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Samenvatting. 

In dit verslag wordt een systeem voor elementenanalyse van 

materiaalmonsters met röntgenfluorescentie beschreven. 

De röntgenfluorescentie wordt opgewekt door trefplaten te 

beschieten met een bundel protonen, die geleverd wordt door 

het cyclotron van de THE. 

In het systeem zijn een aantal verbeteringen aangebracht. 

Deze zijn: 

- een bundelonderbreker (zwieper) waardoor de cyclotronbundel 

van de trefplaat verwijderd wordt gedurende de verwerking 

van een röntgenquant. Hierdoor kunnen nu hoge telsnelheden 

bereikt worden. (ca 10.000 pulsen per sec) 

- eert stel inschuifbare folies waarmee op snelle en eenvoudige 

wijze de energie van de exciterende bundel verminderd kan worden. 

Bij het gebruik van folies in de cyclotronbundel komen de 

optredende effecten van energieverbreding ("straggling") en 

hoekverstrooiing ("scattering") aan de orde. 

Er wordt aandacht besteed aan de resolutie en stabiliteit 

van het pulsverwerkingssysteem in verband met de hoge telsnelheid. 

De beperk~ngen van het uiteindelijke systeem blijken vooral te 

liggen in de electronische pulsverwerking. 
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Eoofd~tuk I Inleiding. 
Een wijze voor het analyseren van materiaalmonsters op hun inhoud 

aan sporenelementen is de methode van röntgenfluorescentie, 

waarbij excitatie van de atomen 9laatsvindt door beschieting 

met hoog-energetische ionen. Deze methode staat bekend onder de 

naam PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 

Een aantal voordelen van PIXE ten opzichte van andere analyse

methoden is: 
----------------

- grote snelheid: 

- multi-element analyse: 

- gevoeligheid: 

de analysetijd bedraagt veelal slechts 

enkele minuten (ref.3) 

in één analyse wordt een overzicht 

verkregen van het periadie systeem 

vanaf Si. 

detektie van concentraties van 1 ppm 

of minder in de trefplaat is mogelijk 

met een ondergrens van 5 ng/cm 2 

(ref. 1 , 2 , 3) . 

- weinig materiaalverbruik:voor een analyse zijn slechts enkele 

- nauwkeurigheid: 

- weinig beschadiging: 

micro- of milligrammen materiaal nodig. 

de absolute nauwkeurigheid is beter dan 

10%, terwijl de relatieve nauwkeurigheid 

beter is dan 5% (ref. 3). 

de te analyseren trefplaten worden 

niet noemenswaardig beschadigd. 

De combinatie van al deze voordelen maakt PIXE tot een aantrekkelijk 

analysemethode. 

In fi0uur 1.1 is een schets gegeven van de opstelling voordat 

de in dit verslag beschreven verbeteringen werden aangebracht. 

Door het cyclotron en het bijbehorend bundelgeleidingssysteem 

wordt-een bundel protonen met energie tussen 3 en 7 HeV op de 

trefplaat geschoten. De trefplaat, die meestal bestaat uit 

filtreerpapier, mylar of formvar, bevat het te onderzoeken 

materiaal. De bundelstroom, die meestal 10 nA à 1000 nA bedraagt, 

wordt gemeten in de Faraday-cup. De trefplaat heeft een opper

vlakte van ongeveer 5 cm2 . 

DeK- en L-röntgenquanta worden gedetekteerd met een Si(Li)-detec

tor, verwerkt in de voorversterker (PA) en de hoofdversterker(t1A). 

Vervolgens wordt de verkregen puls gesorteerd en geteld in de 

pulshoogteanalysator (HCA=multi-channel analyser) . 
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trefplaat Faraday-cup 

cyclotron p 

' 
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J 
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r.- ponser 
; 

Figuur 1.1 Opstelling voordat de in dit verslag beschreven 

verbeteringen werden aangebracht. 

Aan de MCA zijn een papertape-ponser, een schrijver en een recorder 

gekoppeld. Nadat gedurende een bepaalde tijd de pulsen verzameld 

zijn door de HCA wordt met behulo van voor alle elementen bekende 

spectrale gegevens vastgesteld welke elementen in de trefplaat 

aanvlezig zijn. De hoeveelheden hiervan \vorden bepaald met behulp 

van standaardmonsters. 
In deze opstelling doet zich een aantal problemen voor; we 

noemen hiervan: 

1) het pile-up effect, 

2) beschadiging van de trefplaat, 

3) niet voor alle elementen optimale gevoeligheid. 

het pile-up effect 

De röntgenquanta komen willekeurig in de tijd bij de detector 

aan. De verwerkingstijd van de voor- en hoofdversterker samen 

bedraagt ca 30 psec. Dit betekent, dat pulsen, die zeer kort 

(minder dan 15 ~sec) na elkaar in de detector komen, niet als 

afzonderlijke pulsen worden gezien,,maar als één puls, die 

groter is dan de afzonderlijke. Dit effect staat bekend onder 

de naam pile-up. 
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Het pile-up effect beïnvloedt in hoqe mate de maximaal toelaat

bare telsnelheid. Deze telsnelheid kan opgevoerd worëen door 

ervoor te zorgen dat, zodra een quant in het detektiesysteem is 

gekomen, er geen volgende opgewekt kan worden gedurende 

de verwerkingstijd van het gedetekteerde röntqenquant. 

In hoofdstuk III wordt hiervoor de door ons toegepaste onlossing 

beschreven. 

beschadiging van de trefplaat 

Hoewel PIXE vaak voorgesteld wordt als niet-destructief blii~t in 

de praktijk beschadiging van de trefplaat op te treden. Uit erva
ring is gebleken dat deze enerzijds bepaald wordt door de op de 

trefplaat vallende lading ( een cumulatief effect) anderzijds 

door de stroomdichtheid (een mo~entaan effect). 

De intensiteit in de bundel is niet overal evengroot. 

Hierdoor kunnen in de trefplaat plaatselijk sterke beschadigingen 

optreden ten gevolge van ''hot spots". Deze beschadiging kan 

verminderd worden door de bundel meer homogeen te maken. 

Verder is het aantal protonen, dat op de trefplaat valt 

nodeloos groot. Immers, nadat er een röntgenquant in het 

detektiesysteem is gekomen, mag er. gedurende de verwerkingstijd 

hiervan geen nieuw komen. Dus hoeft er gedurende die tijd ook 

geen bundel op de trefplaat te komen. 

nie[-optimale gevoeligheid 

De gevoeligheid van het systeem hangt ondermeer af van de kans 

op ionisatie van een atoom. Deze is afhankelijk van de energie 

van de protonen en het te ioniseren element. Daarom kan het 

~uttig zijn eenzelfde trefplaat me~rdere malen met protonen 

van verschillende energie te beschieten. 

Omdat het instellen van het cyclotron en het bijbehorend 

bundelgeleidingssysteem op een nieuwe energie tijdrovend is, 

willen we een voorziening treffen, waarmee op eenvoudige en 
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snelle wijze verschillende energieën te maken zijn. 

In hoofdstuk IV wordt de door ons gekozen oplossing 

hiervoor beschreven. 

In hoofdstuk II wordt een beschrijving gegeven van het 

verbeterde systeem. 

In hoofdstuk III wordt de methode van bundelonderbreking 

en de resultaten daarvan gegeven. 

In hoofdstuk IV worden de bundeldegradatie en de hieraan 

uitgevoerde metingen beschreven. 

In hoofdstuk V wordt de electronische pulsverwerking bekeken. 

In hoofdstuk VI wordt aan de hand van berekeningen de 

verbetering van het systeem met zwieper beschreven. 
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Hoofdstuk II Het vernieuwde systeem. 
Om aan de in de inleiding genoemde aspecten van 

1) het pile-up effect, 

2) beschadigipg van de trefplaat, 

3) niet optimale gevoeligheid voor alle elementen 

tegemoet te komen presenteren we in dit hoofdstuk het door ons 

toegepaste systeem. Hierin zijn extra aangebracht: 

a) een bundelonderbreker, 

b) een aantal folies, waarmee de bundelenergie verminderd en 

de bundel diffuus gemaakt kan worden. 

II-1 Bundelonderbreking. 

In principe bestaan voor de bundelonderbreking na detectie 

van een quant een aantal mogelijkheden. Als mogelijkheden 

noemen we: 

1) uitschakelen van de ionenbron, 

2) mechanische bundelonderbreking, 

3) electrastatische afbuiging van de bundel. 

Bij de beoordeling van de mogelijkheden stellen we als eis, dat 

binnen 1 psec na detectie van een röntgenquant de bundel van de 

trefplaat verwijderd dient te zijn. 

uitschakeZen van_d_e_ionenbron 
Het aantal omlopen van de ionen in het cyclotron is 300. 

Extractie vindt plaats op een straal van 0.52 men de afstand 

van de uitgang van het cyclotron tot de trefplaat bedraagt 

ca 40 m. Dit heeft tot gevolg, dat de looptijd voor een proton 

met energie van 3 MeV van de ionenbron tot de trefplaat ca 43 psec 

bedraagt. Voor protonen met een energie van 7 MeV bedraagt deze 

tijd ca 28 psec. 

Hieruit is het duidelijk, dat uitschakelen van de ionenbron na 

detectie van een röntgenquant geen oplossing biedt voor het pile-up 

effect. 
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mechanische bundelonderbreking. 

Gezien de vereiste tijd voor onderbreking (sluiten in minder 

dan 1 psec) en telsnelheid (meer dan 5000 pulsen oer seconde) 

is dit een niet-haalbare oplossing. 

electros tatis che afbujg_i_ng v_an de bun de Z. _________________ _ 

In figuur 2.1 is het principe van electrastatische afbuiging van 
-de bundel geschetst. 

/ 

V 
h t ~ 

I 
":" 

l i, 

Figuur 2.1 

V:o 
wc .. 

I rzo 
-- -- --- _".. 

\1 >o --

l 1?... 
• 

Principeschets voor electrastatische afbuiging 

van de bun de Z. 

Afhankelijk van een spanningsverschil V tussen een stel afbuig

platen gaat de bundel wel of niet door het diafragma D. Door de 

afbuigplaten op korte afstand van de trefplaat aan te brengen kan 

de looptijd van de bundel tussen de plaats van afbuiging en de 

trefplaat sterk verkleind worden. 

Voor de spanning V geldt (ref. 4) : 

-V== 
(II.1.1) 
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Hierin is E de kinetische energie van de bundel en q de 

lading van het ion. 
In onze situatie met protonen is: 

h = 30 mm 

E/q = 7 ~1V 

Ra = 7 mm 

11 = 0.5 m 

12 = 1.05 m 
~ . 

De benodigde spanning bedraagt dan: V= 4.5 kV. 

In onze opstelling is de afstand van het midden van de 

afbuigplaten tot de trefplaat ca 2.5 m, zodat de looptijd 

van de bundel met een energie van 7 MeV over deze afstand ca 

70 nsec bedraagt. 

De electrastatische afbuiging van de bundel is in onze opstelling 

gerealiseerd. (Zie II-3) . 

II-2 Energievermindering en hoekverstrooiing van de bundel. 

Energievermindering van de bundel kan gerealiseerd worden door 

deze te leiden door één of meer folies van een geschikt 

gekozen materiaal en dikte. 

Omdat bij doorgang van de bundel door het folie-

materiaal ook hoekverstrooiing optreedt, kan bovendien voldaan 

worden aan de ~is tot het maken van een homogene bundel. 

II-3 Opbouw van het vernieuwde systeem. 

In figuur 2.2 is een schets gegeven van het vernieuwde systeem. 

Hierin zijn extra aangebracht t.o.v de in fig 1.1 geschetste 

situatie: 

lf de afbuigplaten voor de bundel (in het vervolg zwieper genoemd) 

2) de diafragma's Dl en D2; Dl dient voor bundelonderbreking 

D2 dient om de afmeting van de bundel on de trefplaat te 

bepalen. 

3) de foliedoos, waarin zich de folies bevinden, welke dienen 

voor energievermindering en hoekverstrooiing van de bundel. 
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4) een triggercircuit (TC) voor de bediening van de zwieper. 

5) een hoogspanningsvoeding (HV) voor de afbuigplaten. 

Z\<Tieper 

I 
folie-, 

- doos trefplaat Faraday-cup 
:c -

cyclotron p I I 
Dl D2 

Si(Li)-detektor 

PA 
HV TC 

schrijver 
MA 

1'1CA 

ponser 

Figuur 2.2 Opbouw van het vernieuwde systeem. 

De volgorde (in de bundelrichting gezien) van zwieper en 

foliedoos biedt ondermeer het voordeel dat met een constante 

spanning op de.afbuigplaten de energie van de bundel op de 

trefplaat gevarieerd kan worden. 

Verder is het ook aantrekkelijk omdat nu een weinig diffuse 

bundel op het diafragma hoeft te worden afgebeeld. 
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II-4 Voordelen van het nieuwe systeem. 

In figuur 2.3 is een overzichtsfoto gegeven van de opstelling. 

Hierin zijn duidelijk te herkennen: (v.l.n.r) 

1} de twee quadrupoollenzen 

2) de zwieper met daarnaast het triggercircuit 

3) de foliedoos 

4) de vacuumkamer met daaronder de detector 

5) de Faraday-cup 

We geven hier een summier overzicht van de mogelijkheden van 

het totale systeem. Daarvoor bekijken we een aantal onderdelen 

apart. 

De zwieper. 

Van de voordelen van de zwieper in het systeem noemen we: 

- vermindering van het aantal pile-up pulsen 
\ 

- vergroting van de gevoeligheid 

- beperking van de gemiddelde bundelstroom op de trefplaat 

- optimale belasting van het systeem 

vermindering van het aantal pile-up pulsen. 

De zwieper buigt de bundel binnën 860-nsec van de trefplaat af 

nadat een röntgenquant is gedetekteerd. Hierdoor wordt de kans 

op pile-up pulsen sterk verkleind. (ongeveer 15 x) 

Het aantal getelde pulsen bestaat uit de som van de goede pulsen 

en de pile-up pulsen. Door het gebruik van de zwieper wordt het 

percentage pile-up pulsen in het getelde aantal pulsen sterk 

verminderd. Bij een telsnelheid van 15000 pulsen per seconde 

wordt dit percentage verlaagd van 34% tot 2%. __ 

(zie hiervoor hoofdstuk VI) 

vergroting van de gevoeligheid 

Het aantal pile-up pulsen wordt door het gebruik van de· zwieper 

sterk verninderd. Hierdoor wordt het mogelijk kleinere concentraties 

van sporenelementen, waarvan de karakteristieke lijnen liggen in 

het vroegere pile-üp spectrum, te detekteren. In de figuren 

3.20 en 3.21 is hiervan een voorbeeld gegeven. 



Figuur 2.3 Overzicht van de gehele opstelling. 
·'~~~-----------------------------------------------------, 

Figuur 2.4 De trefplaatwisselaar. 

Figuur.2.5 De vacuumkamer met de trefplaatwisselaar. 
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beperking van de gemiddelde bundelstroom op de trefplaat 

Doordat de bundel na detectie van een röntgenquant wordt 

afgebogen, vermindert de stroom die op de trefplaat ya~t· 

Bij een telsnelheid van 15000 pulsen 9er seconde wordt de 

gemiddelde stroom ongeveer g~halveerd. 

De beschadiging ven de trefplaat vermindert dan ook. 

optimale belasting van het susteem 

De bundel wordt na elk gedetekteerd röntgenquant gedurende een 

bepaalde tijd T afgebogen. Hierdoor wordt de maximale z 
telsnelheid beperkt tot 1/ "C • De waarde van 't' wordt gekozen z z 
aan de hand van de verwerkingstijq. van een puls. 

Door het gebruik van de zwieper wordt het tijdsversepil tussen 

de pulsen die in de versterker komen veel regelmatige~. Hierdoor 

kan het pulsverwerkingssysteem optimaler belast worden; dit beteken 

dat piekverschuiving en scheidend vermogen gunstig.beïnvloed worden 

De foliedoos. 

Van de voordelen van het gebruik van de Be-folies noemen we:' 

-optimale gevoeligheid 

-verminderde beschadiging van de trefplaat 

-gebruik van de gehele trefplaat 

optimale gevoeligheid 

De minimaal detekteerbare hoeveelheid materiaal is afhankelijk 

van de gebruikte ~rot~n energie(ref.1). Door het aanbrengen van 

Be-folies in de bundel kan gemakkelijk de juiste energie gekozen 

worden. 

ver•minderde beschadiging. van de trefp Zaat 

Doordat de bundel diffuus gemaakt wordt door de Be-folies, is 

de stroomdichtheid van de bundel over de gehele trefplaat constant. 

Hierdoor is de beschadiging veel m~nder geworden dan zonder 

gebruik van de folies. 
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gebruik van de gehele trefplaat 

Omdat de bundel door de Be-folies diffuus geworden is, wordt 

nu de qehele trefplaat beschoten. Hierdoor kunnen inhomogene 

qoed qeanalvseerd wornP.n. 

De vacuumkamer. 

In de vacuumkamer bevindt zich een diawisselaar, die gebruikt 

wordt voor het wisselen van de trefplaten. In de figuren 

2.4 en 2.5 zijn de diawisselaar en zijn positie in de 

vacuumkamer duidelijk te zien. 

Door de diawisselaar is het nu mogelijk zonder het vacuum 

te verbreken maximaal 80 trefplaten te analyseren. 

De bediening van de diawisselaar vindt op afstand plaats 

vanuit de meet- en telruimte. 

De trefplaten staan onder een hoek van 60° met de bundel. 

Onder de diawisselaar is een schijf aangebracht, waarin zich 

een aantal Be-folies bevinden. Hiermee is het mogelijk de 

in de trefplaat verstrooide protonen uit de detector te 

houden, terwijl de röntgenquanta er wel kunnen komen. 
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Hoofdstuk III Bundelonderbreking. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de zwieper 

en de daarmee bereikte resultaten. 

In III-1 wordt een beschrijvin9 gegeven van de plaats van de 

zwieper in het bundelgeleidingssysteem. 

In III-2 wordt de potentiaal~erdeling in de zwieper weergegeven. 

In III-3 wordt de verplaatsing van de bundel berekend. 

In III-4 wordt een besbhrijving gegeven van het bedieningscircuit 

van de zwieper. 

In III-5 worden de tijdseffecten die optreden bij gebruik van de 

zwieper bekeken. 

In III-6 wordt een meting aan het bundelprofiel gegeven. 

In III-7 wordt een controlemeting gegeven van het tijdsgedrag van 

de zwieper aan de hand van de stroom in de Faraday-cup. 

In III-8 worden de met de zwieper bereikte resultaten gegeven. 

III-1 Plaats van de zwieper in het bundelgeleidingssysteem. 

In figuur 3.1 is een bovenaanzicht gegeven van het bundelgelei

dingssysteem in het cyclotrongebouw. 

8 bcam _,canllt:l 

m corre'- tl/I~ !Hé.l~,wt 

M bend•ilq flldynt•t ------=--! G qdadr upole letl~ 

s 5ltt 
0 S lOm 1 Til e•pe1 1ment '>tatuJn 

Figuur 3.1 Bundelgeleidingssysteem in het cyclotrongebouw. 

De röntgenfluorescentieopstelling bevindt zich 

op meetplaats III. 
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In een eerder stadium (ref. 4) werd op grond van een aantal eisen 

geconcludeerd, dat de beste plaats voor de zwieper is, direkt na 

het doublet QFI-QF2. Hierbij werd echter geen aandacht besteed 

aan de bundelgeometrie. 

Uit berekeningen~ aan het bundeltransport in het oude systeem 

bleek dat de bundel op de plaats waar uiteindelijk diafragma 02 

(zie figuur 2.2) werd aangebracht, een grote diameter had. 

Dit is ongunstig in verband met de bundelafbuiging (zie III-3). 

Op grond hiervan werd besloten tot het verplaatsen van het 

doublet QFI-QF2. In figuur 3.2 is de nieuwe plaats van QF1-QF2 
0 ten opzichte van de laatste 30 magneet MEI gegeven. 

HEl 

5350 460 2050 

Figuur 3.2 Opbouw van sectieFin de vernieuwde opstelling. 

De afmetingen zijn gegeven in mm. 

' In figuur 3.3 zijn faseplaatjes gegeven, die van toepassing zijn 

voor gewenst bundeltransport in de vernieuwde opstelling. 

Hierbij is gerekend met een bundelemittantie van 20 mm.mrad 

zoals deze bij 24 MeV geldt. 

Uit de faseplaatjes blijkt, dat een diafragma van 2 mm voldoende 

is om de gehele bundel door te laten. 

~oor het doorrekenen van bundeltransport onder verschillende 

omstandigheden is reeds lange tijd een programma beschikbaar 

in de groep Cyclotron Toepassingen. 

Hiervoor werd in het kader van dit afstudeerwerk een handleiding 

geschreven (ref. 5). 
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Figuur 3.3 Faseplaatjes voor het vernieuwde systeem. 

Boven: bundel in het horizontale vlak 

Onder: bundel in het vertikale vlak. 

Kromme 1(3): horizontale (vertikale) emittantie ter 

plaatse van de uitgang van het cyclo

tron voor 24 MeV. 

Kromme 2(4): horizontale (vertikale) acceptantie 

van het BGS van de uitgang van het cyclo

tron tot diafragma Dl met diameter 2 mm. 

Kromme 5(6): horizontale (vertikale) bundel ter plaatse 

van diafragma Dl. 
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III-2 Potentiaalverdeling in de zwieper. 

Bij de zwieper is het van belang de potentiaalverdeling te kennen. 

Deze voldoet aan de vergelijking van Poisson: 

In ons systeem is êên der afbuigplaten geaard (zie fig 2.2) 

en dan geldt voor de ràndvoorwaarden: 

V =V =0 omhulling geaarde plaat 

en: V =V spanningvoerende plaat 0 

Wanneer we uitgaan van oneindig lange afbuigplaten, wordt de 

Peissen-vergelijking gereduceer~ tot een tweedimensionale pdv. 

Deze pdv werd numeriek opgelost voor een aantal verschillende 

geometrieën. Met als criterium zo goed mogelijke constantheid 

van het electrisch veld tussen de afbuigplaten is de in figuur 3.4 

geschetste configuratie gekozen. 

. -.-. -.1-. -. 

I 

0 
0 

0 

Figuur 3.4 Maattekening va~ de door ons ~eb~uikte zwieper. 

Afmetingen in mm. 
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In figuur 3.5b is de potentiaalverdeling van deze configuratie 

gegeven voor v0=1000 V. In figuur 3.5a is de potentiaalverdeling 

gegeven voor een zwieper met dezelfde afmetingen echter met een 

rechte spanningvoerende afbuigplaat. 

Verder is in beide figuren het gebied aangegeven, waar zich nor~ 

maliter de bundel bevindt. Hët electrisch veld tussen de 

afbuigplaten blijkt zo homogeen te zijn, dat geen defocusserende 

effecten te verwachten· zijn. 

I 
I '------- ---

/ 

Q. 

I • 

I 

I oo_lk 
/ 

b 

Figuur 3.5 EquipotentiaaZZijnen in de zwieper. 

a) Zwieper met rechte spanningvoerende afbuigpZaat. 

b) Zwieper met afgeronde spanningvoerende afbuigpZaat. 



-20-

III-3 Verplaatsing van de bundel. 

Als de bundel :een w~inig i~ afg~bog-én gaat er noq een rest 
door het diafragma. Aan de hand van deze reststroom 

bepalen we de vereiste verplaatsing van de bundel op het diafragma. 

Voor de berekening van de reststroom gaan we uit van een bundel 

met gauss-vormige stroomdich~heidsverdeling: 

I = r 

I o- , r 'l. ) 
eJ<..p(- -

''2.. 1T v-1. 1. v-1. (III.3.1) 

Uit de in III-6 xe_beschriiven m~ting blijkt, dat de aanname van 

een gauss-vormige stroomdichtheidsverdeling gerechtvaardigd i.s. 

Voor de reststroom door een diafragma met diameter D van een 

over afstand R0 verplaatste bunder· geldt: 
f<o ... i::D 

I = "-J re..s\-

R.o 

\ I J) 
\;:_ 

' \ 

(III~3.2) 

Figuur 3.6 Berekening reststroom ~oor diafragma met diameter D 

bij een over afstand R0 afgebogen bundel. 
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We benaderen ~(r) door: 

f->(r) = b,_l-o.i'\ ( 'l..J)Ro) (III.3.3) 

Substitutie van (III.3.1) en (III.3.3) in (III.3.2) en 

oplossen van de integraal geeft: 

Iresr 6 f-Q. ... (~ ) { ' (f1.o-Î.l>tJ e ( ~o-fÎ.D)Jl..} 
~ l Tr 'l..~o e11.p(- url.. - .c.f'- 1..qt. (III.3.4) 

.Io 

In figuur 3.7 is !rest gegeven als functie van Ro 
<:r Ia als parameter. 

Uit de figuur blijkt, dat voor Ro·. = ..J) + 3 
~ 'l..U"" 

met 

de reststroom steeds veel kleiner is dan 0.5% van de oorspronkelijke 

stroom. In de praktijk blijkt meestal 30% tot 50% van de 

oorspronkelijke bundelstroom door het diafragma te gaan. Dit 

betekent dan voor de bundel geldt: 'l.~l>. Als 2 a- =D gaat 39% 

van de oorspronkelijke bundelstroom door het diafragma (ref. 4). 

Voor een diafragma met diameter D=2mm kunnen we dus volstaan 

met een afbuiging van R0=4 mm als we eisen !rest~ 0.005 r 0 • 

De opstelling is gedimensioneerd voor R0=7 mm. 

De benodigde spanning op de afbuigplaten is te vinden met 

formule (II.l.l) en bedraagt voor protonen in onze opstelling: 

V= 650 V/MeV. 

Voor de vaak door ons gebruikt~ energie van 3 l\1eV is het 

spanningsverschil dus 1950 V. 

De opstelling is zodanig gemaakt, dat de op de trefplaat 

vallende bundel een afbuiging ondergaat. 
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Irut-[i.} 
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I 
..]) 

1. --lQ"' 

Figuur 3.7 Reststroom door diafragma met diameter D als functie 

van de afbuiging R 0 . 
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III-4 Bedieningscircuit van de zwieper. 

In figuur 3.8 is het schema gegeven van het bedieningscircuit 

van de zwieper. Hierin is de zwieper voorgesteld door C3 • 

c, 

I 

R<t 
I 
I 

I 

Ra 

. -
cT 

1. 

1 

n I -------1 

Figuur 3.8 Bedieningscircuit van de zwieper 

Het bedieningscircuit van de zwieper bestaat uit drie delen: 

I) het triggergedeelte, dat zorgt voor het in geleiding brengen 

van tetrode Ql. 

II) een hulpcircuit, dat het mogelijk maakt korte herhalingstijden 

te bereiken. 

III) een hoogspanningscircuit. 

Het triggercircuit vertoont grote overeenkomst met het door 

Thibeau (ref 15) toege~aste circuit. De schakeling van de tetrode 

is anders in verband met de grote roosterstroom in de door ons 

toegepaste tetrode. 

\•7e zullen nu een korte beschrijving geven van de werking van 

het circuit. In ref (6) is een overzicht gegeven van de in de 

schakeling gebruikte componenten. 
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Door een positieve puls die uit de hoofdversterker komt wordt 

transistor Tl in geleidende toestand gebracht. De gelijkstroom

instelling van Tl kan geregeld worden met behulp van de potentio

meter R3. Als Tl in geleidende toestand is, wordt de kathodegate 

van thyristor Thl positief. Hierdoor wordt de thyristor geleidend 

en wordt capaciteit C2 ontladen over de weerstanden Rll en Rl2. 

Als de spanning over Rl2 een bepaalde waarde heeft bereikt, komt 

transistor T4 in geleidende boestand. Dit heeft tot gevolg, dat 

de kathode van tetrod~·Ql naar aarde wordt getrokken. 

Hierdoor wordt Ql geleidend en wordt dus C3 ontladen. 

Als C2 ontladen is, gaat Thl over naar niet-geleidende toestand 

doordat de stroom door Thl beneden qe "houdwaarde" gedaald is. 

Als de thyristor gesloten is, wordt capaciteit C2 weer opgeladen 
•. 

tot 50 V. De oplaadtijd wordt echter bepaald door de tijdsconstante 

van R8 en C2. Omdat deze groot is (ca 200 ~sec), is een extra 

hulpcircuit aangebracht. 

Wanneer de spanning op de anode van de thyristor Thl groter is 

dan Vz 1+VbeT
2 

wordt transistor T2 geleidend. 

Als gevolg hiervan wordt transistor T3 geleidend. Als R9 kleiner 

is dan R8 wordt de oplaadtijd van C2 vooral bepaald door de 

tijdsconstante van R9 en C2. 

Hierdoor is het mogelijk de aanvankelijk grote oplaadtijd van 

C2 terug te brengen tot een kleine waarde. (van 200 ~sec tot 20 esec 

Zodra de spanning van de anode van,Thl kleiner wordt dan vz 1+Vbe 

op grond van een binnenkomende• puls, gaan de transistoren T2 en T2 

T3 weer uit de geleiding. 

Als de thyristor Thl niet meer geleidend is, gaat de basis van T4 

naar aarde en sluit T4. Hierdoor stijgt de kathodespanning tot 

vz 3+vz 4 en de buis geleidt niet meer. 

Als de buis niet meer in geleidende toestand is, wordt de 

zwieper weer opgeladen tot de oorspronkelijke spanning via Rl3. 

De tijd die nodig is voor het opladen van C3 wordt bepaald door 

de tijdsconstante van C3 en Rl3 (ca 50 ~sec). 

Het tweede rooster van Ql wordt op 6oov gehouden door middel van 

de zenerdiodes Z2, Z3 en Z4. Het eerste rooster wordt op +150V 

gehouden, teneinde een voldoend snelle ontlading van C3 te realiserer. 

Ter beveiliging van T4 is de kathode-spanning van de buis beperkt 

tot 400V door de zenerdiodes Z3 en Z4. 
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III-5 Tijdseffecten bij de bundelafbuiging. 

In deze paragraaf beschouwen we de voor ons relevante tijds-
...._...-·· 

effecten in het zwiepersysteem. 
• . " I· 

In figuur 3.9 is met een foto de·t~jd aangegeven, die verloopt 

· tu-ssen- de voorflank van eËm puls a an de inaana van nP. voorvP.:r.sterker 
(PA) en de logische puls aan d'e ·n ~restorèr busy"-uitgang van de 

hoofdversterker (MA.) ·· Bî :J mè !t:ing hiervan is gebruik gemaakt 

van een pulsgenera"tor-. 

_./ 

Figuur 3.9 Tijdsvertraging na det·ee t i ·e_ van een röntgenquant. 

Onder: Aan de vooro~è~sterokero toegevoerde puls uit 

de pulsgeneroator. 

Boven: Logisch signaal van de "restorero busy"-uitgang 

van de hoofdversteroker in onbelaste toestand. 
Schaal: horizontaal: 100 nsec; vertikaal: 10 mV roesp 2 V 

Uit deze foto blijkt, dat tussen de puls aan de ingang van de 

voorversterker en het logisch signaal aan een uitgang van de 

hoofdversterker, die gebruikt wordt voor bediening van de 

zwieper een tijdsvertraging zit van ca 600 nsec. De meting 

werd uitgevoerd met een onbelast 16gisch si~naal. 

Van de genoemde 600 nsec wordt 200 nsec veroorzaakt door 

looptijd van het signaal in de kabels (totale kabellengte ca 35 m) 
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De gebruikte pulsgenerator bevindt zich evenals de hoofdversterker 

in de meet-en telruimte, terwijl de voorversterker zich bij de 
--../'> 

detector bevindt. 

Verder is de snelheid van het triggercircuit van belang. 

In figuur 3.10 is zowel het logisch signaal van figuur 3.9 

(nu in belaste toestand) als de spanning op de afbuigplaten 

gegeven. 

Figuur 3.10 Snelheid van he~ triGiê~di~~ult. 

/ 

boven: logisch slgnàá î u!Ît de hoofversterker (belast) 

onder: spanning op de afbuigplaten (lOOOX verzwakt) 

Uit figuur 3.10 blijkt: 

1) afbreken van de hoogspanning begint ca 60 nsec nadat de 

logische puls is toegevoerd aan het triggercircuit. 

2) de spanning op de afbuigplaten ~s 100 nsec na het begin van 

de ontlading gedaald tot de hel>ft va-n de oorspronkelijke 

~raarde. 

Uit voorgaande beschouwing blijkt, dat ca 760 nsec nadat een 

röntgenquant in de voorversterker is gedetekteerd de spanning 

op de afbuigplaten is gehalveerd. 
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De snelheid van de bundel bedraagt voor 3 MeV protonen ongeveer 
( 

24 m/~sec. De afstand van het midden van de zwieper tot de 
.--' 

trefpl;aat bedraagt ongeveer 2. 5 m, zodat de totale vertragings-

tijd tussen· detectie van een röntganquant en afbuiging van de 

bundel van de trefplaat ongevê er 660 nsec is. ----- ---·-··-·-- . . .. . .... - ·· ·-- . --- - -- -~ -- - ... · ·-- --------·-··------- ---
Voor een bundel met ~=1 mm àgor het diafragma Dl met diameter 

D=2 rnm betekent dit bij ~~n afbuiging van R0=3.5 mm dat de stroom 

door het diafragma i§ ~fvenoP\en tot ca 1% van de oorspronkelijke 

waarde (zie fig 3.7 } 

Een volgend punt ya,n :Qe-lëtng, .ts d~ herhalingsfrequentie van de 

zwieper. Hiertoe is i~ t:.tgu-qr 3. ._11 he.t gedrag van de spanning 

op condensator C2 w~~~ÇJ:eg~ve.n. 

_/ · 

Figuur 3.11 Herstel van het triggerairauit. 

boven: logische puls uit de hoofdversterker 

onder: spanning op aondensa~or C2 (10X verzwakt) 

In deze figuur zijn duidelijk te onderscheiden: 

1) moment, waarop de thyristor Thl opent 

2) moment, waarop het hulpcircuit sluit ( na ca 16 psec) 

3} moment, waarop het hulpcircuit weer opent ( na ca 36 esec} 
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Om het effect van het hulpcircuit te verduidelijken is in 

figuur 3.12 het spanningsverloop op C2 gegeven in het geval 

zonder en met hulpcircuit. Het verschil is duidelijk. 

Figuur 3.12 Herstel van het triggercircuit. (onbelast) 

a: zonder hulpcircuit 

b: met hulpcircuit 

boven: spanningsgedrag van aondensator C2 (10X verzwakt 

onder: logische puts uit de hoofversterker. 

In figuur 3.13 is het gedrag van de hoogspanning o~ de afbuig

platen gegeven. Hieruit blijkt, dat de spanning na ca 80 psec 

op 80% van de oorspronkelijke waarde is. 
Uit het voorgaande blijkt, dat een telsnelheid van 10.000 à 

15.000 tot de mogelijkheden behoort. 

Hogere telsnelheden zijn mogelijk door aanpassing van weerstand 

R13 in figuur 3.8. 

Dit heeft voorlopig geen zin, cmdat de beperking van de tel

snelheid thans gelegen is in de elect.ronische pulsverwerking. 

(zie hoofdstuk V). Op grond hiervan ·werd de tijdsconstante 

van het systeem ingesteld. 
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Figuur 3. 13 Gedrag ·van !d'e ;'lfo-orgspanrt'ing Qp de afbuigp Zaten. 

boven: Z'oigi;sdh'e :pUl'G -U:i:t de hoQfversterker 

onder: ' ho!ág'Efpanr{ing ~:op ede ::.afb-uigp Zaten ( 100 OX verzwak. t) 
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III-6 Meting aan het bundelerofiel. 

Voor de meting aan het bundelprofiel gaan we uit van de in 

fiquur 3.14 qeschetste opstelling •. 

zwieper V I Dl 
Faraday-cup 

I I -.:-

Figuur 3.14 Opstelling voor de bepaling van het bundelprofiel. 

Door de spanning op de afbuigplaten te veranderen, kunnen we uit 

de verandering van de stroom op de Faraday-cup de qaussische vorm 

van de bundel checken. 
Voor deze stroom geldt: 

I = <...,.p ) )(r) a( A 

A 

Hierin is A de oppervlakte van de ronde opening in het 

diafragma Dl.en J de stroomdichtheid van de bundel. 

We nemen aan, dat we voor de stroom op de cup mogen schrijven: 

1· " .:D, 

Als we veronderstellen, dat de stroomdichtheid gauss-vormig is, 

geldt: 

I - I . ex..." (-
c "'P - c "'I' o ,.. \. 
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Hierin is !cup de stroom, die op de cup valt, als het middelpunt 
0 

van diafragma Dl samenvalt met de as van de bundel. 

De afbuiging A R is evenredig met het spanningsverschil over 

de afbuigplaten: 

AR = 

Hierin is: V opt 

o(x 
\V- V ort-) 

cA\/ 

= spanning op de afbuigplaten zodanig, dat de 

van de bundel samenvalt met het middelpunt 

het diafragma (=650 V/HeV (zie III-3)) 

Ro = afbuiging van de as (=7 mm) 

'• 

In figuur 3.15 is op enkellogari_thmisc:h-papier een meting 

weergegeven van de stroom op de Faraday-cu~ als functie van 

( AV) 2=(V-V t) 2 . 
00 

as 

v~n 

Hieruit blijkt niet dat de stroomdichtheid si0nificant afwijkt 

van een gauss-vormig verloop. 

In de figuur zijn zowel punten gegeven voor V <: 0 als voor V> 0. 

Uit de figuur vinden we: u-=1.12 mm. 
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Figuur 3.15. Gedrag van de stroom op de Faraday-cup als functie 

van het spanningsve!schil tussen de afbuigplaten. 
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III-7 Controlemeting tijdsgedrag van de zwieper. 

In de voorgaande paragrafen hebben we zowel het gedrag van de 

bundelstroom door het diafragma als het gedrag van de s~anning 

op de afbuigplaten bekeken. In deze paragraaf verifiëren we 

het gedrag van de spanning op de afbuigplaten en de vorm van 

de bundel door meting en berekening van de in de tijd gemiddelde 

stroom op de Faraday-cup. 

Uit de figuren 3.10 en·3.13 blijkt, dat we het gedrag van 

de hoogspanning op de afbuigplaten kunnen weergeven door de 

volgende mathematische vorm: 

ontladin(]: 

oplading: 

V~= 

V = 
t-

t V exp (- --) 
T t:• 

t-Tl V (1-exp(- --)} 
0 l: '\. 

0 ~ t ! Tl 

Voor de stroom op de Faraday-cup geldt: (zie V-6) 

(III.7.1) 

(III.7.2) 

Uit de figuren 3.10 en 3.13 leiden we de volgende tijdsconstanten 

af: 

Verder geldt in 

"C -
1-

L = 2 
T2= 

de 

V opt 
Ra 

q-

150 nsec 

70 ~sec 

12.5 l!Sec 

door ons 

= 1950 V 

= 7rnm 

= 1.12 rnm 

be~cho~wde situatie voor 3 r-1eV: 

In figuur 3.16 hebben we zowel h~t gedrag van de genormeerde 

hoogspanning op de afbuigplaten \~} als de bundelstroom \ If-) 
door het diafragma als functie van de tijd weergegeven. Io 

In de figuur geldt voor de herhalingstijd: T = 300 esec. 
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Figuur 3.16 Tijdsgedrag ván de spanning op de afbuigplaten en 

de bun de Z's ti>oo'm doq,Y. het diafragma. 
. . ... V~ . . . 

getrokkèn kromme: ~ op de afbuigpZaten(gemeten) 

gestreepte kromme: r~ do6r het diafragma(berekend) 
.Ï~ 

Voor de gemiddelde stroom op dè Faraday-cup geldt: 
T 

I= ~JI eH· T t-
o 

Deze integraal hebben we numeriek opgelost voor de eerder genoemde 

getalwaarden. Tevens werd het gedrag van de stroom gemeten met 

behulp van een vaste pulsfrequentie op de zwieper. 

In figuur 3.17 zijn de resultaten weergegeven. 

Uit deze figuur blijkt, dat de zwieper ook-in dit opzicht 
het te verwachten gedrag vertoont. 
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Figuur 3.1? Gedrag van de genormeerde gemiddelde stroom op 

de Faraday-cup als functie van de frequentie van de 

zwieper. 

getrokken kromme: berékening 
' 

driehoekjes ( ó):. geme.ten punten 
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III-8 Met de zwieper bereikte resultaten. 

Het effect van de zwieper is duidelijk aan te tonen met een 

spectrum dat afkomstig is ven slechts êên element. 

Hiertoe hebben we het spectrum van een koperplaatje zonder 

gebruik van de zwieper opgenomen net een telsnelheid van 

10.000 pulsen per seconde. Hierna werd de zwieper aangeschakeld 

zonder dat iets aan de prim~ire bundelstroom veranderd werd. 

In figuur 3.18 is het· aantal pulsen uitgezet als functie van het 

gebruikte kanaalnummer, dat een.maat is voor de energie van de 

gemeten röntgenquanta. 

Hierin zijn duidelijk de volgende pieken herkenbaar: 
. ' 

CuK d.. ( 8. OS keV in kanaalnr 140) , CuK (l (8. 90 keV in kanaalnr 156) 

en de pile-up pieken: 2xCuKo<. (16."10 keV in kanaalnr 281), 

CuK 0(.. +CuK (1 ( 16.95 keV in kanaalnr 295) en 2xCuKfo( 17'. 80 keV in 

kanaalnr 310). Verder is in de~e figuur duidelijk te zien, dat het 

pile-up spectrum begint bij een energie, die overeenkomt met 

1.2xCuK~(9.66 keV in kanaalnr 168) (zie ook V-1.2). 

In figuur 3.19 is hetzelfde weergegeven met gebruik van de zwieper 

Hieruit blijkt, dat het aantal pile-up pulsen, dat oorspronkelijk 

10.3% bedroeg is teruggebracht tot 1.0% van het totale spectrum. 

Het optreden van de restpile-up is te wijten aan de resterende 

traagheid van het systeem (immers het duurt ca 860 nsec eer de 

afbuiging van de bundel gerealiseerd is (zie III-5)). 

Naast het verminderen van de pile-up is een belangrijk voordeel 

van de zwieper de mogelijkheid tot het detecteren van kleinere 

concentraties sporenelementen in een pile-up spectrum. 

Hiertoe is aan een koperplaatje een kleine hoeveelheid Br 

toegevoegd. In de figuren 3.20 en 3.21 zijn de gemeten spectra 

weergegeven voor het geval zonder zwieper resp. met zwieper. 

In deze gevallen was de telsnelheid 10.000 resp. 9000 pulsen per 

seconde. 

De broom-pieken, BrK~(ll.92 keV in kanaalnr 210) en arK~(13.31 keV 

in kanaalnr 234), zijn in figuur 3.21 duidelijk waarneembaar, 

terwijl deze in figuur 3.20 niet significant boven het 

pile-up spectrum uitkomen. 
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Hoofdstuk IV Bundeldegradatie. 
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de foliedoos. 

Hiertoe beschouwen we in IV-1 een aantal voor ons systeem 

relevante fysische eigenschappen van de folies, zoals: 

energievermindering ("stopping power"), hoekverstrooiing 

("scattering") en energieverbreding ("straggling"). 

Op grond hiervan komen we tot de keus van de folies. 

In IV-2 worden metingen aan de fysische eigenschappen 

beschreven en de resultaten vergeleken met de in de literatuur 

bekende waarden. 

In IV-3 geven we een berekening van de in de trefplaat 

optredende temperatuurseffecten. 

IV-1 Fysische eigenschappen van het foliemateria.al. 

IV-1.1 De energievermindering. 

Door Zaidins (7) is een eenvoudige analytische uitdrukking 

voorgesteld voor het berekenen van de energievermindering van 

een bundel ionen, die door een foliemateriaal gaat. 

Voor de. energie, die in ons systeem voorkomt ( 1. 5 HeV ~ E f. 7 MeV) , 

hebben we de door Zaidins gegeven formule benaderd met: 

- "1<-r 
C E o!E 

= (IV. 1. 1) eH: 

Hierin is: E = energie van de bundel (MeV) 

t = dikte van het foliemateriaal (g.cm- 2 ) 

C =evenredigheidsconstante ( (MeV) 7/ 4 .g- 1 .cm2 

Uit deze formule hebben we achtereenvolgens uitdrukkingen 

afgeleid voor: 

1) energie van de bundel na het doorlopen van het folie 

2) het dracht ("range") van de bundel 

Voor de energie van de bundel na doorgang van het folie geldt: 

(IV.1.2) 
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Hierin is: E0 (E 1 ) =energie van de bundel voor (na) het folie. 

Voor de dracht R0 van de bundel geldt: 

tfr., 
EO (IV. 1. 3) 

In fiquur 4.1 is voor enkele materialen vergeleken de d~acht 
~~als we die berekenen met formule (VI.l.3) en uit de 

literatuur (ref. 17) bekende gegevens. 

Uit de figuur blijkt, dat de voorstellin0 zoals we ~ie gebruikt 

hebben erg goed voldoet. Daaron zullen we in het vervolg 
alleen de vereenvoudigde formules gebruiken. 

"l.OO 
Ro ["-cJc:..._'-] 

.. r- ---~--- -- --~~ ____ L __ . -- Tc:~ __ ;_, __ ·--~~ 
. . . : 

···-·· -

----~-t-- .. ----T-- -----lto 
.. t ; 

- -·-;-- :- -~-

·-- --- ·--- t-

i i ! i : - : l ' 
---- --~--..!-....:.....__~_.:.-_ -- -:--____ __:_ ___ ~~-:__-':::T·-~-:. ____ : ___ , 

.. : l ~-! : 

8o ~ T=~= '•<'•~~ ; -t I X 
I .. , 

! .: • t 
--------·--·--· 

! -, -~-~=:~-:~~T--~~~~~=- -i . -~--1~-=-
•- L"'-t ·-- I . . • E [rt~V]- --

t,o 

0 . ---------~- ---------~---- _!j 
Figuur 4.1. De dracht van een protonen bundel in enkele 

materialen als functie van de aanvangsenergie. 

getrokken krommes: berekend volgens vereenvoudigde 

formule van Zaidins 

gegeven punten: uit de Ziteratuur bekende waarden. 
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In Tabel I is een overzicht gegeven van de waarde van de 

constante C voor een aantal vaak gebruikte Inaterialen. 

TABEL I 

Energieverminderings-constante C voor protonen in verschillende 

materialen 

Materiaal c ( '1e V 1 · 7 5 . cm 2 -1 . g ) 

Be 219 

c 228 

Al 184 

Fe 148 

Cu 140 

Ge 131 

Ag 114 

Au 87 

Pb 84 
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IV-1.2 De hoekverst~ooiïng. 

Voor het berekenen van de hoekverstrooiing is door 

.Harion en Young (8) en door Marion en Zimmerman (9) een 

rekenvoorschrift gegeven. 

In eerder stadium (4) hebben we dit voorschrift sterk vereen

voudigd voor het gebruik van deeltjes met niet-relativistische 

snelheden. Deze vereenvoudiging had o.a. betrekking op het 

in analytische uitdrukkingen geven van grafisch bekende verbanden. 

Voor protonen hebben we de volgende formules verkregen: 

met: 

en: 

G!. = 
e. 

'X._ ( o.8b> i- o.jtrob- cY.c9J,;lb't) 
c. 

X "l.. = ., o.o~')'L 

.C.. 

?:(""t.+r)f

A· E 'l.. 

6 = I~.~ I 

(IV. 1. 4) 

(IV. 1. 5) 

(IV. 1. 6} 

In deze formules zijn de volgende symbolen gebruikt: 

e~ = halve tophoek van de kegel, waarvoor geldt, dat de 
e. 

E = 

A = 

z = 

t = 

intensiteit t.o.v. het centrum is gereduceerd tot 1/e 
/ 

van de oorspronkelijke waarde (voor een gauss-vormige 

verdeling} (rad} 

energie van het proton vÓÓr het folie (Me V) 

atoommassa van het foliemateriaal 

atoomnummer van het foliemateriaal 

dikte van het folie -2 (g. cm } 
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IV-1.3 De energieverbreding. 

Om een indruk te krijgen van de groote van de energieverbreding 

maken we gebruik van het door Bohr (10) gegeven fornmlarium. 

Voor het gebruik van protonen hebben we dit formularium herleid 

tot: ( 4) 

(IV. 1. 7) 

Hierin is: ~= FWHt-1-w aarde van de energieverbreding (keV) 

z = atoomnummer van het foliemateriaal 

A = atoommassa van het foliemateriaal 

dikte van het folie -2 t = (g. cm ) 

Naast de theorie van Bohr is door Tschalär (11,12) een theorie 

gepubliceerd, waarin (in tegenstelling tot die van Bohr) wél een 

energieafhankelijkheid voorkomt. 

Uit metingen van Armitage en Trehan (13) is gebleken, dat de 

theorie van Tschalär goed overeenkomt met de door hen gemeten 

waarden. 

Om een indruk te krijgen van het verschil tussen de theorie 

van Bohr en Tschalär zijn in figuur 4.2 de berekeningen van 

Bohr en Tschalär met elkaar vergeleken voor protonen met 

aanvangsenergie van 3.5 HeV en 7 MeV. Verder is in deze 

figuur de-.dracht van de bundel bij de gebruikte energie 

aangegeven. 

Uit deze figuur blijkt, dat het verschil tussen de berekeningen 

van Bohr en Tschalär groter wordt naarmate de dikte vanthet folie 

nadert tot de dracht van de bundel. 

Tot ongeveer 50% van de dracht is het onderlinge verschil 

kleiner dan 30%. 
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V 2 3 4 5 6 7 8 ~ IC1J 2 3 4 5 6 7 8 9 /J'(I 
meetpapier- wormerveer No. 21 H 

Figuur 4.2 Energieverbreding voor protonen ~n Be foZies aZs 

functie van de dikte. Berekend voZgens de theorieën 

van Bohr en TschaZär. 

De dracht van de bundeZ is aangegeven door de 

vertikaZe streeplijnen. 

Aanvangsenergie: 3.5 MeV en ? MeV. 
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IV-1.4 Numerieke illustratie van de fysische eigenschappen. 

We bekijken in deze paragraaf de voor ons relevante fysische 

eigenschappen. Dit doen we voor twee verschillende materialen: 
/ 

beryllium en.goud. 

We gaan uit van een bundelenergie van 7 MeV. 

We bekijken twee verschillende gevallen: 

I) we plaatsen een folie met dikte van 50 urn in de bundel 

II) we eisen voor beide materialen dezelfde energievermindering 

van 1 MeV. 

Voor de bovenstaande gevallen hebben we berekeningen uitgevoerd 

waarvan de resultaten zijn samengevat in tabel II. 

Verder zijn in tabel II de voor de berekening nodige gegevens 

van de materialen opgenomen. 

De berekeningen werden uitgevoerd met behulp van de formules 

(IV.1.1) en volgende. 

TABEL II 

geval I geval II 

materiaal: Be Au Be Au 

(') -2 1. 85 19.3 1.85 19.3 (g. cm ) 

c (M vl.75 -1 2> 219 87 219 87 e .g .cm 

z 4 79 4 79 

A 9 197 9 197 

El (Me V) 6.52 4.78 6.00 6.00 
-2 t (mg.cm ) 9.25 96.5 18.6 46.8 

)(. 
c (x 1000) 4.06 49.8 5.75 34.7 

b 7.16 10.2 7.85 11.7 

0-'-e (mrad) 11.5 170 17.2 126 

'lt_ (keV) 60 184 85 128 

Uit de tabel blijkt, dat de hoekverstrooiing Gá bij eenzelfde 

energievermindering kleiner is voor een licht materiaal (Be) 

dan voor een zwaar materiaal (Au). 

Voor de energieverbreding '1 geldt hetzelfde. 

Op grond hiervan en op grond van betere hanteerbaarheid werd 

besloten tot het aanbrengen van Be-folies voor energievermin

dering van de bundel. 
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IV-2 Meting van de fysische eigenschappen. 

In de volgende paragrafen beschrijven we metingen die zijn 

uitgevoerd aan de door ons aangebrachte Be-folies. 

Hiertoe zijn in IV-2.1 de door ons gebruikte meetmethoden 

weergegeven, terwijl in IV-2.2 de resultaten worden beschreven 

en vergeleken met de in de literatuur bekende waarden. 

IV-2.1 Meetmethoden en opstellingen. 

Bij het meten van de fysische eigenschappen van de folies 

onderscheiden we twee methoden: 

1) voor het bepalen van de energievermindering en de 

energieverbreding van de bundel door het folie willen 

we het energiespectrum van de bundel kennen 

2) voor de hoekverstrooiing door de folies is het nodig 

de bundelstroom binnen een bepaalde ruimtehoek te weten. 

1) Meting van het energiespectrum van de bundel. 

Voor de meting van het energiespectrum van de bundel rnaken 

we gebruik van dezelfde opstelling, zoals gebruikt wordt voor 

de meting van de röntgenquanta. Omdat we echter met energieën 

werken, die ongeveer 1000x groter zijn, wordt tussen de 

voorversterker en de hoofdversterker een extra verzwakker 

aangebracht. 

In de bundel is een trefplaatfolie aangebracht, waaraan de 

protonen elastisch verstroQid worden. 

Onder een hoek e ten opzichte van de bundel is de detektor 

aangebracht. Voor de trefplaat en tuss-en trefplaat en detektor 

kunnen folies worden aangebracht. 

In figuur 4.3 is een schets gegeven van de gebruikte opstelling. 



Figuur 4.3 MeetopstelZing voor het energiespectrum van de bundel. 

vle veronderstellen dat de bundel met energie E
0 

mono-energet:isch 

het cyclotron verlaat. 
Bij doorgang van het Be-folie met dikte t

1 
treedt energie-

vermindering op; voor E1 geldt: 

E, ~ (Eot/"- ~ t, eB~)} (IV. 2. 1) 

Voordat de bundel in de trefplaat verstrooid wordt t~eedt in de 

~trefptaat zelf ook. energievermindering op. Voor de energie E op 

het moment van verstrooiing geldt: 

}( ~1.. - (IV. 2. 2) 

Hierin is Cf de energievermindering~-constante van het trefolaat

materiaal. In-het verstrooiï~qsproces tr~edt-energiereductie oo~ 

Voor de reductiefaktor K geldt: (16) 

K" { : : ·~ 8 • '0'("'-,.,...-_-:-oM-~ -e-)-,_-+-~-~-:-=---f 
(IV. 2. 3) 
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Hierin is: m = massa van het verstrooide deeltje 

(in ons geval m=l) 

M = massa van het atoom, waaraan het deeltje 

verstrooid wordt. 

e = hoek, waaronder de verstrooiing optreedt. 

(in ons geval: G = ~ }-

Voor de energie E2 , waarmee het verstrooide deeltje de trefplaat 

verlaat geldt: 

E :: 
1... 

(IV. 2. 4) 

Voor de energie van het verstrooide deeltje bij de 

na doorgang van het Be-folie met dikte t
3 

geldt: 

detector 

f 1-/'-1 l- 1 ~ 
E~:: l E,_ - ~ \-3 cl'!.-e 1- (IV. 2. 5) 

Substitutie van (IV.2.1)-(IV.2.4) 

energie in de detector: 

in (IV.2.5) geeft voor de 

1- ~ 

~"~,ct C~~~ + ,:,J 1~v. 2. 6l 

Naast energievermindering treedt in de Be-folies met dikte 

t
1 

resp. t
3 

de energieverbreding ~E 1 resp. D..E
3 

op. 

Verder treedt in het trefplaatfolie een energieverbreding ~ E 2 
op ten gevolge van het feit, dat de verstrooiing niet steeds 

op dezelfde diepte in de trefplaat plaatsvindt. 

Voor deze energieverbreding geldt: 

ct 1-'l... 

ç: lJ ..... -. 
{ 

I 
-+ 
s ;"'o<.. 

_
1 

_ \(IV. 2 . 7) 
lt ... 

k {1)~0',. 
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Voor de totale FtlliM van de energie in de detector geldt: 

1\ E - V l\ E,1.. +- l::l E ~1... 
w t-1-= .> . (,) 

(IV. 2. 8) 

Door verschillende folies zowel voor het trefplaatfolie als 

tussen het trefplaatfolie en de detector aan t~b~engen 

kunnen we uit de gemeten energiespectra bepalen: 

1) de energieverminderings-constante CBe 

2) de energieverbreding 

Omdat de gebruikte trefplaatfolies voornamelijk uit koolstof 
11 bestaan is in de volgende metingen steeds uigegegaan van K=
13

. 

2) Meting van de hoekverstrooiing van de bundel. 

Voor de meting van de hoekverstrooiing van de bundel maken we 

gebruik van de in figuur 4.4 geschetste opstelling. 

Be-folies 
Faraday-cup 

Figuur 4.4 Opstelling voor het bepalen van de hoekverstrooiing 

van de bundel. 
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De opstelling bestaat uit twee diafragma's D1 en D2 , een 

Faraday-cup en de Be-folies, waarvan we de hoekverstrooiing 

willen bepalen. Diafragma D
2 

is verwisselbaar. 

Door de stroom op de Faraday-cup te meten voor verschillende 

diafragma's D2 kunnen we de hoekverstrooiing bepalen. 

Ne gaan uit van een bundel, waarvan we aannemen dat de 

stroomdichtheidsverdeling gauss-vormig is. 

Dan geldt voor de stroom binnen een cirkel met straal R: 

R Io1T ~~ ) 
1Tr. 't 1rr ~ r \I - ~~p(- "Lq-.. ) I = ::: 

"I.. 

R. 'tQ"" 
(IV. 2. 9) 

() 

Voor de breedte van de bundel na de folies geldt: 

(IV. 2. 10) 

Als er geen folies aanwezig zijn, kunnen we bepalen, hoe 

groot de stroom is, die door het diafragma D
1 

gaat (=ID
1
). 

In de praktijk is de waarde van ~undel zo klein, dat de 

totale stroom door diafragma D
1 

ook werkelijk op de 

Faraday-cup komt voor de maximale waarde van D2 . 

Er geldt dan: (R >-:>q-) 

Vervolgens bepalen we: 

r = 
.D.:1. 

+= 

(IV. 2. 11) 

(IV. 2. 12) 

Door voor verschillende waarden van R (dus verschillende 

diafragma's D2 ) de waarde van f te bepalen, kunnen we de 

waarde van q- totaal bepalen uit: 

IZ1.. (IV. 2. 13) 
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IV-2.2 Meetresultaten. 

In deze paragraaf geven we de meetresultaten weer van de 

energievermindering, de hoekverstrooiing en de energieverbreding 

voor Be-folies. 

De dikte van de Be-folies drukken we steeds uit in 

"mil" (lmil=l milli-inch=25.4 Em). 

Voor deze dikte gebruiken we het symbool d, terwijl we 

voor de massa per oppervlakte-eenheid t gebruiken. 

Dus: dikte d 1= 1 mil---. t 1= 4.67 mg/cm2 . 

In figuur 4.5 zijn als voorbeeld de gemeten energiespectra 

aan farmvar (t=30 ~g/cm2 ), mylar (t= 550 ~g/cm2 ) en 

nuclepore (t=l.27 mg/cm2 ) gegeven. 

Duidelijk is in deze figuur de energieverbreding t.g.v 

de dikte van het trefplaatfolie te zien. 

t~:~itf . :''· ·-' 
~~-:;~ >~· 
•'· 
~- .... ~·'· . . . 

' :J,•' -··· 

' ·. ~: . 

os l.o 

, for..."vo.r ..., ..... 
"~ c.le po re 

I.S" 

_. 
'l..o 

I '\ .. 
I ' 

I '' 

i 'l 
I o 

. 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I , 
I 

i : 
/ r' 

• I 

).0 

.. 

--E[M~V]. 

_,.: ;-

Figuur 4.5 Voorbeeld van energiespectra voor verschillende 

trefplaatfolies. Primaire bundelenergie 3. 5 Me V. 
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In figuur 4.6 zijn drie spectra van aan mylar verstrooide 

protonen gegeven. Hierin is duidelijk de energieverbreding 

in de Be-folies te zien. 

---~ 

.
' .. ~ ... 1 '-

"-.·._: 

•. o 
' ! 

d =0 
1 

d ==2 
2 

IS t.o t.s- ),0 

- E(11eV] 

Figuur 4.6 Voorbeeld energievermindering en energieverbreding 

in Be-folies. Deze spectra werden gemete~·met een 

bundelenergie van 3.5 MeV. 

a) de energievermindering. 

De meting van de energiespectra werd uitgevoerd aan trefplaat

folies van mylar en nuclepore. De detector was geplaatst onder 

een hoek e = ~ met de inkomende bundel, terwij 1 het 
ïr 

trefplaatfolie onder een hoek ~= .3 in de bundel was geplaatst. 

Voor de bepaling van de energie werd steeds de gemiddelde waarde 

van E3 genomen en vervolgens gecorrigeerd met 0.5 ~E2 . 

In figuur 4.7 resp. ,fl.B is de gemeten effectieve energievermin

dering AE=((K.E0 )~· 75-E 3 1 · 75 ) 4 / 7 gegeven als functie van de 

effectieve foliedikte deff=(K 1
•

75 .d
1

+d2 ) voor een aanvangs~nergie 
van 7 MeV resp. 3.5 MeV. 



-55-

8 
r:=T··· ·- ·1::=-:- -·=·cT -=r- -·r=--r==: = -1 .· 1 ·' r:-•:1" 1 .' 1 • •• 1 =.f:':1 !· .... f ·- :=--p·=- ·:- 1 ·- --1'": - ,,., - 1 , 

~ ~~~~f~~~m-:ili~~~f,j,l:;:~~]!,'_,I:J~~;!;:~~l~:,~0;j[mi,0 
'fiF!i Co 1Hs ~-: --: <k: ... , ... · :F·- .. --- l .,. "'1!:1[1=:· ··· ~·:t;-·· --·c--~- r:-:::-[71 :::: -'· ·:=r· -~= 

:t.:~ .:.: -'· .! ..... ,Hni ~~=~q:r;~H~i~ -'-· --- -;..,~=:=-+=:;:;.:fCC-J . ., ---'f .. :.t#l/.. -- f\ ~~f:l!!1 1 ---=ft'·= -· . fJ; ==::1:::- -===·== ,,, 

I b ~i\hl ~i!;f,~I;~~~Ei;l~Thli~ ä~~~~~~ i{~l; ;::I
11

'
1

ill!:~~·t~·~~ I.!~ ~î~; 
... ::. .• ,, -- ·--- -- -"- ... :r. ..... :+:;:--:t:--- ... [.::-:: ·-· '"'.4: .... , .... :>: ... :f:::: -- .... = -:::-;-: -·-j::;::-:=:1::;:~::2:: :ift ::c:' :: ::: 1'2.. ..... " .. ··-+--· . - -+-· .,c.,+ ............ /.X: .. , ......... :;:;. .. .,~-- --- --= . '-- . . 

8 
~::.:~~;l~~:]·~,0!E:;~~~~~~~:~:~~}~,.~;;~tX~:~i~~mr!:,r~!~~;l!ltflm 
... , ;,·, _,_Jf:t~ ... e~ __ t'::: 7 .. _ .... t ...... nH ----~->: ___ .~=~L .. rHi~l=:' ...................... -- J,....; ::.:.:L..:..:. :.:cc 

iiliU:EH~~E~ !f:= ~t~ :,;: :~~-=t7 ~:J~~;; ::~: :::~ ::~: ~ii~ :;:]=::; =:_::f::=îf::::}F~: :.,,;;J~L è~~: ~If ~~~~ ::=; ~:~~~:~TI:~~ ~:J ~~ '~ 
:=jE~t~g :::-:_, .c:;~~ f~ r;~r,flz'F;: ::~: ::[: :::~f: =~ ::==: -:==: =:. :=~:r::.: ::::.z:t:;::ë:; r,~; ~-:::r:~F :"-':: ~~!~ :.;:_: ~;:: ::==. ::::: :~=: ~_:-:~ :::=:::J:::~ ::::: 
i~Hnu'bii; !r~~~~ti~v .:iJ::~i :f~;~~:~~ ~j~~~ ~~sJ~~~i ~~~üt:d:r~ ;<r ~~:~=:~if:'~~-~·[;F :~;~ ~;c~~1:\ :)~i~~'~~~ 

~ .~.~0~mfu~ r~:;~f.0:~J~~i~ ;~~~~~~~l~ ~t~2!ll'!:;~~tl ili~·~ f-ii0~~# ~ 
0 '-.. ~ 6 8 IO 11. l'f lb 

---pfa dett{rnï.l] 

Figuur 4.? Effectieve energievermindering AE van protonen 

bij doorgang van Be-folies als functie van de 

effectieve foliedikte. 

Aanvangsenergie: ? MeV. 

Uit de helling van de rechte bepalen we de energieverminderings

constante Cse· We vinden dan: 
1.75 -1 2 voor 7 Me V: CBe = 2 2 6 (Me V . g . cm ) 

5 - 1.75 -1 2 3. MeV: CBe - 221 (HeV .g .cm ) 

In de literatuur vinden we: (Tabel I) CBe=219 1.75 -1 2 (MeV .g .cm ) 

Hieruit blijkt, dat de resultaten goed overeenkomen met 
de in de literatuur bekende waarde. 
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Figuur 4.8 Effectieve energievermindering 

bij doorgang van Be-folies als 

effectieve foliedikte. 

Aanvangsenergie: 3.5 MeV. 

6 E van pro tonen 

functie van de 
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b) hoekverstrooiïng van de bundel. 

De hoekverstrooiïng voor protonen bij doorgang van Be-folies 

werd gemeten voor aanvangsenergieên van 7 MeV en 3.5 MeV. 

In de figuren 4.9 en 4.10 zijn de resultaten voor de hoek

verstrooiïng gegeven en vergeleken met de uit de formules 

(IV. 1 . 4) ~ (IV. 1 . 6) berekende waarden. ·(getrokken krommen) • 

Figuur 4.9 Hoekverstrooiing van protonen in Be-folies als 

functie van de foliedikte. 

Getrokken kromme: berekende hoekverstrooiing. 

Aanvangsenergie: ? MeV 
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o o~S" t.o t.s- 'l..o ,.nl["'-'ilJ 

Figuur 4.10 Hoekverstrooiing van protonen bij doorgang van 

Be-folies als functie van de foliedikte. 

Getrokken kromme: berekende hoekverstrooiing. 

Aanvangsenergie: 3.5 MeV. 

Uit de figuren blijkt een goede overeenkomst tussen meting en 

berekening. 

c) energieverbreding. 

Voor de bepaling van de energieverbreding gaan we uit van de 

halfwaarde-breedte (FNHM) van het gemeten energiespectrum. 

De gemeten F~7HM is opgebouwd uit een aantal verschillende 

posten, nl: 

1) energieverbreding in de Be-folies, voordat de bundel 

verstrooid wordt ( ó.E
1 

in figuur 4.3) 

2) energieverbreding in het trefplaatfolie 

( AE 2 , 0 ~x~ 1 in fig 4.3 en formule (IV.2. 7) ) 

3) energieverbreding in folies tussen het trefplaatfolie 

en de detector ( ~E 3 in figuur 4.3) 

In de figuren 4.11 en 4.12 is de gemeten energieverbreding 

'\ = ( A Etot - D.E 2 ) in de Be-folies uitgezet als functie van 
de foliedikte voor protonen met aanvangsenergie van 7 HeV en 
3. 5 !''leV. 
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2 

meetpapier- worm~rveer 

3 4 s 6 7 a 91CO 2 3 4 ~ 6 J a 9t6o 
-:.. t:F- ~q_--1-c. .._ l.-

No. 21 H ;- L ~ I .", _ 

Figuur 4.11 Energieverbreding van protonen bij doorgang van 

Be-folies als functie van de foliedikte. 

Aanvangsenergie: 7 MeV. 
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3 4 5 6 7 8 9 ICO 2 3 4 5 6 7 8 9 

meetpapier- wormerveer No. 21 H. ,_ ( G{ /c~) 

Figuur 4.12 Energieverbreding van protonen bij doorgang van 

Be-folies als functie van de foliedikte. 

Aanvangsenergie: 3.5 MeV. 
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Tevens is in deze figuren de energieverbreding weergegeven 

zoals deze berekend is uit de theorieën van Bohr en Tschalär. 

Uit figuur 4.11 blijkt een goede overeenkomst tussen meting 

en berekening voor protonen met aanvangsenergie van 7 MeV. 

Voor protonen met aanvangsenergie van· 3.5 MeV blijkt dat 

de gemeten energieverbreding een factor 2 groter is dan de 

berekende. 
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IV-3 Temperatuurseffecten in de trefplaat. 

In de inleiding is gesteld, dat PIXE geen beschadiging 

van de trefplaat behoeft te geven. In de praktijk blijkt 

er echter wél beschadiging op te treden. Hier geven we een 

schatting van de temperatuur die in de trefplaat optreedt 

bij beschieting met protonen. 

Voor de berekening gaan we uit van een cirkelvormige 

trefplaat met straal R en dikte h. (zie figuur 4.13). 

oh· I 

M I 
hl I ~ I 

I. 
~ r-

j R 

Figuur 4.13 Schematische voorstelling van de trefplaat. 

Als randvoorwaarden gebruiken we: 

1) maximale temperatuur treedt op in het midden van de 

trefplaat 

2) de temperatuur aan de rand is gegeven T(r=R)=T0 . 

We bekijken in de berekening alleen de statische situatie. 

Voor de warmteproduktie in een ringetje met straal r en 

breedte dr geldt: 

= b. E. d . '2..1T r o\r (IV. 3. 1) 

Hierin is: AE = energievermindering van de bundel 

J = stroomdichtheid van de bundel 
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De warmteafvoer vindt plaats via twee mechanismen: 

straling en geleiding. 

Voor de totale warmtebalans geldt: 

We vinden dan na invullen van straling en geleiding: 

o\ o\T) l ~ "'« - l r -:;- t 2. q- ( T - T0 ) 
olt OIC' 

(IV. 3. 2) 

(IV. 3. 3) 

Hierin is: A= warmtegeleidingscoëfficient van de trefplaat 

~= constante van Stefan Boltzman 

E = emissiviteit (voor zwarte straler: € =1) 

T = temperatuur in het beschouwde ringetje 

T
0
= omgevingstemperatuur 

We onderscheiden twee extreme gevallen: 

1) warmtetransport vindt alleen plaats door geleiding. 

Voor het maximale temperatuursverschil dat in dit geval 

optreedt in de trefplaat geldt: 

t::,T = Tlr=o)-T0 = 
1'\.,Q.')I.I'j~~ 

2) warmtetransport vindt alleen plaats door straling. 

Voor het maximale temperatuursverschil dat in dit geval 

optreedt in de trefplaat geldt: 

Voor kleine ö T kunnen we hiervoor schrijven: 

(IV. 3. 4) 

(IV.3.5) 

(IV.3.6) 
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Vervolgens bekijken we welk temperatuursverschil overwegend is. 

We vinden dan: 

Substitutie van de volgende.0etalwaarden: 

er == 5 • 6 7 1 o- 8 ( v7 • m- 2 • K- 4 ) 

T 0 == 300 K 

€ == 1 

R == 0.01 m 
\ -1 -1 

r. == 1 N.m .K 

h == 100 ~m 

geeft: 

AT ....... ~ Jh-
' 

(IV. 3. 7) 

(IV. 3. 8) 

Uit het bovenstaande blijkt, dat voor de meeste reële gevallen 

warmteafvoer door straling het belangrijkst is. 

Voor de energievermindering van de bundel in de trefplaat geldt: 

_31<-t 

C. E . f· h (IV. 3. 9) _ 

Voor het temperatuursverschil vinden we dan: 
-- 3fo.., 

c. E . f· h. 1 
8. çr. E. T3 

I) 

(IV. 3. 10) 

We substitueren in (IV.3.10) de volgende getalwaarden: 

E == 7 t1eV 

c 228 1. 75 -1 2 
== MeV ·0 .cm 

h == 100 ~ 
J 100 nA. cm -2 1 mA.m -2 

= = 

er 5.67 10- 8 -2 -4 = ~'i .m • K 

~ = 1 

To = 300 K 
-3 r = 1 g.cm 

en vinden dan: ( ó T) s tr = 4 3 K 

Uit bovenstaande berekening blijkt, dat de maximale temperatuur 

die in de trefplaat optreedt niet hoog is (ca. 350 K), 
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Dit geeft geen aanleiding tot beschadiging van de trefplaat. 

In een systeem zonder Be-folies kunnen echter aanzienlijk 

hogere temperaturen optreden ten gevolge van een inhomogene 

bundel. 

Bij het gebruik van Be-folies zijn de vroeger geconstateerde 

beschadigingen nog niet opgetreden. 

/ 
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Hoofdstuk V Het pulsverwerkingssysteem. 

Het pulsverwerkingssysteem bestaat uit de volgende componenten 

(zie figuur 1.1) : een voorversterker (PA), een hoofdversterker 

(MA) en een pulshoogteanalysator·(MCA). 

In de volgende paragrafen geven we een aantal berekeningen en 

metingen weer, die zijn uitgevoerd aan het totale systeem of 

deelsystemen daarvan. 

In V-1 geven we een beschouwing over het pile-up effect en de · 

invloed van de zwieper daarop. 

In V-2 bekijken we de invloed van de tijdsconitanten van de hoofd

versterker. 

In V-3 komt het gedrag van de hoofdversterker bij hoge telsnelheden 

aan de orde. 

In V-4 wordt de pulsverwerking door de pulshoogteanalysator nader 

bekeken. 

V-1 Het pile-up effect. 

V-1.1 Berekening en meting van het pile-up effect. 

Voor de berekening van het pile-up·effect bekijken we de unipolaire 

puls, zo_als door de hoofdversterker wordt geleverd. \·Je veronder

stellen, dat deze gauss-vormig is. 

We bekijken nu twee gauss-vormige pulsen van verschillende hoogte 

met onderling tijdsverschil (~t). 

Deze twee pulsen worden voorgesteld door: 

(V. 1. 1) 

en: 
l 

" (f- - Cl 1-) ) 
\J?.. = v,_ e.~~. r l- 2. (J"l. 

(V. 1. 2) 

Voor ons systeem geldt in normale situaties: <r = 8 psec en 

t = 1 ~sec à 300 ~sec. 
" Voor de sompuls V3=V2+V1 vinden we na delen door v1 

V l :: e x f ( - i ~~ f) + ~ L e,ç p (- ~ ( ~ - :: r) (V • 1 • 3 ) 
~ ~ . . 

Er kunnen zich in onze versterker drie gevallen voordoen die 

hieronder afzonderlijk worden aangegeven. 

In fig. 5.1 is een schets gegeven, waarin de drie gevallen voorkomen 
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I) De versterker ~eeft beide pulsen afzonderlijk af. 

Het kriterium voor afzonderlijke verwerking van beide pulsen 

v1 en v2 in de sompuls v 3 is, dat het minimum van v3 kleiner moet 

zijn dan een drempelwaarde d. 

In figuur S.la wordt aan dit kriterium voldaan als d=d 2 (d is 

instelbaar). 

II) De versterker geeft alleen de eerste puls af. 

Deze situatie doet zich voor, wanneer wèl een minimum optreedt 

in de sompuls v3 , maar dit minimum groter is dan de ingestelde 

drempelwaarde. (b.v. d 1 in figuur S.la) 

III) De versterker geeft één puls af, die veroorzaakt is door 

de som van de twee afzonderlijk binnenkomende pulsen. 

Dit verschijnsel doet zich voor als het tijdsverschil tussen 

de afzonderlijke pulsen zo klein is, dat in de sompuls geen 

minimum optreedt. 

In figuur S.lb is dit het geval. 

Als iets dergelijks gebeurt spreken we van "pile-up". 

• • 0 ~ '· v· 

l~ 

L-~~---+.--~~---~------~~ 
-q:: 

-I 

V 

1 

... -.. . . 
\ \fl,'' • 

I 
I 

L . > o. 

f: :-
, __ ., 

·-- ·,k. ~g 
""" ·- .. -~ ,. --

Figuur 5.-1 Moge Z.ijke ge va Z. Z.en van een somp u Z.s V 3 in onze 
versterker. 

a) de beide pulsen worden afhankelijk van de drempel. 

afzonderlijk afgegeven. 

b) de voor piZ.e-up kenmerkende situatie. 
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Aan bovenstaande verschijnselen hebben we een aantal 

berekeningen uitgevoe~d. In figuur 5.2 zijn de resultaten 

hiervan gegeven. We kunnen de drie genoemde gebieden onderscheiden. 

Tevens zijn in deze figuur gemeten punten weergegeven. 

Verder is het effect van de zwieper in deze figuur aangegeven. 

Voor de meting werd gebruik gemaakt van twee pulsgeneratoren, 

een time-delay en een linear interface. 

In de figuur blijkt een goede overeenkomst tussen de berekende 

en de gemeten kromme. 

b 
fl{; 

I er cl 

l 
-= 
'V, 0.'1. 

o.l 
o.4 
o·S" 4 

Ir 

)( 

m 

nz: 
----'-

0 6 

I 

nguu~ 5.2 Tijdsverschil tusse~ de pulsen ~ls functie van de 

pulshoogteverhouding voor: I} afzonderlijke verwerking~ 

II) alleen verwerking van de eerste puls~ III) pile-up 

De kruisjes (X) zijn de gemeten punten. 
~ 

Verder is het gebied waarbinnen de zwieper nog geen 

effect heeft aangegeven. (IV) 
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V-1.2 Vorm van een pile-up spectrum. 

Voor de sompuls geldt, zoals we in V-1.1 gezien hebben: 

" V I '1. ' ' L l..) ( I ~ ) V (_~ \'-q-01--) ~ = e')(..~ - 1.. <r'" + ;; e,..,r \ ... 
A v, 
\1, 

(V. 1. 3) 

We berekenen het eerste maximum van deze sompuls. In figuur 5.3 
Al- " A 

is dit maximum gegeven als functie van <r voor v2=v1 . 

" 
V='> 

" v. 

Figuur 5.3 

~.0 

1-b 

V3 
Maximum van de sompuls V, als functie van 

voor twee pulsen van gelijke hoogte. 

Tevens is het punt aangegeven, waarna geen pile-up 

meer optreedt. 

In deze figuur is met een pijl het tijdsverschil' aangegeven, 
I 

waarna de hoofdversterker all~en de eerste puls verwerkt en er 

dus geer pile-up meer optreedt. 
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Het pile-up spectrum is de reciproke van de afgeleide van de 

in figuur 5.3 g~schetste kroi'ilP"e. In figuur 5.4 is het uit 

figuur 5.3 berekende pile-up spectrum gegeven. 

Hierbij is aangenomen, dat de kans op een tweede puls op elk 

Verder werd uitgegaan van een 
1\. 

moment evengroot is. 

pulshoogteanalysator, 

in 40 kanalen. 

die pulsen met een grootte van 2v 1 sorteert 

- -~-_:•" "! ~·- ::~.~~ 

... 
" .u .. 
s; .. ... 
c 

H 

l 

0 o.~ o.~ o.b 

. 

o.B r.o . r.t 

Figuur 5.4 Berekend piZe-up spectrum voor twee puZsen van 

geZijke hoogte. 

- ~ 
Interessant is in bovenstaande figuur het punt 1.2xv1 , 

het punt waarop het pile-up spectrum begint. 

Dit punt vinden we terug in de figuren 3.18 en 3.20. 
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V-1.3 Effect van de zwieper op het pile-up spectrum. 

De zwieper zorgt ervoor dat e~nadat een bepaalde puls is. 

gedetekteerd, geen nieuwe in de detector kan komen gedurende 
ca 70 usec (zie figuur ~.16). 

De minimale tijd, die voor de zwieper gekozen kan worden be~raagt 

ongeveer 3 (in ons geval is dat ca 25 usec). De tijd van 70 usec 

is gekozen op grond van de maximale telsnelheid van de 

pulshoogteanalysator (zie V-4). 

De traagheid van het zwiepersysteem is echter zodanig, dat de 

kans op pile-up niet nul is. Deze traagheid bedraagt ongeveer 
-
860 nsec (~i.~ TII-5). 
De maximale tussentijd, waarbij twee pulsen pile-up kunnen geven 

.o.\-
is aan te duiden met w =0.11 , dit is aangegeven in figuur 5.2. 

Onder deze omstandigheden wordt het berekende pile-up spectrum 

zoals gegeven in figuur 5.5. 

u ..... .. 
c 
1! -
c 

H 

l -
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I I. 

o.l. o.f.t 

I I 

I ... I 

o.b o.8 
.~ -~ 

t.o 

I I· I 

-

- -
·· ... _ 

-

-
... 

-

I I I 
1·1 t.c, '·b t.e 2..0 ,.. _, .. 

V. 

Figuur 5.5 ~erekend piZe-up spectrum bij gebruik van de zwieper. 
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Het hele pile-up spectrum is nu teruggebracht tot één enkele 

pile-up piek bij de dubbele energiewaarde. 

In de figurer. 3.19 en 3.21 zijn de resterende pile-up pieken 

duidelijk te zien. 

Bij verwerking van de meetgegevens kan deze piek uit het 

spectrum weggefilterd worden. 

De inhoud van de pile-up piek is evenredig met de vertragingstijd 

in het systeem. Daarom verdient het aanbeveling de tijd, die 

verloopt tussen detektie van een puls en het geven van het 

logisch signaal naar het triggercircuit van de zwieper te 

verkleinen (nu ca 600 nsec, fig 3.9). 

Door een extra discriminator direkt na de voorversterker aan 

te brengen moet het mogelijk zijn deze tijd terug te brengen 

van 600 nsec naar minder dan 50 nsec. In dat geval wordt de 

totale vertragingstijd gebracht van 860 nsec naar ca 300 nsec. 

Hierdoor wordt het aantal pulsen in de pile-up piek teruggebracht 

tot minder dan 40% van de oorspronkelijke waarde. 

/ 
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V-2 Invloed van de tijdsconstanten van de hoofdversterker op 

de resolutie. 

Voor de hoofdversterker (Canberra type 1412) bestaat de moge

lijkheid de differentiatietijd ( L" dif) en de integratietijd (Tint) 

te veranderen. Deze tijden hebben behalve invloed op de resolutie 

uiteraard ook invloed op de totale pu1sverwerkingstijd in de 

versterker en daardoor op de maximale telsnelheid. 

De pulsverwerkingstijd van de hoofversterker bedraagt 

ongeveer 5x r. t• (deze tijd is afhankelijk van de ingestelde 1n 
drempelwaarde). 

We hebben het effect van de tijdsconstanten nagegaan in een 

opstelling, die samengesteld was uit: een precision pulser, 

de voorversterker, de hoofdversterker en de pulshoogteanalysator. 

Bij deze metingen werd steeds een telsnelheid van 50 pulsen per 

seconde gebruikt. Verder werd voor elke meting ingesteld: 

1: int = "C dif = 'L. 

In figuur 5. 6 is de ger:leten halfwaardebreedte (FWHH) van de pieken 

weergegeven als functie van T 

Uit de figuur blijkt, dat een goede keus voor "'Cis: "t"= 6 -esec. 

Deze waarde is een compromis tussen de maximale telsnelheid 
en de vereiste resolutie. 

De resolutie is ten oDzichte van "t = 12 -gsec verslechterd met 

ongeveer 5% terwijl de maximale telsnelheid verdubbeld is. 

Door de fabrikant is voor de FHHH opgegeven: 134 eV voor 

T = 10 Esec (14). 

Het verschil tussen de door ons gemeten waarde en de specificatie 

van de fabrikant wordt wellicht veroorzaakt door ruis.die in ons 
geval hoger is dan in de situatie waaronder de fabrikant gemeten 

heeft. 
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Figuur 5.6 Halfwaardebreedte van pieken gegenereerd met een 

precisionpulser als functie van de 

integratie- en differentiatietijd. 
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V-3 Stabiliteit en resolutie van de hoofdversterker. 

De door ons gebruikte hoofdversterker is uitgerust met een 
z.g.n baseline-restoration (blr) schakeling. Deze bewerkt een 

snel herstel van de ligging van de nullijn van de versterker na 

ve~werking van een puls. 

Voor de blr kan d.m.v. een schakelaar tussen drie moqeliikheden 
gekozen worden. 

Deze mogelijkheden zijn: 

1) "off": er vindt geen herstel plaats van de nullijn 

2) "low": er vindt een "langzaam" herstel plaats 

3) "high": er vindt een "snel" herstel plaats. 

Tijdens een röntgenfluorescentiemeting aan een koperplaatje 

hebben we het effect van de blr gemeten voor verschillende 

telsnelheden. Hierbij zijn steeds de drie mogelijke stande 

van de blr-schakelaar gebruikt. 

Bij de meting is gekeken naar: 

1) relatieve verschuiving van de K~-liin(=8.05keV) _in de 

pulshoogteanalysator. 

2) FWHM van de Koe--piek 

In de figuren 5.7 en 5.8 zijn de resultaten weergegeven. 

Uit deze figuren blijkt dat bij de door ons beschouwde 

telsnelheden het goed is steeds de blr-schakelaar in de stand 

"low" te gebruiken. 

In V-4 zullen we verder ingaan op de in het pulsverwerkings

systeem optredende piekverschuiving. 
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Figuur 5.7 Piekverschuivingen ([)in een spectrum als 

functie van de telsnelheid (n) voor verschillende 

standen van de blr-schakelaar. 
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Figuu~ 5.8 Halfwaardebreedte (FWHM) van de piek als functie van 
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V-4 Pulsverwerking door de pulshoogteanalysator. 

De maximale telsnelheid van de pulshoogteanalysator(HCA) wordt 

door de verwerkingstijd van de nulsen. 

Deze verwerkingstijd is afhankelijk van de pulshoogte. 

Voor onze MCA (Intertechnique SA40B) wordt hiervoor opgegeven: 

(6.5 + \N) ~sec; hierin is N het gebruikte kanaalnummer. 

Dit impliceert een maximale verwerkingssnelheid van 9390 pulsen 

per seconde, wanneer de pulsen in kanaal 400 worden opgeslagen. 

Als tijdens de verwerking van een puls een volgende zich aandient 

aan de ingang, wordt deze niet verwerkt. 

Om dit te illustreren is in figuur 5.9 de effectieve telsnelheid 

uitgezet als functie van de aangeboden telsnelheid. 

Onder de effectieve telsnelheid verstaan we het aantal pulsen, 

dat per tijdseenheid door de HCA verwerkt wordt. 

De fiquu~ is getekend voor kanaal 320 van de !1CA. 

t6.to~ r--..-----.---r---,-----.---r----r-----,.---.......-----r--.-----. 
,.--{-
To) 

" ..::ll 
:t: 

't'f-10 
tt[seç_-1

] 

s ~-

Figuur 5.9 Effectieve telsnelheid (bij tellen in kanaal 320) 

als functie van de aangeboden telsnelheid. 
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Een ander aspect van de MCA is de piekverschuiving. In 

figuur 5.10 is deze uitgezet als functie van de aangeboden 

herhalingsfrequentie van de pulstrein uit de blokpulsgenerator. 

Uit deze figuur blijkt, dat pulsen die niet door de MCA verwerkt 

worden wèl invloed hebben op de piekverschuiving. 

In de figuur is het punt van maximale telsnelheid aangegeven voor 

kanaal 3-2~. 3 ----4- ' ---:-~;-s----
1@ 2 3 4 5 6 7 a 910 2 3 ~ n ( sec- 1 ) ill

1 
0 

' I I I I I I I I I ! I I ! ·, I I --

-8 

é<%l l~-~·!~~:~t~.~;·-.:t~.::=J~;YJ;l-hll·0~~+-~ 
Figu~r 5.10 Relatieve piekverschuiving ( E) in de pulshoogte

analysator als functie van de aangeboden 

pulsherhalingsfrequentie. 

Als we de figuren 5.7 en 5.10 met elkaar vergelijken, ~oeten we 

concluderen, dat de piekverschuiving in het hele pul_pverwerl:ings-
- . 
systeem voornamelijk bepaald wordt door de MCA. 

Deze mate van verschuiving is kenmerkend voor een AC-gekoppelde 

pulshoogteanalysator zoals onze Intertechnique SA40B. 

Bij een moderne ne-gekoppelde MCA is dit effect een orde kleiner. 

Op grond van de piekverschuiving in de HCA en de maximale 

telsnelheid van de MCA werd de tijdsconstante van de zwieper 

gekozen en ingesteld op 70 esec. 
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Hoofdstuk VI Verbetering van het systeem door de zwieper. 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de verbeteringen 

van het systeem met zwieper ten opzichte van het oude systeem. 

Dit doen we aan de hand van berekeningen aan telsnelheden in de 

gevallen met- en zonder zwieper. 

We bekijken de electronische verwerking van de röntgenquanta. 

Hiervoor voeren we de volgende symbolen in: (zie fig. 6.1) 

N. het aantal röntgenquanta, dat per tijdseenheid in de 
1 

detector komt. 

N het aantal pulsen, dat per tijdseenheid door de hoofd-u 
versterker wordt toegevoerd aan de MCA. Alleen deze 

telsnelheid kan direkt gemeten worden. 

Ng het aantal goede pulsen, dat per tijdseenheid uit de 

hoofdversterker gaat naar de MCA. Dit zijn pulsen, die 

voldoende geïsoleerd in de tijd liggen (gebied I,fig. 5.2) 

N het aantal pulsen, dat per tijdseenheid uit de hoofdver-
p 

sterker komt en verstoord is door andere pulsen (pile-up) . 

Dit aantal wordt ook toegevoerd aan de MCA en geeft 

aanleiding tot spectrumverstoring door pile-up. 

Nq het aantal verstorende pulsen, dat per tijdseenheid in de 

·versterker komt een aanleiding geeft tot enkelvoudige of 

meervoudige pile-up. Dit zijn pulsen, die in de versterker 

komen binnen een zodanig tijdsvers8hil met de voorgaande 

pulsen, dat ze liggen in gebied III van figuur 5.2. 

Nd het aantal pulsen, dat per tijdseenheid in de hoofdverster

ker komt als deze "dood" is. Dit zijn pulsen, die in de 

versterker komen binnen een zodanig tijdsverschil met 

voorgaande pulsen, dat ze liggen in gebied II van fig. 5.2. 

Ld de tijd, dat de hoofdversterker per verwerkte puls dood 

is voor nieuwe pulsen. 

~p : de tijd, dat in de hoofdversterker per verwerkte puls 

pile-up kan optreden. 

Lz de tijd, dat de bundel is afgebogen per verwerkte puls 

in de hoofdversterker. 

I de lading die per tijdseenheid op de trefplaat valt. 

T de meettijd per analyse. 
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zwieper trefplaat 

I I 

• \· Faraday-cup 

Ni 1\ 
I lsi(Li)-detekt 

PA 

HV TC 

N q+-- MA __.Nd 

Nu ,. HCA 
N =N +N N 

u p g u 

or -. 

Figuur 6~1 Schets van het puZsverwerkingssysteem met de voor de 

berekening relevante grootheden. 

Deze symbolen gebruiken we zowel voor het geval zonder als met 

zwieper. In het geval van gebruik van de zwiener wordt echter 

aan alle symbolen een sterretje ( *) toegevoegd. 

De tijdsconstanten die we in het vervolg gebruiken zijn: 

r = 15 psec -r:* = 0 psec d d 
'C· = 15 1:1sec -r* = 1 1:1sec p p 
r = 0 p.sec rif = 50 1:1sec z z 

We zullen nu het gedrag van de diverse pulssnelheden bekijken 

bij variatie van de bundelstroom I. 

Voor de telsnelheid N geldt: 
u 

N = N + N 
u p g (VI. 1) 

Verder geldt voor het pulsverwerkingssysteem: 

(VI. 2) 

We veronderstellen, dat het aantal röntgenquanta dat per 

tijdseenheid gegenereerd wordt en in de detector komt 

evenredig is met de lading die per tijdseenheid op de 
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N. (:) I 
1. 

De fractie van de tijd, dat de versterker "dood" is voor 

nieuwe pulsen bedraagt: 

= N 1:" . 
u d 

Het aantal pulsen, dat per tijdseenheid in de versterker komt, 

terwijl deze dood is bedraagt dan: 

(VI. 3) 

Evenzo vinden we voor het aantal pulsen, dat in de versterker 

komt in de tijd, dat er pile-up kan optreden: 

N q = N. N 
1. u (VI. 4) 

Veronderstellen we, dat op een tijdstip t=o een puls de versterker 

binnenkomt, terwijl de versterker geen vorige verwerkt, dan is 

de kans, dat er binnen een tijdsintervRl r na t=O geen vblgende 
p 

puls in de versterker komt _; 

p = -N .·t' 
0 e 1. P 

Dit is dus de kans, dat een puls niet verstoord 

hoofdversterker verlaat. Het aantal keren per tijdseenheid, àat 
~o'n situatie aanvangend met t=O zich voordoet bedraagt Nu. 

Het aantal goede pulsen, dat per tijdseenheid uit de versterker 

komt bedraagt dus: 

N 
-N. ·"C 

Ng = u e 1. p (VI. 5) . 

Vervolgens lossen we N , N , N , N en Nd op uit de g p u q 
vergelijkingen (VI.l) tot (VI.S). We vinden dan: 



-02-

-Nt ·l:p 
N· e 

Nd- = 
~ (VI. 6} 

1 + Në. ("t"e>~+L"p) 

N;. - Në. -Lp J 
NP = 

(I- ~ 
('VI. 7) 

l + Ni. (-ce>l +'Lp) 

N· 
Nu. 

(. 

(FI. 3} = 
1 + N· (""C"cJ +Lp) ~ 

Nt 
"1. 

"Cp 
N = (VI. 9) 

<.1.. 1 ... N· ( ""C~ + t:f') l 

NoJ. 
Nt't"t"~ 

(HI. 10) = 
.1 + Nc.(T""+""Cp) 

Deze uitdrukkingen blijven geldig wanneer de zwieper wordt 

aangeschakeld. Alle grootheden worden dan echter voorzien 

van een sterretje ( *}. 

Bij het gebruik van de zwieper wordt de bundel N* keren 
u 

per tijdseenheid afgebogen. Deze afbuiging heeft steeds een 

tijdsduur van r*. z 
De fractie van de totale tijd, dat de bundel is afgebogen 

bedraagt dus: 

= N *.-c * u z 

Van de primaire stroom I uit het cyclotron komt dus maar 

een fractie (1-p:) op de trefplaat. Voor de bundelstroom 

op de trefplaat geldt dus: 

* I =I· ( 1 

Omdat het aantal röntgenquanta dat per tijdseenheid gegenereerd 

wordt evenredig is met de bundelstroom geldt dus: 

* N. = N. 
1. 1. 

( 1- N*-r*) 
u z (VI. 11) 
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We willen nu de invloed van de zwieper bekijken op de diverse 

pulssnelheden. 

* * In figuur 6.2 zijn de grootheden N. en N * .1. g 
gegeven als functie 

dezelfde grootheden van de telsnelheid N . In figuur 6.3 zijn u 
gegeven als functie van Nu. 

Bovendien zijn in figuur 6.2 de grootheden N.,N en N gegeven * .1. g u 
als functie van N . Dit zijn de pulssnelheden, die optreden als 

u 
de zwieper bij een telsnelheid Nu wordt uitgeschakeld. 

In figuur 6.3 zijn op deze wijze de pulssnelheden N~,N* en N~ 
.1. g u 

gegeven die optreden als de zwieper wordt aangeschakeld. 

We zullen nu een aantal voorbeelden geven, waaruit de verbetering 

van het systeem blijkt. Daartoe vergelijken we steeds twee 

situaties:één met - en één zonder zwieper. 

In tabel III zijn alle gevallen ondergebracht. 

Hierbij hebben we als referentiepunt gebruikt: N =15000. 
u 

De gevallen zijn: 

I) 

II) 

* De telsnelheid N is evengroot als N . u u 
Deze gevallen geven eenzelfde belasting van het pulsverwer-

kingssysteem. Hierbij is het wel nodig, dat de bundelstroom 

na aanschakelen van de zwieper vergroot wordt. 

(In het voorbeeld is dit een factor 1.8, tabel III) 

* De gemiddelde stroom op de trefplaat N. is evengroot als N .. 
.1. .1. 

In dit geval is hat aantal pulsen, dat per tijdseenheid in 

de versterker komt evengroot gehouden. Dit geval geeft zowel 

eenzelfde chemische- als thermische belasting van de 

trefplaat. Hierbij is het nodig dat de primaire bundelstroom 

na aanschakelen van de zwieper vergroot wordt. (In het 

voorbeeld met een faktor 4). 

* * III) De totale lading op de trefplaat N .. T is evengroot als N .. T . 
.1. .1. 

IV) 

De instelling van de primaire bundelstroom houden we in dit 

geval hetzelfde. Ook is de chemische belasting van de 

trefplaat constant. De meettijd neemt echter toe.(In ons 

voorbeeld met een faktor 4) 

;r.. * Het aantal getelde pulsen N .T is evengroot N .T. 
u u 

De instelling van de primaire bundelstroom blijft in dit 

geval constant. In dit geval neemt de meettijd T toe. 

(In ons voorbeeld met een faktor 1.4) 
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Tl\BEL III 

I II III IV 

"* * * * N T = N*.T * geval~ N = Nu N. = N. N .. T = N .• T u 1 1 1 1 u. u 

N u 15000 10358 21544 21544 
~ 

N* 15000 15000 15000 15000 u 

N. 
1 

27632 15228 60914 60914 

N~ 
1 

15228 15228 15228 15228 

N 9865 8216 8640 8640 g 

N* 14773 14773 14773 14773 g 
T>i./ T 1. 00 l. 00 4.00 l. 44 

* * N T/N T u u l. 00 l. 45 2.83 1.00 

.,. * N.T/N.T 
1 1 

0.55 1.00 1.00 0.36 

Ng/Ni 0.36 0.54 0.14 0.14 

N*/N~ 0.97 0.97 0.97 0.97 g 1 
v 

N /N g u 0.66 0.79 0.40 0.40 

N*/N* 
g u 0.98 0.98 0.98 0.98 

Uit deze tabel blijkt, dat door de zwieper het percentage 

goede pulsen per gegenereerde puls stijgt van 14% naar 97% 

als de primaire bundelstroom niet veranderd wordt. 

Het percentage goede pulsen per getelde puls stijgt van 

40% naar 98%. 

Het feit, dat het percentage goede pulsen nu vrijwel onafhankelijk 

is van de telsnelheid maakt het mogelijk nu met de zwieper 

absolute metingen uit te voeren. 
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4 5 6 7 8 910' 2 3 4 5 6 7 8 9102 2 
I 

3 1 5 6 7 8 10' 
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2 
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9 
8 
7 
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5 

No. 1473 H x-as log. ";erdeeld 1-103 y-as log. verdeeld 1-1 0' E~heid 50 mm 
-----1PP N 

Verschillende pulssnelheden aZs functie van 

de telsnelheid bij gebruik van de zwieper. 

u 
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2 3 4 5 678910' 2 3 4 5 6 7 8 9102 2 3 4 5 6 7 8 910 3 

meetpapier - wormerveer 

Figuur 6.3 

, 

~ Nu 
Verschillende pulssnelheden als functie van 

No. 1473 H x-as log. verdeeld 1-103 ~ 

de telsnelheid zonder gebruik van de zwieper. 

I 50 mm 
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VII Conclusies en aanbevelingen. 

Uit de metingen en berekeningen is gebleken dat: 

1} de;in de Be-folies gemeten energievermindering goed 

overeenkomt met de theorie 

2} de in de Be-folies gemeten hoekverstrooiing goed overeenkomt 

met~de theorie 

3) de in de Be-folies gemeten energieverbreding ongeveer een 

factor 2 groter is dan op grond van berekeningen van 

Tschalär verwacht wordt 

4) het nu mogelijk is, telsnelheden van 10.000 pulsen per 

seconde te realiseren zonder veel pile-up 

5) door het gebruik van de zwieper meer dan 90% van de 

pile-up wordt vermeden 

6) door het gebruik van de zwieper het aantal goede pulsen 

per ladingseenheid op de trefplaat constant geworden is 

7) de beperkende factoren voor de maximale telsnelheid nu 

voo~al gelegen zijn in de thans toegepaste 

pulshoogteanalysator 

De volgende onderwerpen dienen in verdere studies aandacht te 

krijgen: 

1) De snelheid van de zwieper kan vergroot worden door het 

aanbrengen van een snelle discriminator bij de voorversterker. 

Hierdoor moet het mogelijk zijn de vertagingstijd te ver

kleinen van ca 1 usec tot minder dan 300 nsec. 

2) De energieverbreding van de bundel door de Be-folies 

dient opnieuw gemeten te worden met een zware-deeltjes

detector, waarmee hogere energieën gemeten kunnen worden 

dan in de door ons gebruikte detector. 

3) De vorm van de bundel bij verschillende energieën dient 

in het gehele bundelgeleidingssysteem gemeten en vergeleken 

te worden met de berekening. 
4) Door pulsering van de cyclotronbunäel, zo dat het tijdsverschil 

tussen de "bursts" groter is dan de vertragi~gst~jd van 

de zwieper moet het mogelijk zijn de thans nog optredende 

pile-up te verminderen tot ongeveer 14% van de huidige 

waarde. 
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5) Door het aanbrengen van een extra poort, die alleen pulsen 

doorlaat die echt door de MCA verwerkt zullen worden kan een 

deel van de in de pulshoogteanalysator optredende piekver

schuiving voorkomen worden. Deze poort kan dan aangebracht 

worden tussen de hoofdversterker en de MCA. De poort kan 

bediend worden door de "restorer busy"- uitgang van de MCA. 

6) Het verdient aanbeveling over te gaan op een De-gekoppelde 

pulshoogteanalysator die minder piekverschuiving zal 

vertonten dan de thans door ons gebruikte. 



-e9-

Referenties. 

1. F.Folkmann, C.Gaarde, T.Huus and K.Kemp, 

Nucl. Irtstr.-·& Nethods, 116 (1974) p 487. 

2. J.A.Cooper, Nucl. Instr. & Methods, 106 (1973) p 525 

3. J.F.Ziegler, New uses of ion accellerators,Plenum Press (1975) 

4. D.C.Beuzekom, Overwegingen bij het ontwerp van een verbeterd 

systeem voor röntgenfluorescentieanalyse met 

behulp van ionenexcitatie, stageverslag, NK 247. 

5. D.C.Beuzekom, Beknopte handleiding voor het bundelgeleidings

programma BGS, intern verslag, NK 243. 

6. D.C.Beuzekom, Beschrijving van het bedieningscircuit van de 

bundelzwieper, intern verslag, NK 248. 

7. C.S.Zaidins, Nucl. Instr. & Methods, 120 (1974), p 125. 

8. J.B.Marion and F.C.Young, Nuclear reactor analysis, 

North-holland publishing company (1968). 

9. J.B.Marion and B.A.Zimmerman, _ 

Nucl. Instr. & Methods, 51 (1967) o 93. 

10. N.Bohr, Phil. Mag. 30 (1915) p 381. 

11. C.Tschalär, Nucl. Instr. & Methods, 61 (1968) p 141. 

12. C.Tschalär, Nucl. Instr. & Methods, 64 (1968) p 237. 

13. B.H.Armitage and P.N.Trehan, Proc. of the Ion Beam Analysis Conf, 

Karlsruhe, 1975, p 55. 

14. Technische gegevens Ortec. 

15. H.Thibeau, J.Stadel, W.Cline and T.A.Cahill, 

Nucl. Instr & Methods, 111 (1973) p 615. 

16. P.Borgesen and M.A.Nicolet, 

Nucl. Instr. & Methods, 140 (1977) p 541 

17. L.C.Northcliffe and R.F.Schilling, Nuclear Data Tables, 

Vol 7 (1970) p 233~ 


