre ! WHdth ! Area 

545.79 

545.08 
6.09 0.5069E+03 +1- 97.8' 

4.12 0.2396E+03 +1- 26.2' 

Aanpassing van de Cadmium-piek voor 2 verschillende piekregi0 1 S. 

Oe piek wordt gevonden met de verschoven Gauss-curve correlator. 

Peak 1 Regio van kanaal 536 tot 555. 

Peak 2 : Regio van kanaal 521 tot 570. 

Uit de tabel volgt (zie de piekbreedte en de fout in de oppervlakte) 
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dat in het geval van kleine (geïsoleerde) pieken het raadzaam is de 

piekregio uit te breiden. 

5.5 De Kal-Ka2 splitsing 

Oe Kal- en de Ka2-lijn ~orden door de detector niet gescheiden ~aar
genomen maar geven wel aanleiding tot piekverbreding. Om inzicht te 

krijgen in de systematische fout die gemaakt ~rdt als het doublet met 

een enkele Gauss-functie beschreven ~rdt, zijn spectra geconstrueerd. 

De eigenschappen van deze spectra ~aren: 
- De ondergrond ~as constant en bedroeg 100 counts. 

- Oe hoogte van de Kal-lijn ~as 1000 counts. 
- Oe hoogte van de Ka2-lijn is bepaald met de tabellen van Salem [SAL74l 

en liep op van 506 counts voor ijzer (Fe) tot 530 counts voor zilver 
(Ag). 

- Oe energie van de spectraallijnen zijn afkomstig van Bearden [BEA671. 
Het energieverschil is omgerekend naar een kanaalafstand. Voor Zilver 
(Ag) liep deze afstand op tot 4 kanalen (173 eV). 

-De piekbreedte is bepaald uit de gemeten calibratieconstanten (par. 

2.3). 

De oppervlakte van het doublet werd bepaald door de oppervlakte van 
de Kal-lijn en de Ka2-lijn bij elkaar op te tellen. Bij de berekeningen 

met XANDRA werd het doublet door 1 Gauss-functie beschreven. In tabel 

5.9 is de relatieve fout in de oppervlakte van het doublet gegeven als 

het door 1 Gauss-functie beschreven ~rdt. De tabel laat zien dat de 
(relatieve) fout in de berekende piekoppervlakte in het algemeen te 

ver~aarlozen is (<0.5' voor Z<47). 



Tabel 5.9 

Z element aP ap' 

26 Fe 

40 Zr 

47 Ag 

2.75 2.75 

3.32 3.45 

3.66 4.18 

Rel. opp. tout(~) 

0.01 

-0.04 

-0.5 

PAGE Sû 

De relatieve fout in de oppervlakte van het doublet indien het door 1 

Gauss-functie beschreven wordt. 

ap piekbreedte Kal-lijn en Ka2-lijn 

ap' berekende piekbreedte doublet 
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H9ofdstuk 6 Spoorelementen analvse 

In dit hoofdstuk wordt een model besproken voor de produktie en de

tectie van röntgenstraling bij PIXE experimenten. Het model gaat van de 

volgende veronderstellingen uit: 

De concentratie van elementen in de trefplaat is klein (<0.5%) zodat 

interelementeffecten te verwaarlozen zijn 

- Er wordt gebruik gemaakt van organische matrices zodat de matrixeffec

ten klein zijn. 

In alle andere gevallen moet het model ~orden aangepast of moeten er 

nieuwe modellen opgesteld worden [K!V80l,[OMM62l. 

6.1 Inleiding 

Voor een k~antitatieve analyse is het nodig de piekinhoud van een 

spectraallijn om te rekenen naar een elementconcentratie. In dit 

hoofdstuk worden alleenKx-lijnen (Ka ,K~) beschouwd. Het model kan 

uitgebreid worden met L-lijnen. Hierbij moet echter rekening worden ge

houden met het feit dat een piek in het algemeen uit meerdere L-lijnen 

is opgebouwd. Voor spoorelement concentraties kan een lineair verband 

tussen de inhoud van een spectraallijn Az,Kx en de elementconcentratie 

Cz opgesteld ~orden (KIV80). 

met: 

Az,Kx = c * P(Z,Kx) * Cz 

A_ 
L,Kx 

c 

P(Z,Kx) 

C~ 
L 

piekinhoud spectraallijn Z,Kx 

constante 

gevoeligheid van het meetsysteem voor 

de lijn Z,Kx 

concentratie element Z 

De factor P(Z~Kx) kan geschreven worden als: 

{6-1) 
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pd 

P(Z,Kx) = [wK * fx J K(Z,(EP(px)) * T<E,,px) dpx] * Deff(Ef) (6-2) 

0 

met: 

WK 
K(Z,EP(px)) 

fx 
T ( Ef'px) 
px 

pd 

0eff(Ef) 

Ef 

röntgenfluorescentie opbrengst 
werkzame doorsnede 
fractie Kx/K straling 

transmissiefactor (zelfabsorptie) 

plaatsecordinaat 

dikte matrix 

detector-efficiency 

energie foton 

Omdat de energie van de protonen afneemt in de matrix en de werkzame 

doorsnede afhankelijk is van de protonenergie, moet er geïntegreerd wor

den over de dikte van de matrix. De termen van formule (6-2) worden in 
de volgende paragraaf nader besproken. 

6.2 Produktie en detectie van röntgenstraling 

Werkzame doorsnede K(Z,EP) 

De kans dat een proton een atoom ioniseert door een K-electron uit 

te stoten, wordt gegeven door de werkzame doorsnede of cross-sectie 

K(Z,Ep>· De werkzame doorsnede is afhankelijk van: 
- De energie van het proton E • 

p 
- Bindingsenergie van het electron UK. 

Een (empirische) benadering voor de cross-sectie is opgesteld door 

Akselssen en Johansson [AKS74l: 

ln( K(Z,E ) * U 
2

> p K 

waarin: 

5 

= ~ a *x" L,_;n 
n=O 

(6-3) 



K(Z,E ) 
p 

UK 
x 
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K-schil cross-sectie (in barns 10-24 cm2 J 

bindingsenergie K-schil electron (in keV) 

ln(EP/UK) 
polynoomcoefficient 

De afname van de protonenergie in de matrix wordt berekend met de 
formule van Zaidens [ZAI741: 

dE -c * (1-exp(-A * E )) p p 
= --------------------- (6-4A) 

dpx E 3/4 
p 

111et: 

EP protonenergie (in MeV) 

px plaatscoordinaat (g/cm2) 

C,A constanten van de matrix 

De constanten C en A worden bepaald uit de gewichtsfracties van de 

elementen waaruit het dragermateriaal 1s opgebouwd. Voor organische 
dragers (C H 0 ) is A ongeveer 9 Mev-1• Omdat de energie van de proton-x y z 
en ongeveer 3 MeV is bij PIXE experimenten kan de term exp(-A *EP) in 
(6-4A) worden verwaarloosd. De vergelijking (6-4A) is dan analytisch 

oplosbaar: 

E(px) = (E 714 - 7/4 C * px) 417 
0 

E
0 

is de beginenergie van de protonen. 

Röntgenfluorescentie-opbrengst wK(Z) 

(6-48) 

Het gecreeerde gat in de K-schil kan opgevuld worden met een elec

tron uit een hoger gelegen (sub)schil. De energie die hierbij vrijkomt, 

is het verschil van de twee energieniveau's. De kans dat de energie 

vrijkomt in de vorm van een röntgenquant wordt gegeven door de röntgen

fluorescentie opbrengst wK(Z). Voor Z>12 is deze waarde praktisch onaf

hankelijk van de chemische binding met andere atomen. De waarden wK(Z) 
zijn ontleend aan Langenberg en van Eek [LAN79l. 
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Zelfabsorptie van röntgenstraling T(Ef,px) 

De in de trefplaat geproduceerde röntgenstraling wordt voor een deel 

geabsorbeerd in de trefplaat. De verhouding tussen het aantal op diepte 

px geproduceerde karakteristieke röntgenquanta en het aantal dat de ma

trix verlaat, wordt gegeven door de transmissiefactor T(Ef,px): 

met: 

transmissiefactor 

massa-absorptie coefficient 

plaatscoordinaat (g/cm2) 

(6-5) 

De factorvf:2 in formule (6-5) ontstaat doordat alleen fotonen be
schouwd worden die in de richting van de detector bewegen welke onder 

een hoek van 45° met het sample oppervlak staat. 

De massa-absorptiecoefficient u(Ef) is afhankelijk van de fotonener

gie en de samenstelling van de matrix. In dit model wordt deze coeff1-

cient alleen bepaald door het (organische) dragermateriaal. 

De detector-efficiency Deff(Ef) 

Niet alle fotonen die op de detector vallen leveren een stroompuls 

af. De fractie van de fotonen die een stroompuls genereren, wordt de 

detector-efficiency genoemd. 

- Aan de laagenergetische kant (Ef<5 keV) wordt de efficiency bepaald 

door absorptie van straling in het Beryllium venster, de goudlaag of 

de dode laag van het Si(Li) kristal. 

- Aan de hoogenergetische kant (Ef>15 keV) bestaat een redelijke kans 
dat de fotonen door het Si(Li) kristal schieten. 

In het tussenliggende gebied mag de efficiency 1 verondersteld wor

den. De uitdrukking voor de detector-efficiency Deff wordt gegeven door 
vergl (6-6). 

(6-6) 



met: 

Deff detector-efficiency 
Ef energie foton 
Tx transmissie-factor laag x 

Be = Beryllium venster 

Au = Goud coating 

do= dode laag van het Si(Li) kristal 
Si = Si(Li) kristal 

6.3 Implementatie in XANDRA 
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Het in paragraaf 6.2 beschreven model is geimplementeerd_in het pro
gramma XANDRA. Voor de bepaling van de (relatieve) gevoeligheden moeten 

de volgende gegevens ingevoerd worden: 
- De protonenergie (in MeV). 

-De naam van het gebruikte (organische) dragermateriaal. In een file 

(XMAT.DAT) zijn de chemische samenstellingen (CxHyOz) van een aantal 
dragers opgenomen. Uit de samenstelling wordt de matrixconstante C 

(6-4a,6-4b) bepaald en de polynoomcoefficienten voor de massa-absorp

tiecoefficient u(Ef) (6-5). Oe gebruiker kan nieuwe dragers aan de 
datafile toevoegen (maximum 50). 

-Oe dikte van de matrix (in mg/cm2). 
- Oe naam van het element waarop de concentraties genormeerd worden. 

- Oe gebruikte filters met hun diktes. Mbmenteel kunnen allleen Beryl-
lium filters ingevoerd worden. 

Het model is getest door van een aantal targets met een bekende sa

menstelling een PIXE analyse uit te voeren. Oe drager betrof een selec
tren folie (dikte van 3.8-4.5 mg/cm2). Hierop was 50 pl van een oplos

sing aangebracht bestaande uit 0.1 1 gedestilleerd water en 0.1 1 etha
nol met hierin opgelost 0.1485 gram ZnC1 2 en 0.1505 gram fe(N03)3.9H2o. 
Oe analyse werd uitgevoerd met 3.05 MeV protonen. Een van de gemeten 

spectra is weergegeven in fig. 6.1. Oe resultaten van de berekeningen 

van de (relatieve) zinkconcentratie in de targets zijn opgenomen in 
tabel 6.1. 



Target piekoppervlakte 

(counts) 

Tabel 6.1 

1 

2 

3 

998 

892 

995 

rel. gevoeligheid 

ZnKa t.o. v FeKa 

0.46 

0.46 

0.46 
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rel. concentratie 

Zn t.o.v Fe 

0.77 

0.78 

0.78 

De berekende relatieve concentratie van zinkatomen in de targets, 

berekend uit de experimentele resultaten. 

FE-Ka 
100 

1 
en 
1- 300 :z 
::l 
0 
u 

200 

ZN-Ka 

100 

"~K~ 
' tJ-s"· " 

150 200 250 
KANAAL ... 

fig. 6.1 

Gedeelte uit het spectrum van ZnCl? en Fe(NO)~. 
- .j 

Op grond van de molucuulmassa's van beide stoffen (ZnC1 2 MF136.28, 
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Fe(N03)3.9H20 M=404.00) is de relatieve concentratie (t.o.v. ijzer) aan 

zinkatomen in de trefplaat [Znl/[fel=3.42. De berekende concentraties 

verschillen ongeveer een factor 4.4 met deze waarde. Omdat het beschre

ven model voor produktie en detectie al vaak gebruikt is (met goede re

sultaten), ligt de fout waarschijnlijk in de bereiding van de prepara

ten. Een mogelijke verklaring voor de grote afwijking is dat voor beide 

stoffen de opgegeven hoeveelheden kristalwater niet (meer) juist zijn. 
Indien we uitgaan van 12 watermoleculen per molecuul ZnC1 2 en aannemen 
dat het Fe(N03)3 geen kristalwater bevat, wordt het berekende resultaat 

bereikt. Dit voorbeeld geeft aan dat er waarschijnlijk ook andere ef

fecten een rol hebben gespeeld. Het is dan ook beter om in een vervolg 
gebruik te maken van ijkmonsters met een nauwkeurig bekende samenstel

ling (bijv. dubbelzouten). 
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Hoofdstuk 7 Discussie 

XANDRA is in staat verschillende typen röntgenspectra IPIXE, XRFl 

(vol )automatisch te verwerken. Een kwalitatieve analyse wordt vrij snel 

uitgevoerd (rekentijd<30 sec.J, een kwantitatieve analyse neemt soms 

(nog) teveel tijd in beslag. Indien de piekregio's veel pieken bevatten 

loopt de rekentijd enorm op. Voor grote piekregio's is de aanname van 

een lineaire ondergrond niet altijd juist. Hierdoor kan de onnauwkeurig

heid in de aanpassing van kleine pieken vrij groot worden. Voor de toe

komst lijken de volgende uitbreidingenen/of verbeteringen zinvol: 

- Het implementeren van meerdere röntgenproduktie modellen. Met name 

het inbouwen van een model voor Syn-XRF heeft hierbij voorrang. 

- De graad van de polynoom voor de benadering van de locale ondergrond 

wordt door de gebruiker zelf ingesteld. In de meeste gevallen is een 

lineaire benadering voldoende. Een verder automatisering is het bepalen 

van de graad van de polynoom door het programma. Hierdoor wordt ook een 

betere bepaling van piekregio's (par. 4.3.3) mogelijk. 

- Voor de schatting voor de piekbreedte wordt de correlatorbreedte geno

men (par. 4.3.1). Hierdoor is de beginschatting voor de piekoppervlakte 

vaak onnauwkeurig. Door meer informatie uit het correlatiespectrum te 

halen (bijv. snijpunten correlatiepiek met x-as, positie en waarde lo

cale minima) moet het mogelijk zijn deze beginschattingen te verbeteren. 

Hierdoor is een veel snellere kwantitatieve analyse mogelijk (par. 

5.1). 

- Voor specifieke analyses (bijv. onderzoek naar zeldzame aarden) kan 

het noodzakelijk zijn de datafile met spectraallijnen (XANXRY.TAB) uit 

te breiden of aan te passen. 

Het verdient aanbeveling de huidige computerprogramma's voor meting 

en verwerking van röntgenspectra (KRAK en XANDRA) met toekomstige pro

gramma's voor de bepaling van elementconcentraties te integreren. 

Hierdoor wordt het on-line analyseren van samples mogelijk. 
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Append; x A Het stopcriterium; start iteratieproces 

De waarde (ISCRT) van het stopcriterium geeft de conditjes aan waaronder 

het iteratieproces beeindigd moet worden. 

ISCRT 

1 

2 

3 

12 

13 

23 

123 

Stopcriterium 

De (relatieve) verandering van de 

parametervector x is klein. 

(t~dXJ < REPAB + REPRE * IX( 

REPAB absolute nauwkeurigheid 

REPRE relatieve nauwkeurigheid 

De (relatieve) verandering van de 

kwadratensom is klein. 

df(x) < REPAB + REPRE * f(x) 

De (relatieve) verandering van de 

gradient van de kwadratensom is klein. 

~vF(x)l < REPAB + REPRE * IVF(x)l 

1 en 2 

1 en 3 

2 en 3 

1 en 2 en 3 



Ap pen d; x B Het stopcri ter i urn: einde iteratieproces 

Na afloop geeft ISTOP de reden van beeindiging aan. 

I STOP 

* ISCRT 

901 

904 

910 

913 

Reden van beeindiging 

Aan de stopcriteria is voldaan. 

Het aantal meetpunten is kleiner 

dan het aantal parameters. 

Oe waarde van het stopcriterium 

ISCRT is niet toegestaan. 

Het maximaal toegestane aantal 

iteraties is bereikt. 

Geen functieverlaging met 
lijnminimalisering. 

916 Geen functieverlaging bij 

Marquardt-proces. 

(ISCRT + 3000) Bij het Marquardt-proces was de 

matrix JTJ + I singulier. 
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ISCRT Oe waarde van het stopcriterium bij de start van het iteratie
proces ( App. A) • 


