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Samenvatting 

Gedurende dit afstudeerproject, verricht in de groep Kernfysische Technieken van de vakgroep 

Deeltjes Fysica aan de faculteit der Technische Natuurkunde van de TUE, is onderzoek gedaan 

naar het ontstaan van preparaatbeschadiging in gedroogd biologisch weefsel tijdens protonen 

microbundelexperimenten. 

Biologisch weefsel is erg gevoelig voor hoge temperaturen. Bij hoge temperaturen kunnen 

elementen gaan migreren, eiwitten uiteenvallen en bepaalde bestanddelen verdampen. In het 

algemeen wordt aangenomen dat als de temperatuur onder de 70°C blijft het preparaat nauwelijks 

beschadigd wordt Om de temperatuur in het preparaat laag te houden zijn veel protonen microbun· 

dels uitgerust met een scansysteem voor de bundel. Door snel de bundel over het preparaat te 

scannen, zal de warmte over het preparaat verdeeld worden, waardoor de temperatuur minder zal 

stijgen. Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de scansnelheid die nodig is om de 

temperatuurstijging significant te verlagen. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn drie modellen opgezet voor het berekenen van het tempe

ratuurprofiel in een dun preparaat (dikte enkele pm's) als gevolg van opwarming door de 

protonenbundeL Met deze modellen is berekend wat de invloed op de maximale temperatuur in het 

preparaat is van achtereenvolgens de bundelstroom, de bundelafmetingen, de preparaatafmetingen 

en de scanfrequentie (aantal stappen per seconde) van de bundel. De eerste twee modellen 

(analytische modellen) gaan uit van een stilstaande (stationaire) bundel en het laatste model 

(numeriek model) gaat uit van een bewegende (scannende) bundel. In het geval van een stationaire 

bundel is onderscheid gemaakt tussen de situaties waarbij wel en niet them1isch contact bestaat 

tussen het preparaat en de omgeving. Deze twee situaties hebben respectievelijk betrekking op een 

preparaat dat is ingeklemd en op een preparaat dat op een heel dun folie is aangebracht (dikte 

100 nm). Het model met scannende bundel heeft betrekking op een preparaat op een folie. Bij alle 

drie de modellen is, in tegenstelling tot vele in de literatuur beschreven modellen, wannteverlies 

als gevolg van straling in rekening gebracht. 

De temperatuurmodellen laten zien dat warmteafgifte door straling een dominant effect is voor 

dunne ingeklemde preparaten met afmetingen groter dan ongeveer 1 mm. Daar de preparaten in het 

algemeen groter zijn dan 1 mm, mag straling niet verwaarloosd worden bij temperatuurbereke

ningen in dunne biologische preparaten. 

Uit de berekeningen volgt dat de maximale temperatuur die optreedt tijdens een microbundel

experiment ligt in de orde van 35°C voor een bundelstroom van ongeveer 150 pA. Voor een 

bundelstroom in de orde van 1 nA moet rekening gehouden worden met een maximale temperatuur 

boven de 100°C. Uit de berekeningen volgt tevens dat scanfrequenties groter dan 1 kHz aanleiding 

geven tot een verlaging van de temperatuurstijging in het preparaat 

Het is bekend dat tijdens microbundelexperimenten met organisch materiaal er verlies op kan 

treden van de matrix-elementen H, C, N en 0. Met een stationaire protonenbundel is onderzocht 

hoe groot dit verlies is als functie van de opgeschoten lading. Ten behoeve van deze metingen is 

de opstelling uitgebreid met een geautomatiseerde meting van de door de bundel opgeschoten 

lading. Het elementenverlies blijkt afhankelijk te zijn van de opgeschoten lading en nauwelijks van 

de bundelstroom. De hoeveelheid stikstof als functie van de opgeschoten lading wordt niet 

beïnvloed door het protonenbombardement, koolstof zal na een kleine afname van ongeveer 15% 

van de oorspronkelijke hoeveelheid weer toenemen, waterstof zal gestaag afnemen en zuurstof 

vertoont een zeer snelle afuame tot wel 75% van de oorspronkelijke hoeveelheid. 
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Tevens is als functie van de afstand tot het centrum van de bundel die de schade introduceerde de 

hoeveelheid koolstof en zuurstof bepaald. Uit deze metingen blijkt dat de afstand waarover het 

preparaat verstoord is tien maal groter is dan de bundelstraal. 

Tijdens dit onderzoek is tevens een meetmethode ontwikkeld om het gedrag van het scansysteem te 

meten. daar dit systeem bij scanfrequenties groter dan 500Hz niet goed functioneerde. Uit de 

metingen bleek dat het afwijkend gedrag toegeschreven kan worden aan het optreden van 
wervelstromen in de aluminium bundelpijp. Door het gedeelte van de bundelpijp dat zich in de 

scanmagneet bevindt door een isolerend materiaal te vervangen, kan nu probleemloos met een 

scanfrequentie van 5 kHz gescand worden en is de afwijking bij 10kHz ongeveer 15%. 
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1 Inleiding 

Aan de faculteit der Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven beschikt 

men over een cyclotron dat gebruikt wordt voor het versnellen van protonen en alfa deeltjes. Deze 
versnelde deeltjes worden gebruikt voor de productie van radio-isotopen en voor de karakterisatie 

van materialen_ De karakterisatie van biologisch materiaal wordt uitgevoerd met de microbundel

opstelling. 
Met de microbundelopstelling kunnen plaatsafhankelijk zeer kleine concentraties (orde ppm) van 
een groot scala aan elementen gemeten worden door gebruik te maken van de PIXE-techniek 

(Particle Induced X-ray Emmision). Hierbij worden de röntgen-quanta gedetecteerd die vrijkomen 

tijdens de beschieting van het weefsel met protonen. De energie van het röntgen is karakteristiek 

voor het element waarvan het afkomstig is en uit het aantal röntgens (piekoppervlak) afkomstig 
van een bepaald element kan de aanwezige massa per eenheid van oppervlak van dat element 

bepaald worden. 

In de microbundelopstelling worden de atomen geëxciteerd met behulp van een scannende 3 MeV 

protonenbundel met een diameter van 4 pm (FWHM) en een bundelstroom tussen de 100 en 
175 pA. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van een grotere bundeldiameter. De meest 
geavanceerde protonen microbundel heeft een bundeldiameter van 0,5 pm bij een stroom van 
150 pA [CH091]. Met behulp van van deze kleine bundeldiameters is men in staat 

concentratieverschillen te meten tussen de verschillende celonderdelen in biologisch weefsel. De 
afmetingen van de celonderdelen liggen in de orde van 1 pm. 

Binnen de microbundelgroep worden op het ogenblik de volgende onderzoeken naar 

concentratieverdelingen in biologische preparaten gedaan: 

Platina-verdeling in tumoren die behandeld zijn met chemotherapie 

Spoorelement-analyse van vernauwingen in kransslagaderen 

Elementverdeling van Na. Mg, K en Ca in ischemisch hartspierweefsel 
Om de gcmeten hocveelheid van een bepaald element op een bepaalde plaats om te rekenen in een 

concentratie moet de massadikte (mgcm-2
) van dat punt bekend zijn. Deze plaatsa01ankelijke 

massadikte kan tijdens het experiment bepaald worden met behulp van nuclear scattering1
• De 

massadikte blijkt als gevolg van het protonenbombardement echter te kunnen veranderen, waardoor 

de gemeten massadikte niet overeenkomt met de massadikte van het biologisch preparaat vóór de 

bestraling. Tengevolge van dit verschijnsel wordt er een fout gemaakt in de concentratiebepaling 
van de spoorelementen. In hoofdstuk 3 is gekeken naar de fysische achtergronden van het verlies 

van de matrix-elementen H. C. N en 0 van organische materialen en er zal een literatuuroverzicht 

gegeven worden van metingen aan elementenverlies. In dit hoofdstuk staan tevens de volgende 

experimenten beschreven: 

Om te bepalen of de mate van het elementverlies afhankelijk is van het soort matcriaal dat 

wordt beschoten is het elementverlies van koolstof en zuurstof in Mylar, Polycarbonaat en 
hartspierweefsel gemeten. 

De afhankelijkheid tussen het elementverlies en de bundelstroom is bepaald aan de hand van 
metingen aan Mylar voor verschillende bundelstromen. 

Nuclear scattering: techniek waarbij de energie van een onder een bepaalde hoek 
verstrooid proton wordt gemeten. De energie en de hoek bepalen het element waaraan 
verstrooid is. 
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Tevens is het effect van een stilstaande protonenbundel op het omringende materiaal gemeten. 

Dit is gedaan door de hoeveelheid koolstof en zuurstof in Mylar en Polycarbonaat te bepalen 

als functie de afstand tot het centrum van de protonenbundeL 

Ten behoeve van bovenstaande metingen is de opstelling uitgebreid met een geautomatiseerde 

ladingsmeting. De wijze waarop dit is uitgevoerd is beschreven in paragraaf 2.2. 

Een ander ongewenst effect bij microbundelexperimenten is preparaatverhitting. Door de 

protonenbundel wordt er warmte in het preparaat gedeponeerd, waardoor de temperatuur van het 

preparaat stijgt. Daar biologisch weefsel erg gevoelig is voor hoge temperaturen, is het belangrijk 

de temperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij een hoge temperatuur kunnen bepaalde elementen 

gaan migreren, kunnen eiwitten degenereren en kan in een extreme situatie het preparaat zelfs 

gedeeltelijk verdampen. Om verhitting te voorkomen is de protonen microbundel uitgerust met een 

scanmagneet die de bundel met grote snelheid over het preparaat beweegt. Doordat de wam1te over 

het preparaat wordt verdeeld, verwacht men dat hierdoor de temperatuur in het preparaat minder 

zal stijgen. Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de scansnelheid die nodig is om de 

temperatuurstijging significant te verlagen. 

Bij de aanvang van dit afstudeeronderzoek bleek dat de scanmagneet bij scanfrequenties (aantal 

stappen per seconde van de bundel) groter dan 500 Hz niet goed functioneerde. In paragraaf 2.3 is 

onderzocht wat hiervan de oorzaak was en is het probleem verholpen. 

In hoofdstuk 4 zal de temperatuurstijging in een preparaat worden besproken. Na een klein 

literatuuroverzicht zal voor de volgende drie situaties de warmtehuishouding berekend worden: 

Een preparaat met een dikte van enkele pm's dat beschoten wordt door een stationaire 

bundel. De randen van het preparaat bevinden zich op omgevingstemperatuur, omdat het 

preparaat daar een goed wamllekontact heeft met zijn omgeving. 

Een preparaat met een dikte van enkele pm 's op een dun dragerfolie dat beschoten wordt 

door een stationaire bundel 

Een preparaat met een dikte van enkele pm 's op een dun dragerfolie dat beschoten wordt 

door een bundel die over een lijnstuk heen en weer over het preparaat beweegt. Met dit 

model is het effect van een scannende bundel op de maximale temperatuur ondcrLOcht. 

In alle drie de situaties is wam1teafgifte van het preparaat als gevolg van wanntcstraling in 

rekening gebracht. De eerste twee situaties zijn analytisch uitgewerkt, voor de laatste situatie is dit 

numeriek gedaan. Tevens is in dit hoofdstuk een begin gemaakt met het daadwerkelijk meten van 

de temperatuur in organisch materiaal als gevolg van een protonen beschieting. 
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2 Modificatie van de meetopstelling 

2.1 Beschrijving van de meetopstelling 

Een scbematisch weergave van de protonen microbundelopstelling in Eindhoven (zonder data

acquisitiesysteem) is te zien in Figuur 2.1. 

7 

6 
Figuur 2.1 :Schematische weergave van protonen microbundelopstelling. 

I Röntgendetector 6 Vacuümkamer 

2 Deeltjesdetectoren 7 Venster 

3 Elektronendetector 8 Lampje 

4 Quadrupoolmag neten 9 Preparaat in preparaatwiel 

5 Scanmagneet JO Faraday cup 

De protonen worden door het cyclotron versneld tot een energie van 3 Me V en worden dan met 

behulp van het bundelgeleidingssysteem naar de opstelling getransporteerd. Bij de opstelling 

aangekomen zal de bundel het eerste spleetsysteem treffen (voorwerpspleetsysteem). Na het eerste 

spleetsysteem bevindt zich een tweede spleetsysteem (apertuurspleetsysteem), waarmee de 

divergentie van de bundel bepaald kan worden. Hierna zullen de vier quadrupalen de bundel 

focusseren op het preparaat De bundelafmetingen op het preparaat zijn ongeveer 4x4 ).ll112
• Tussen 

de quadrupalen en het preparaat bevindt zich de scanmagneet die de bundel over het preparaat 

beweegt. Het preparaat bevindt zich in een preparaatwiel dat maximaal 8 preparaten kan bevatten. 

Dit wiel kan zowel getransleerd als geroteerd worden. Aan de achterkant van de vacuümkamer 
bevindt zich de zogenaamde Faraday cup, die de protonen opvangt die door het preparaat heen 

geschoten zijn. Als het preparaat voldoende dun is passeren vrijwel alle protonen het preparaat en 
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kan met de Faraday cup de bundelstroom bepaald worden. In de kamer is ook een lichtmicroscoop 

aangebracht waarmee het preparaat bekeken kan worden. 

In de vacuümkamer bevinden zich verschillende detectoren, namelijk: 
Een röntgendetector. die gebruikt wordt voor de PIXE-metingen. 

Verschillende deeltjesdetectoren voor het meten van de energie van verstrooide protonen. 

Deze detectoren worden gebruikt voor NBS- (Nuclear Back Scattering) en NFS- (Nuclear 
Forward Scattering) metingen. waarbij de energie van respectievelijk achterwaarts en 

voorwaarts verstrooide protonen gemeten wordt De energie van het verstrooide proton en de 

hoek waaronder een proton verstrooid is, bepalen de massa van de kern waaraan de 

verstrooiing plaatsvond. Op deze manier wordt bepaald welke lichte elementen (voornamelijk 
H. C, N en 0) zich in het biologische preparaat bevinden. 

Een elektronendetector. Deze detector meet het aantal elektronen dat vrijkomt op een 

bepaalde plaats door het protonenbombardemant De detector is zó opgesteld dat de 

elektronen die aan de achterzijde van het preparaat worden geëmitteerd worden gemeten. 
Tijdens een microbundelexperiment kan er met drie detectoren tegelijk gemeten worden. De 

detectorsignalen zullen door verschillende versterkers en converters worden omgezet in een 

spanning die dan door de in het meetsysteem aanwezige Multi Channel Analysers (MCA 's) wordt 

geregistreerd. De MCA's worden na een bepaalde tijd door de meetprocessor (M68030) uitgelezen 
en vervolgens weer opgestart De meetdata wordt opgeslagen op een V AX-schijf en kan vervolgens 

gebruikt worden voor monitoring en verwerking door een V AX-workstation. 

Het Phydas-meetsysteem is gebaseerd op een M68030 processor en is ontwikkeld op de faculteit. 
Het meetsysteem wordt aangestuurd vanaf de monitor van het V AX-workstation. Het meetsysteem 
is voorzien van een groot aantal interfaces die een verscheidenheid aan taken verrichten. Kort 

samengevat vcrricht het meetsysteem naast data-acquisitie de volgende taken: 

Aansturing van de vier quadrupolen, waardoor de bundel vanaf de tenninal zowel handmatig 

als automatisch gefocusseerd kan worden. 

Positionering van het preparaat ten opzichte van de bundel. Dit positioneren kan met behulp 

van een microscoop, kamera en monitor gevolgd worden. Desgewenst kan het 

microscoopbeeld gedigitaliseerd worden. 

Aansturing van de scanmagneet Het meetsysteem is voorzien van een zogenaamde JO
controller [ATZ92} die, buiten de meetprocessor om, de bundel over het preparaat beweegt. 

Dit scannen gebeurt op een door de gebruiker omschreven manier. Als een MCA een signaal 

van één van de detectoren ontvangt, geeft de IQ-controller aan de MCA door op welke 

positie de bundel op dat moment staat Op deze manier is bekend waar in het preparaat de 
door de MCA gemeten gebeurtenis plaatsvond. 

Gedurende dit afstudeeronderzoek is het meetsysteem uitgebreid met een geautomatiseerde 

ladingsmeting. Tijdens een meting van een dun preparaat wordt de door de bundel 

opgeschoten lading gemeten en op de VAX-schljf opgeslagen, zodat deze lading ook 
beschikbaar is na een meting. 

Het is de bedoeling dat binnenkort aan de al aanwezige detectiemethoden nog een meetmethode 

worden toegevoegd, namelijk STIM (Scanning Transmission Ion Microscopy). Met deze 

meetmethode wordt plaatsafhankelijk het energieverlies van een proton gemeten als gevolg van de 
transmissie door het preparaat Dit energieverlies is een maat voor de massadikte van het preparaat. 

Deze methode kan worden toegepast in twee situaties, de zogenaamde bright-field en dark-field 
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situatie. In de bright-field situatie wordt het energieverlies in rechtdoorgaande richting gemeten en 

in de dark-field situatie wordt dit onder een kleine hoek gedaan. Het voordeel van de bright-field 

situatie is dat de bundelstroom erg klein (fA) gehouden kan worden. Dit heeft als groot voordeel 

dat er vrijwel geen schade aan het preparaat wordt toegebracht en dat de bundeldiameter verkleind 

kan worden. zodat de plaatselijke massadikte met een grotere plaatsresolutie bepaald kan worden. 

Hierdoor is het mogelijk structuren in biologisch weefsel waar te nemen, die met PIXE niet waar 

te nemen zijn. Het voordeel van de dark-field situatie is dat dit technisch eenvoudiger te realiseren 

is. 

2.2 Ladingsmeting tijdens experimenten 

2.2.1 Inleiding 

Voor de meeste microbundelexperimenten is het van belang de bundelstroom en totaal opgeschoten 

lading te kennen. Deze twee grootheden zijn vanwege de volgende redenen van belangrijk. 

De detectielimiet voor PIXE van een element hangt op de volgende manier van de totaal 

opgeschoten lading Q, af: 

D . l' . 1 etectte 1m1et - --

IJ;, 
(2.1) 

Om een bepaalde detectielimiet te halen moet dus een zekere hoeveelheid lading op het 

preparaat geschoten worden. Als deze lading en de bundelstroom bekend is kan berekend 

worden hoe lang de protonenbundel op het preparaat moet staan. 

De totaal opgeschoten lading kan ook van belang zijn bij het bepalen van absolute 

concentraties van een bepaald element Uit de opgeschoten lading, aantal door MCA's 

geregistreerde gebeurtenissen (verstrooiingen of röntgens) en de werkzame doorsnede voor 

een gebeurtenis kan het aantal aanwezige atomen van dat element bepaald worden. 

In plaats van de totaal opgeschoten lading kan ook een zogenaamde interne ijking gebruikt 

worden bij het bepalen van absolute concentraties. 

De totaal opgeschoten lading is ook van belang als een bepaalde grootheid als functie de 

opgeschoten lading gemeten wordt Dit is bijvoorbeeld het geval bij het meten van 

elementenverlies. 

De bundelstroom is van belang om een indicatie te krijgen van de maximale temperatuur in 

een preparaat tijdens een bestraling. 

Voorheen werd alleen de bundelstroom gemeten, de lading werd bepaald door het produkt van de 

stroom en de meettijd. Deze methode voor het bepalen van de totaal opgeschoten lading is niet 

nauwkeurig. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een variërende bundelstroom. 

Om de opgeschoten lading nauwkeuriger te bepalen is het meetsysteem, zowel hard- als 

softwarematig. uitgebreid. De ladingsmeting vindt nu plaats door gebruik te maken van een 

Keithley programmabie electrometer (model 617). De Keithley electrometer is verbonden met de 

Faraday cup van de opstelling. De Keithley electrometer kan lading meten door een stroom te 

integreren en is voorzien van een IEEE-bus, waardoor de meter door middel van software 

aangestuurd en uitgelezen kan worden. 
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2.2.2 De realisatie van de ladingsmeting 

In Figuur 2.2 is schematisch weergegeven hoe de ladingsmeting wordt aangestuurd. De 
meetprocessor. de M68030, is via een VME-bus en een VME-Phybus convertor met de Phybus 

verbonden. Aan de Phybus is voor de ladingsmeting een interface toegevoegd, die we verder de 

Faraday cup 

Keithley electrometer 
L----,..-----' 

IEEE-bus 

~ 
"t: 
(]) -c:: 
"ï 
w 
w 
w 

Phybus 

~ 
0 
E 
Q) 

~ 

VME-bus 

Figuur 2.2 : Opstelling voor een geautomatiseerde ladingsmering met een Keithley electrometer 
en Phydas systeem. 

IEEE-interface zullen noemen. Deze interface verzorgt de communicatie tussen de Phybus en de 

IEEE-bus en regelt tevens alle communicatie over de IEEE-bus. Voor de aansturing van de IEEE

bus en de IEEE-interface bestond al een software library in de taal EPEP (Eindhoven Program 

Editor and Processor). In deze taal is ook het data-acquisitieprogramma geschreven. Met behulp 

van de procedures uit de library kan ook de Keithley electrometer aangestuurd worden voor 

ladingsmeting. Omdat deze library voor ons doel overgedimensioneerd was. is deze in afgeslankte 

vom1 in de bestaande programmatuur opgenomen. De ladingsmeting is als volgt toegevoegd aan de 
reeds bestaande meetprocedures. 

Een meetcyclus bestaat uit het starten van de MCA's (Multi Channel Analysers). het meten van de 

signalen die afkomstig zijn van de detectoren gedurende een vooraf opgegeven tijd, het stoppen 

van de MCA 's en het uitlezen van de data. Het aantal malen dat deze cyclus herhaald wordt, kan 

opgegeven worden in het meetprogramma Aan deze cyclus worden de volgende eisen gesteld. 

1. De tijd dat de MCA 's gebeurtenissen meten moet zo goed mogelijk aan de opgegeven tijd 
voldoen. 

2. De gemeten lading moet overeenkomen met de lading die op het preparaat geschoten is 

tijdens het meten door de MCA ·s. 
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3. De tijd dat er niet gemeten kan worden door de MCA's moet geminimaliseerd worden, zodat 

optimaal gebruik wordt gemaakt van de bundeL 

Blo Ie 
1 

2 

3 
r--

4 

5 "":'-

6 

7 
nee 

8 

9 

10 

11 

Invoer van parameters tijd Initiafiseren MCA's 
as 

en Keithley 'V 
I . 

Start MCA's 

/'\ Start Keithley 
I .. 

Bepaai.Mw 
wachtAtw 
Bepaal Afm,w 

Stop MCA's 
Lees lading 

Reset Keithley ..... ' 
Lees data van MCA's 

... 
Start MCA's 

Start Keithley 

Stuur data naar VAX 
Laatste meting? \.....__/ 

lJa 

Bepaal Atw 
WachtAtw 
Bepaal A tm,w 

1 ... t 3·taind 
Stop MCA's 

' v Lees lading 
Bepaal A ft, 

Reset Keithley 
Lees data van MCA's 

Geef Keithley vrij 

Stuur data naar V AX 
Sluit meting af 

Figuur 23 : Schematische weergave van meetcyclus met aan de rechterkant een tijd-as met de 
verschillende tijdstippen. 

Uit deze eisen volgt een meetcyclus zoals in Figuur 2.3 is weergegeven. 

Uit de tweede eis volgt dat het starten en stoppen van de MCA 's zoveel mogelijk gelijk moet 

vallen met respectievelijk het starten en uitlezen van de ladingsmeting. Daar dit in een programma 

niet gelijktijdig kan, worden deze commando's na elkaar uitgevoerd. De startprocedure komt er dan 

uit te zien zoals in blok 2 van Figuur 2.3 is weergegeven. Voordat blok 2 wordt uitgevoerd, is er 

voor gezorgd dat de MCA 's en de Keithley electrometer in de goede mode staan en alleen een 

startsignaal behoeven (blok 1), zodat het starten zelf weinig tijd in beslag neemt. Tijdens het 

stoppen van de meting door de meetprocessor worden de MCA 's en de electrometer in dezelfde 
volgorde aangestuurd als tijdens het starten. Dus eerst worden de MCA 's gestopt en dan pas wordt 

de Keithley uitgelezen (blok 4). 

Doordat de MCA's en de Keithley electrometer niet exact op het zelfde tijdstip kunnen worden 

aangestuurd, zal de tijd dat de MCA 's meten en de Keithley de stroom integreert een klein beetje 
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verschillen. Dit verschil is ongeveer 20 ms. Daar de gebruikelijke meettijd voor microbundel

experimenten 4 s of meer is. veroorzaakt dit een fout die kleiner is dan een half procent. 

Om aan eis drie te voldoen worden na het stoppen van de meting (blok 4) alleen de essentiële 

opdrachten uitgevoerd om het systeem weer startklaar te maken (blok 5). De Keithley wordt 

gereset en de data die in de geheugens van de MCA's staat wordt naar het geheugen van de 

M68030 overgezet. Na deze acties is het systeem klaar om opnieuw gestart te worden. 

Na deze start (blok 6) meten de MCA's en de Keithley onafhankelijk van de M68030 processor. 

zodat deze nu tijd heeft om de gemeten data in zijn geheugen over te zenden naar de VAX schijf. 

Tevens is er dan tijd voor uitvoer naar het scherm van de V AX (blok 7). 

Voor de timing van het hele proces zijn de volgende tijden van belang. 

t1 De tijd waarop de MCA•s gestart worden. 

~ De tijd waarop de M68030 klaar is met datatransport naar de V AX. 

t3 De tijd waarop de MCA•s gestopt worden door de M68030 meetprocessor. 

fnegm Tijdstip waarop de MCA ·s voor de eerste keer gestart worden. 

teind Tijdstip waarop de MCA ·s voor de laatste keer gestopt worden . 

.6.t"..o De van te voren opgegeven tijd dat MCA·s moeten meten binnen een mcetcyclus . 

..1.t"..w De werkelijke tijd dat de MCA 's gebeurtenissen gemeten hebben binnen een 

meetcyclus. Deze tijd wordt gedefinieerd als t3-t1• L\t".,w kan namelijk van L\n,o 
verschillen. omdat blok 7 zoveel tijd in beslag nam dat de meetprocessor niet op tijd 

klaar was om de MCA's te stoppen. 

.6-fw De tijd dat de meetprocessor moet wachten na het uitvoeren van blok 2 of 7, voordat 

MCA 's gestopt kunnen worden. Deze tijd is gelijk aan L\t".,0 -(t2-t1) als deze uit

drukking groter is dan nul. anders is .1.fw gelijk aan nul gesteld. Het wachten door de 

meetprocessor gebeurt in blok 3 en 8 . 

.6-t,. De tijd dat er niet gemeten kan worden gedurende een meetcyclus, omdat de MCA 's 

en de Keithley worden uitgelezen. Deze tijd is gelijk aan t1-t3 • 

.6-tb De totale bruto meettijd van de gehele meting (teind-lt,.,gin). Deze tijd wordt niet 

gebruikt voor de timing van de meting. maar dient als extra informatie voor de 

gebruiker en wordt aan het eind van een experiment op het schem1 van het 

workstation weergegeven. 

Op de boven beschreven manier wordt zo goed mogelijk aan eis 1 voldaan en meteen gesignaleerd 

als dit niet het geval is. 

Omdat de klok waarmee de tijdstippen bepaald worden. na een dag gereset wordt, wordt er bij de 

bepaling van elk tijdsinterval gecontroleerd of de klok gereset was gedurende dit interval. 

Samen met de door de MCA ·s gemeten data. worden ook de totaal opgeschoten lading gedurende 

het meten van deze data • .1.t".,w en .6.t,. in een file op de V AX opgeslagen. 

Tijdens het uitvoeren van blok 7 worden er ook boodschappen op het scherm geplaatst als de 

electrometer over zijn maximale bereik is gegaan en als de werkelijke meettijd langer was dan de 

opgegeven. Tevens wordt er vermeld hoeveel gebeurtenissen elke MCA heeft gedetecteerd, wat de 

gemiddelde stroom was en hoeveel lading er tot nu toe op het preparaat geschoten is gedurende de 

tüd dat de MCA's signalen gemeten hebben. 

De condensator in de Keithley electrometer heeft standaard een capaciteit van 1 nF, zodat het 

totale standaard meetbereik 20 nC is. Dit meetbereik kan veranderd worden door het plaatsen van 
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een externe condensator in de Keithley electrometer. Dit moet aan het data-acquisitieprogramma 

worden gemeld door middel van het ingeven van de waarde van deze condensator in nF. Het 

programma zal nu automatisch de electrometer initialiseren voor het gebruik van een externe 
condensator en zal naar de gebruiker toe dezelfde uitvoer geven. Voor meer informatie wordt naar 

de handleiding van de Keithley electrometer vetwezen. 

2.3 Het scansysteem in de microbundelopstelling 

2.3.1 Inleiding 

Het scansysteem, zoals die opgenomen was in de microbundelopstelling, functioneerde niet naar 

behoren. Verschillende testen wezen uit dat bij scanfrequenties groter dan 500 Hz (stappen per 

seconde) het scangedrag ging afwijken van het gewenste gedrag [VER92], dit terwijl het 

scansysteem ontworpen is voor scanfrequenties tot en met 10kHz. Testmetingen aan fijnmazige 

gridjes brachten de volgende afwijkingen aan het licht 
Het signaal bij een heengaande bundel was verschoven ten opzichte van het signaal bij een 

teruggaande bundel. Deze verschuiving had een grootte van enkele bundelstappen. Door dit 

effect wordt een rechte draad niet meer recht afgebeeld, maar als een sterk golvende draad. 

Bij hogere scanfrequenties werd de amplitude van de scannende bundel kleiner. Het gevolg 
van deze afwijking is dat bij hoge scanfrequenties de bundel een steeds kleiner gebied 
bestrijkt, tetwijl de software het signaal nog steeds op het oorspronkelijke scangebied atbcelt. 

Er ontstaan dan grote vervormingen aan de rand van de afbeelding. 

2.3.2 Beschrijving van het scansysteem 

De scanmagneet in de microbundelopstelling bevindt zich, zoals te zien is in Figuur 2.1, tussen de 

quadrupolen. die de bundel focusseren. en het preparaat. Een schematische weergave van het 

scansysteem is gegeven in Figuur 2.4. 

Het scanpatroon wordt opgeslagen in het zogenaamde positiegeheugen. Elke getal in dit geheugen 

staat voor een stap van de bundel en bevat informatie over welke Digitaal Analoog Convertor 

(DAC) aangestuurd moet worden en welke spanning deze DAC moet leveren. 

De aansturing van de DAC's wordt geregeld door een JO-controller op het Phydas systeem 

IATZ92]. De IQ-controller leest bij elke triggerpuls de volgende waarde uit het positiegeheugen en 

zet deze waarde op de analoge bus. De klokfrequentie van het triggersignaal bepaald dus de 

scanfrequentie. Nadat het laatste getal uit het positiegeheugen is gelezen, begint de JO-controller 
weer vooraan het geheugen waarden uit te lezen. Op deze wijze blijft het systeem continu scannen. 

Door te eisen dat het scanpatroon uit 2'X2m posities bestaat (n en m natuurlijke getallen), past het 

scanpatroon precies een geheel aantal malen in het positiegeheugen, dat 230 posities kan bevatten. 

Dit heeft als voordeel dat, als het hele positiegeheugen door de JO-controller is uitgelezen en de 
IQ-controller weer vooraan het geheugen waarden begint uit te lezen, het scanpatroon op de juiste 

wijze wordt voortgezet 

Elke DAC kan een spanning leveren tussen de -5 en 5 V en kan geregeld worden in stappen van 

2.44 mV (12 bits DAC). Van één DAC (de zogenaamde fijne DAC) wordt de spanning door 4 

gedeeld en opgeteld bij de ander spanning. Het totale signaal wordt aangeboden op de ingang van 
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Figuur 2.4: Schematisch weergave van scansysteem in microbundelopstelling. 

de stroombron. Hierdoor kunnen op de stuuringang van de stroombron zowel stappen van 2,44 m V 

als 0,61 mV aangeboden worden, wat overeen komt met stappen van 0,72 en 0,18 J.un van de 

bundel op het preparaat. 

De stroombronnen, voor elke afbuigrichting één, leveren een stroom aan de scanmagneet die 

evenredig is met de spanning op de stuuringang. 

De scanmagneet is een 24-pool met een kern van feniet [AEN91]. Door de kern van feniet kan het 
magneetveld zeer snel veranderen (binnen 100 ps). De magneet heeft vier spoelen, twee parrallel 

geschakelde spoelen veroorzaken een homogeen magneetveld in de x-richting en twee in de y

richting. De z-as van de magneet valt samen met de as van de bundelpijp. Hierdoor ondervinden 

protonen in de bundel een magneetveld dat loodrecht op hun bewegingsrichting staat. Omdat de 

scanmagneet zowel een magneetveld in de x- als y-richting kan opwekken, kan de bundel ook in 

twee richtingen afgebogen worden. De maximale afbuiging vindt plaats onder een hoek van 

ongeveer 0,01 rad. dit komt overeen met een uitwijking van de bundel van 1,5 mm op het 

preparaat De uitwijking kan zowel in positieve als negatieve richting plaatsvinden, waardoor de 
bundel een gebied van ongeveer 3x3 mm2 kan bestrijken. 

De manier waarop het scansysteem opgebouwd is heeft tot gevolg dat maar één DAC tegelijk 

aangestuurd kan worden en dat daardoor maar in één richting tegelijk gestapt kan worden. Tevens 

is het zo dat in de praktijk Of met de fijne of met de grove DAC's gescand wordt, omdat een 
combinatie van beide een te ingewikkeld scanpatroon oplevert. Het is praktisch gezien ook niet 

noodzakelijk om zowel de fijne als de grove DAC tegelijk te gebruiken. 

Pagina 10 



Modificatie van de meetopstelling 

2.3.3 Meetmethode voor karakterisatie van dynamisch gedrag van DAC's, voeding en 
scanmagneet 

2.3.3.1 Inleiding 

De in paragraaf 2.3.1 genoemde afwijkingen van het scansysteem kunnen de volgende oorzaken 

hebben; 

Door een fout in de software kan het scanpatroon verkeerd gegenereerd worden, waardoor 

een vertekend beeld van het preparaat ontstaat 

De oorzaak kan ook aan de Digitaal Analoog Convertors (DAC's) liggen die de stroombron 

van de scanmagneet aansturen. Een te langzame responsie van de DAC's zou vooral bij hoge 

scanfrequenties een afwijkend scangedrag veroorzaken. 

Ook de stroombron kan een afwijkend scangedrag veroorzaken, bijvoorbeeld door een trage 

responsie of een niet-lineair gedrag. 

Hysterese van de scanmagneet De hysterese is een frequentie onafuankelijk effect. 

Het ontstaan van wervelstromen in de aluminium bundelpijp, waarover de scanmagneet 

geschoven is. Door het veranderende magneetveld van de scanmagneet worden er induc

tiestromen opgewekt in de elektrisch geleidende bundelpijp. Deze inductiestromen 

veroorzaken een magneetveld dat tegengesteld is aan het magneetveld van de scanmagneet, 

waardoor het totale magneetveld in de bundelpijp afneemt. De grootte van de inductiestromen 

is evenredig met de verandering van het magneetveld van de scanmagneet in de tijd. 

Wervelstromen zijn dus wél afuankelijk van de scanfrequentie. 

Om te achterhalen wat de oorzaak is van het afwijkende scangedrag, moet men in staat zijn het 

scangedrag van de DAC's, voeding en magneet veld te meten. Voor het meten van dit gedrag is 

een meetmethode ontwikkeld die in deze paragraaf beschreven zal worden. 

2.3.3.2 Instrumentatie 

Om het gedrag van de spanning van de DAC's, de stroom die de voeding levert en het magneet

veld van de scanmagneet te kunnen bepalen, moet men eerst in staat zijn deze parameters 

voldoende snel te kunnen meten. Vanwege de snelheid houdt dit in dat men Analoog Digitaal 

Convertors (ADC's) moet gebruiken voor het meten van bovenstaande signalen. Daar de in het 

meetsysyteem aanwezige ADC's alleen spanningen kunnen meten tussen de 0 en 10 Volt zijn 

bovenstaande signalen geconverteerd naar een spanning tussen de 0 en 10 Volt. De ADC's kunnen 

de signalen met een samplefrequentie van 500 kHz meten. Dit is snel genoeg vergeleken bij de 

maximale scanfrequentie van het scansysteem (10 kHz). Een tweede voordeel van het gebruik van 

de ADC's is dat de grote hoeveelheid data automatisch verwerkt kan worden. De samplefrequentie 

wordt bepaald door de frequentie van het triggersignaal op de triggeringang van de ADC's. 
De wijze waarop de spanning van de DAC's, de stroom die de voeding levert en het magneetveld 

van de scanmagneet omgezet worden naar een spanning tussen de 0 en 10 Volt zal hieronder 

beschreven worden. 

De spanning V0 Ac van de DAC wordt gemeten door direct de uitgang van dè DAC met de ingang 

van de ADC te verbinden. Doordat de DAC een spanning levert tussen -5 en 5 V en de ADC 
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alleen een spanning tussen de 0 en 10 V kan converteren, houdt dit in dat de DAC alleen getest 

kan worden in het spanningsgebied tussen de 0 en 5 V. Daar het niet aannemelijk is dat in het 

gebied van 0 tot 5 V het gedrag van de DAC anders is dan in het gebied van -5 tot 0 V, levert 

deze beperking geen bezwaar op. 

Om het gedrag van de voeding te bepalen is het noodzakelijk de stroom te kunnen meten die de 

voeding levert. Voor het meten van deze stroom is niet zozeer de absolute waarde van belang, 

maar de verandering ervan. Een maat voor de stroom kan verkregen worden door middel van het 

meten van de spanning, V stroom• die door de voeding aangeboden wordt De spanning is geschaald 

van 0 tot 10 V en wel zo dat 0 V overeenkomt met -7,5 A stroom en dat 10 V overeenkomt met 

+7,5A 

Voor het meten van het magneetveld is gekozen voor een Hall-probe, voornamelijk omdat deze al 

beschikbaar was binnen de microbundelgroep. De Hall-probe, die voorzien is van een ingebouwde 

voorversterker levert een spanning tussen de 3 en 5 V. De responsietijd van de probe is 20 ps, 

waardoor het magneetveld gemeten kan worden met een samplefrequentie van maximaal 50 kHz. 

Dit is snel genoeg vergeleken bij de maximale scanfrequentie van 10 kHz. 

Hulpstuk 

NaarADC 

Buffer Hoofd 
versterker 

Offset 
regeling 

Kamerwand 

Hoog 
frequent 

filter 

Scanmagneet 

Bundelpijp 

Figuur 25 : Wijze van positionering van Hall-plaatje in scanmagneet met bijbehorend electrisch 
schema voor Hall-spanning versterking. 

De enige manier om de Hall-probe in het magneetveld van de scanmagneet te plaatsen is vanaf de 

kant van de vacuümkamer.Het Hall-plaatje is op een 28 cm lange staaf van PVC geplaatst, die in 

het preparaatwiel geklemd kan worden door middel van een speciaal hiervoor ontworpen hulpstuk 

(zie Figuur 2.5). Het is nu mogelijk de Hall-probe in zowel de x-, y- als z-richting te verplaatsen. 

Tevens kan de Hall-probe 90° om zijn as worden gedraaid om zowel het horizontale als verticale 

magneetveld te meten. 
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De spanning aan de uitgang van het Hall-plaatje, die varieert tussen de 3 en 5 Volt, is met behulp 
van een elektronische schakeling van 0 tot 10 V geschaald (V Hal1). De elektronische schakeling 

bevat de volgende onderdelen. 

Hoog-frequentfilter met afsnijfrequentie van 100kHz om de ruis afkomstig van de in het 

Hall-plaatje opgenomen voorversterker te reduceren. 

Offset regeling. 
Versterker met een versterkingsfactor van 5 of 25 (te kiezen door de gebruiker). Voor de 

meeste metingen is de versterkingsfactor gelijk aan 5 genomen. Alleen als een kleine 

verandering in het magneetveld gemeten moet worden is de versterkingsfactor gelijk aan 25 

genomen. 
Buffer aan de uitgang (versterker met versterkingsfactor 1). Dit bleek noodzakelijk omdat de 

ADC te veel stroom aan het printje onttrok (de ingangsweerstand van de ADC is maar 1 k.Q). 

Ondanks de toepassing van een hoog-frequentfilter was het ruisniveau te hoog om nauwkeurige 

metingen te doen. Daarom is software matige ruisonderdrukking toegepast. Dat wil zeggen dat elk 

meetpunt een groot aantal malen gemeten is (200 maal), waarna voor elk meetpunt het gemiddelde 

en de standaarddeviatie van het gemiddelde bepaald is. Voor de lagere scanfrequenties ( 10 en 

100Hz) is vanwege de meettijd het aantal herhalingen kleiner gekozen (variërend van 10 tot 100 

maal). Door de software matige ruisonderdrukking is de nauwkeurigheid van de meting vergaand 

verbeterd. 

2.3.3.3 Meetmethode 

Voor het bepalen van het gedrag van het scansysteem is het noodzakelijk om van Yot-.co Vstroom en 

V Han zowel de responsie op een stap van het scansysteem als de lineariteit van het scansysteem te 

bepalen. Dit is gedaan door een lijnscan in het positiegeheugen te zetten dat continu rond het 

nulpunt van de magneet scant en tijdens dit scannen één of meerdere spanningen met een bepaalde 

frequentie sampelen. De bundelposities op de lijnscan zijn doorlopend genummerd van de ene naar 

de andere kant van de lijnscan startend met positienummer nul. 

Tijdens de experimenten zijn VHal1 en Vstroom tegelijk gemeten. Dit is gedaan met twee ADC's die 

door dezelfde pulsgenerator getriggerd worden. Het gedrag van VoAc is afzonderlijk met één ADC 

gemeten. Tijdens de experimenten zijn de ADC's met de pulsgenerator getriggerd waam1ee ook de 

IQ-controller wordt getriggerd (zie Figuur 2.6). Door het gebruik van één pulsgenerator lopen alle 

triggersignalen synchroon. Dit heeft grote voordelen bij de verwerking van de door de ADC's 

verzan1elde gegevens. 

De lineariteit van de verschillende spanningen met het positienummer is gemeten voor zowel een 

opgaande sturing (toenemend positienummer) als een neergaande sturing (afnemend 

positienummer) en is samen in een grafiek uitgezet De lineariteitsmetingen zijn uitgevoerd over 

een zo groot mogelijk bereik. 

Voor de lineariteitsmetingen is maar een meetpunt per stap nodig. Dit betekent dat de 

samplefrequentie gelijk aan de scanfrequentie genomen kan worden. Toch is de samplefrequentie 

een factor twee groter gekozen dan de scanfrequentie. Het laatste gesampelde punt binnen een stap 

wordt gebruikt voor de bepaling van de lineariteit met het positienummer. Dit is gedaan omdat 

voor dit punt het signaal het meest stabiel is. Hierdoor is de spanning nauwkeuriger te meten. 
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Figuur 2.6: Triggering van ADC's en 10-control/er door dezelfde puls generator. 

De responsie van VoAc• V stroom en Vnan op een stap van het scansysteem is bepaald vlak vóór het 

omdraaien van de richting van de sturing. Dit is gedaan omdat dan de invloed van het omdraaien 

van de sturing op de responsie minimaal is. Uit de hysterese lus kan bepaald worden vanaf welke 

stap deze invloed te verwaarlozen is (hierover later meer). 

Voor het bepalen van de stapresponsie moet de samplefrequentie veel groter zijn dan de 

scanfrequentie, omdat dan de responsie met voldoende punten gemeten kan worden. Voor deze 

experimenten is de samplefrequentie een factor 20 groter gekozen dan de scanfrequentie. Bij de 

bepaling van de responsie van VHai1 en V stroom is de samplefrequentie maar een factor 10 en 5 groter 

genomen voor scanfrequenties van respectievelijk 5 en 10 kHz. Dit omdat de maximale samplefre

quentie van VHai1 50kHz is. 

2.3.3.4 Gevarieerde parameters 

Om te weten hoe VHai1 en v.troam zich gedragen tijdens het scannen. moet dit gedrag onder 
verschillende condities gemeten worden. Wat is bijvoorbeeld het effect van de stapgrootte of 

stapsnelheid'! 

Daarom zijn de gedragingen van deze spanningen gemeten bij 3 verschillende stapgrootten, 

namelijk stapgrootten die ongeveer overeenkomen met een stapgrootte van de bundel van 3 rm. 

12 rm en 48 pm. De stappen van 12 en 48 pm zijn aangestuurd door stappen te maken van respec

tievelijk 16 en 64 DAC waarden met de grove DAC. De stap van 3 rm is gemaakt door stappen te 

nemen van 16 DAC waarden met de fijne DAC. 
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Voor elke stapgrootte is bij 5 verschillende scanfrequenties gemeten, namelijk 10Hz, 100Hz, 

1 kHz. 5 kHz en 10 kHz. 
Voor elke combinatie van stapgrootte en scanfrequentie is van VHaJ1 en Vstroom zowel de lineariteit 
als de responsie op een stap van het scansysteem bepaald. 

Verder is er wel vanuit gegaan dat de vier DAC's en de twee voedingen en het horizontale en 

verticale magneetveld onderling identiek zijn. 

2.3.4 Scangedrag met aluminium bundelpijp 

Het probleem van de scanmagneet blijkt niet aan de software te liggen. Als er een lijnscan in het 

geheugen gezet wordt, geven de DAC's ook een lijnscan te zien van hetzelfde aantal stappen en 

grootte per stap. Dit is bekeken door de spanning van de DAC op een oscilloscoop weer te geven. 

Tevens is gemeten of de DAC's snel genoeg zijn. dit is gedaan door de responsie van de uitgang 
van de DAC's bij een scanfrequentie van 10kHz te meten met de ADC's. De resultaten voor de 
verschillende stapgrootten zijn te zien in Figuur 2.7. 
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Fig11ur 2.7 : Stapresponsie van DAC bij scanfrequentie van JO kHz. Error bars komen overeen met 
één maal de standaarddeviatie. 

Zoals is te zien in Figuur 2.7 is de spanning van de DAC binnen 10 tot 15 ps op zijn uiteindelijke 

waarde, ongeacht de stapgrootte. Deze responsietijd is snel genoeg vergeleken bij de tijd tussen 
twee stappen (100 ps). De conclusie is dat het scangedrag van het systeem tot en met de DAC's 
goed functioneert. 
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De volgende stap is het meten van het gedrag van de voeding en het magneetveld. Daarom is eerst 

een meting gedaan om te controleren of Ys~room en VHaU in een statische situatie lineair waren met 
de stuurspanning van de voeding. Het resultaat is te zien in Figuur 2.8. 

Zoals uit Figuur 2.8 blijkt. zijn beide signalen lineair in het gebied van -6 tot 6 V stuurspanning. 
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Figuur 2.8: Statisch gedrag van V nroo .. en Vnan voor verschillende stuurspanningen op voeding. 

De metingen waarbij voor verschillende scanfrequenties de lineariteit van Vstroom is bepaald zijn 
weergegeven in Figuur 2.9. de resultaten voor VHai1 staan gegeven in Figuur 2.10. In deze figuren 

is op de x-as het positienummer gezet waarnaar gestapt wordt en op de y-as is het gemiddelde van 

de digitale waarden die de ADC aan Vstroom of VHal1 toekent uitgezet. Uit Figuur 2.9 lijkt de 

voeding te voldoen aan de eisen voor lineariteit voor alle scanfrequenties en stapgrootten, ook zijn 
geen effecten zoals hysterese waarneembaar. 

Uit Figuur 2.10 blijkt duidelijk dat het magneetveld voor de hoge scanfrequenties niet voldoet aan 

de eisen. Bij op- en neergaande sturing worden verschillende curves belopen, waardoor er een soort 

van hysterese lus waarneembaar is in de figuur (de lus wordt met de klok mee doorlopen). Dit 

houdt in dat het magneetveld achterloopt bij de sturing. Ook is de amplitude van het variërende 
magneetveld bij hoge scanfrequenties kleiner dan verwacht (afmeting van curves in de y-richting 

neemt af voor hogere scanfrequenties). Daar deze effecten bij hogere scanfrequenties groter 

worden, lijkt de oorzaak van deze effecten wervelstromen te zijn. Immers, grotere scanfrequenties 
leveren een grotere magnetische flux verandering per tijdseenheid op, en dus grotere inductie

stromen in de aluminium bundelpijp (wet van Lenz). Deze grotere inductiestromen leiden tot een 

groter tegenwerkende magneetveld. waardoor het totale magneetveld in de bundelpijp kleiner 
wordt 
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Figuur 2.12 : Stapresponsie van V na" voor verschillende frequenties en stapgrootten met aluminium 
pijpje. Meetpullten ± standaarddeviatie. 
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Hiennee zijn tevens de in paragraaf 2.3.1 genoemde afwijkingen verklaard. Doordat de bundel voor 

grote scanfrequenties achterloopt op de sturing. zal de protonenbundel een draad pas raken als de 

sturing al voorbij de draad is. Het meetsysteem neemt de draad dan waar op de plaats die 

overeenkomt met de sturing, de draad wordt dus verschoven waargenomen. Als de bundel in de 

andere richting beweegt zal het meetsysteem de draad in deze richting verschoven waarnemen. 

Hierdoor wordt een rechte draad als een golvende draad waargenomen. Het afnemen van de 

amplitude van het scannende magneetveld voor groter scanfrequenties komt ook overeen met de 

waargenomen afname van het scangebied voor grote scanfrequenties. 

Uit Figuur 2.10 blijkt dat er een soort evenwicht optreedt in het scansysteem nadat ongeveer 40 

stappen zijn gemaakt na het omdraaien van de sturing; na deze 40 stappen reageert het 

magneetveld op elke volgende stap hetzelfde. Dit uit zich in de grafiek als een rechte lijn. Dit 

effect is onafhankelijk van de stapgrootte. 

Om geen last te hebben van het omdraaien van de sturing bij het bepalen van de stapresponsie van 

V stroom en V Hall is gemeten met behulp van een lijnscan die uit 64 posities bestaat. De stapstapres

ponsie is gemeten aan de stap van positienummer 63 naar nummer 64. De resultaten van de 

stapresponsiemetingen van V stroom staan in Figuur 2.11 en die van V Hau staan in Figuur 2.12. In de 

grafieken is op de x-as het produkt van de scanfrequentie en tijd weergegeven, zodat de responsies 

voor verschillende scanfrequenties met elkaar vergeleken kunnen worden. Op de y-as staat de ADC 

waarde van Vstroom of V Hall· In beide figuren zijn de standaarddeviaties van de meetpunten aangege

ven. zoals bepaald op de manier die in paragraaf 2.3.3.3 beschreven is. De voeding blijkt, ongeacht 

de stapgrootte, bij een scanfrequentie van 5 kHz de sturing nog goed te kunnen volgen, bij 10 kHz 

is het een randgeval. Er is dan nog sprake van een responsie in de vorm van een e-macht, maar de 

responsie begint al op een rechte lijn te lijken. 

Als de responsie een rechte lijn is betekent dit dat de spanning (Vstroom of VHan> de sturing niet kan 

volgen en dat de spanning achter gaat lopen op de sturing. Hierdoor treedt oversturing op, 

waardoor uiteindelijk de spanning toch de sturing volgt, maar alleen omdat de sturing vooruitloopt 

op de spanning en zo een grotere 'kracht' op de spanning uitoefent. 

Voor de responsie van de Hall-spanning blijkt. ongeacht de stapgrootte. een scanfrequentie van 

1 kHz al een rechte als responsie te geven. Dit komt overeen met de lineariteitsmetingen van VHan• 
want vanaf een scanfrequentie van 1 kHz is er al een lus waar te nemen. 

De waargenomen afwijkingen in het scangedrag zijn frequentie afhankelijk, zodat het zeer 

waarschijnlijk is dat het optreden van wervelstromen de oorzaak van dit ongewenste gedrag is. 

Daarom is het gedeelte van de aluminium bundelpijp waarover de scanmagneet is geschoven 

vcrvangen door een pijp gemaakt van een isolator: Ertalyte. Het effect op het scangedrag van deze 

verandering staat in de volgende paragraaf. 

2.3.5 Scangedrag met Ertalyte bundelpijp 

Na de vervanging van het aluminium bundelpijpje door het pijpje van Ertalyte is het gedrag van 

het scansysteem opnieuw bepaald. De lineariteit van VHau is te zien in Figuur 2.13. Ook van Vstroom 

is de lineariteit weer bepaald, maar er trad geen zichtbaar verschil op ten opzichte van de metingen 
met het aluminium pijpje. 
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Figuur 2.13 : Lineariteit van Vnau voor verschillende scanfrequenties en stapgrootten met pijpje 
va1J Ertalyte. 
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Figuur 2.14 : Stapresponsie van Vs"oom voor verschillende scanfrequenties en stapgrootten met 
pijpje van Ertalyte. Meetpunten ±standaarddeviatie. 
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Figuur 2.15 : Stapresponsie van Vna~1 voor verschillende scanfrequenties en stapgrootten met pijpje 
van Ertalyte. Meetpunten ± standaarddeviatie. 

Pagina 24 



Modificatie van de meetopstelling 

Uit Figuur 2.13 blijkt dat het gedrag van het magneetveld enonn is veranderd, er is geen verschil 

waar te nemen in V HaD voor een neergaande en opgaande sturing voor alle stapgrootten en 

scanfrequenties. 
De gemeten stapresponsies van Vs~room en VHaU zijn te zien in respectievelijk Figuur 2.14 en 

Figuur 2.15. Ook in deze figuren is de verbetering voor grote scanfrequenties goed waarneembaar. 

Voor een scanfrequentie van 5 kHz is VHaU al na 60% van llfscan op de volgende positie. De 

responsie van V Hall voor een scanfrequentie van 10 kHz is geen duidelijke e-macht meer, zodat het 

mogelijk is dat voor deze scanfrequentie er een kleine oversturing optreedt 

Het volgende wat onderzocht moet worden is of het scangedrag op een kleinere schaal ook voldoet 

aan de eisen. Uit Figuur 2.13 is het verschil 11 V in spanning bepaald voor een bepaald 

positienummer voor een opgaande en neergaande sturing (11V(I\J = V0 (f\,)-Vn(f\,). met f\, het 
positienummer). Voor een bepaalde stapgrootte en scanfrequentie heeft tl V een soort van 

parabolisch verloop met het positienummer, waarbij 11 V nul is voor de grootste en kleinste 

positienummer. Van de verdeling van 11V over de positienummers voor een bepaalde scanfre
quentie en stapgrootte is het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaald. Er bleek een duidelijk 

verschil te bestaan tussen de gemiddelde waarden van 11 V Hall en 11 V stroom bij een scanfrequentie van 

10kHz enerzijds en bij scanfrequenties van 5 kHz en lager anderzijds. Voor de verschillende 

stapgrootten bleek er, in verhouding tot de stapgrootten, geen verschil te zijn in het gemiddelde 
van de verdeling van 11 V. De gemiddelde waarde en standaarddeviatie van de verdeling van tl V 

voor een scanfrequentie van 10kHz en voor scanfrequenties van 5 kHz en lager staan gegeven in 

Tabcl2.L 

Tabel 2.1 : Gemiddelde waarde en standdaarddeviatie van de verdeling van tlV11a11 en tlVsrroom 
voor verschil/eJzde scanjrequenties. 

scanfrequentie gemiddelde tl V standaarddeviatie van tl V 
als percentage van als percentage van 

stapgrootte stapgrootte 

11 V stroom 10kHz 42 1 

~5 kHz 1,6 2,2 

.tlVHaU 10kHz 15 3 

~ 5 kHz 4,5 2,4 

De invloed van de scanfrequentie is als volgt te verklaren. Bij een neergaande sturing wordt een 
positie van de tegenovergestelde kant benaderd als bij opgaande sturing. Het moment waarop de 

meting van de spanning wordt venicht blijkt op 75% van de tijd tussen de sturing van twee 

stappen te liggen. Voor een scanfrequentie van 10 kHz betekent dit dat de meting wordt verricht 

terwijl het signaal zijn uiteindelijke waarde nog niet heeft bereikt. De responsie van V Han en V s~room 
voor een scanfrequentie van 5 kHz en lager is wel snel genoeg, zodat geen groot verschil in 
spanning wordt waargenomen. 

De kleine waarden van 11 V Hall voor scanfrequenties van 5 kHz en kleiner houden in dat voor deze 

scanfrequenties het scansysteem naar behoren functioneert. Voor een scanfrequentie van 10kHz is 
er een kleine afwijking. 
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Wat opmerkelijk is. is dat het gemiddelde van !!.. V stroom voor 10 kHz veel groter is dan het 

gemiddelde van AV JUJJ· Het lijkt er dus op dat V stroom trager reageert op een stap van het 
scansysteem dan VHaJ1• Dit is ook te zien in Figuur 2.14 en Figuur 2.15. Bij navraag bleek dit te 
kurmen kloppen. de schakeling die V stroom bepaald blijkt van een mindere kwaliteit te zijn. 

2.3.6 Conclusies en aanbevelingen 

Uit bovenstaande metingen blijkt dat door het vervangen van het aluminium pijpje waarover de 
scanmagneet geschoven was, door het pijpje van Ertalyte het gedrag van het magneetveld een stuk 

verbeterd is. Voor scanfrequenties van 5 kHz en lager wordt er geen geen afwijkend scangedrag 

meer waargenomen. Voor een scanfrequentie van 10kHz wordt er een kleine hysterese 
waargenomen die 15% van de stapgrootte beslaat. De grootte van deze hysterese zal in werkelijk

heid kleiner zijn. omdat het moment van sampelen van V Hall niet aan het einde van een stap plaats 

vond. Desondanks is een afwijking van 15% een hele acceptabele afwijking. 
Verder moet wel in gedachten worden gehouden dat alle metingen gemiddelde waarden zijn. Voor 

het bepalen van de plaatsresolutie van een microbundelexperiment is de variatie van de 
bundelplaats rond een punt van belang. De plaatsresolutie zou bepaald kurmen worden door 

metingen met een scarmende bundel over een scherpe overgang, bijvoorbeeld een overgang van 

metaal naar vacuüm. 
Ten gevolge van het gebruik van een elektrisch isolerend materiaal voor het pijpje in de 

scanmagneet. kurmen er opladingsverschijnselen optreden. Dit verschijnsel ontstaat doordat de 

protonen die het pijpje van Ertalyte raken niet naar de omgeving kurmen geleiden. Hierdoor 
ontstaat ladingsophoping, die de bundel doet afbuigen. De ladingsophoping zal doorgaan totdat het 
spanningsverschil met de omgeving zo groot is dat er ontlading door middel van doorslag optreedt. 

Hierna zal het pijpje weer opgeladen worden. zodat een afwisseling ontstaat van geleidelijke 
oplading en plotselinge ontlading. Door deze afwisseling zal de bundel blijvend oscilleren en wordt 

het instellen van de bundel bemoeilijkt Zowel doorslag als oscillatie van de bundel zijn waargeno

men tijdens het instellen van de bundel. Tijdens experimenten zijn deze effecten niet 

waargenomen. omdat dan met een kleinere bundel wordt gewerkt die minder snel de wand van het 

pijpje zal raken. 

De oplading zou verholpen kurmen worden door het aanbrengen van een geleidende laag aan de 

binnenkant van de isolator. Deze laag moet voldoende weerstand bieden tegen wervelstromen, 

maar moet wel voldoende lading kunnen geleiden, zodat er geen opladingsverschijnselen optreden. 

Het opdampen van een koolstof laag zou een mogelijkheid kunnen zijn. 
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3 Verlies van matrix-elementen 

3.1 Inleiding 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat als gevolg van het protonenbombardement op 
organisch materiaal er materie verloren gaat [LEG80, CH089, CH091, KIR91, THE91]. Dit houdt 

in dat de massadikteverdeling van het preparaat die tijdens een microbundelexperiment wordt 

bepaald verschilt met de massadikte van het preparaat voor het experiment. Als gevolg hiervan 

wordt er een fout gemaakt bij het omrekenen van het met PIXE bepaalde aantal atomen van een 

bepaald element naar de concentratie van dat element 

De massadikte van een organisch preparaat zal voornamelijk bepaald worden door de hoeveelheid 

H, C, N en 0 die aanwezig is in het preparaat, vandaar dat de meeste onderzoeken de verandering 

meten in de opbrengst1 van deze matrix-elementen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de opbrengst 
van zuurstof afneemt tot ongeveer 25% van de oorspronkelijke opbrengst en dat waterstof afneemt 
tot ongeveer 40%. Koolstof zal in de tijd eerst afnemen en later weer toenemen. Het gedrag van 

stikstof is minder bekend. Wel is bekend dat de opbrengst van koolstof en stikstof varieerde binnen 

20% van de oorspronkelijke opbrengst. Er is nog weinig bekend over de oorzaak van de variatic in 
de matrix-elementen van organische materiaal, vandaar dat tijdens dit afstudeeronderzoek dit effect 

onderzocht is. 

In paragraaf 3.2 wordt een overzicht gegeven van de literatuur over het verlies van de matrix

elementen van biologisch weefsel tijdens protonenbeschietingen. In deze paragraaf zal ook het 

verlies van matrix-elementen beschreven worden dat wordt waargenomen in de 
elektronenmicroscopie. Vervolgens zullen in de daaropvolgende paragrafen de metingen beschreven 

worden die tijdens dit afstudeeronderzoek gedaan zijn. 

3.2 Literatuuroverzicht van verlies van matrix-elementen 

Allereerst zal de literatuur over de protonen microbundel besproken worden. Bij deze bespreking 

zullen achtereenvolgens de volgende onderwetpen behandeld worden: 

Wat is de oorzaak van het verlies van matrix-elementen. 

Op welke wijze hangt het verlies van matrix-elementen af van: 

De temperatuur van het preparaat 

De scanfrequentie van de protonenbundeL 

De dikte van het preparaat. 

Het soort projectiel. 

Na deze bespreking zal het elementenverlies in de elektronenmicroscopie besproken worden. In de 

elektronenmicroscopie worden soortgelijke veranderingen in de opbrengst van koolstof en zuurstof 

waargenomen als bij protonen microbundels fEGE82, REI84]. Vanwege deze overeenkomsten en 

De opbrengst Y van een bepaald element is het aantal met nuclear scattering 
geregistreerde verstrooide protonen aan dat element per eenheid van lading. De 
opbrengst op een bepaalde plaats in het preparaat is evenredig met het aantal daar 
aanwezige atomen. 
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het feit er binnen de elektronenmicroscopie veel meer bekend is over het verlies van matrix

elementen. is ook de situatie in de elektronenmicroscopie besproken. 

3.2.1 Verlies van matrix-elementen in de protonen microbundel 

Voor de oorzaak van het variëren van de opbrengst van de matrix-elementen is nog geen sluitende 

verklaring gegeven. Algemeen wordt aangenomen dat het verlies aan elementen een ladingseffect 

is; het verlies zal in eerste instantie afhangen van de opgeschoten lading en niet van de 

bundelstroom. Dit hoeft niet te betekenen dat het verlies onafhankelijk is van de bundelstroom en 

de daarmee samenhangende temperatuur. 

Voor de toename van een bepaald element wordt vaak gewezen naar depositie van materiaal op of 

migratie van materiaal naar een hete plek, in dit geval de plaats waar de bundel is. Het materiaal 

kan afkomstig zijn van restgassen in de vacuümkamer of van verontreinigen op het preparaat, die 

over het preparaat migreren. 

In de literatuur worden verschillende afhankelijkheden tussen het verlies aan elementen en de 

temperatuur gegeven. Kirby en Legge [KIR91] keken naar het elementenverlies van waterstof in 

zowel gevriesdroogd nierweefsel van een rat als in een organisch materiaal (O.C.T.) bij verschillen
de groottes van het scangebied. Het rechthoekige scangebied werd uniform bestraald door een 

bundel met een diameter van 10 pm, die of uit 3 MeV protonen Of uit 2 Me V alfa-deeltjes bestond. 

Zij namen waar dat als functie van de dosis d (Cpm-2
) er eerst een snelle afname van waterstof 

optrad, gevolgt door een langzamere afname. Vandaar dat de opbrengst Y van waterstof als functie 
van de dosis d (Cpm-2) werd gefit met de som van twee e-machten. 

4 4 -- (3.1) 
T. T Y=Ae r+Be • 

Hierbij zijn A en B constanten en is Tr de snelle karakteristieke dosis en is T. de langzame 
karakteristieke dosis (Cpm-2

). 

Alle gemeten waarden van Tr werden in een grafiek uitgezet als functie van de oppervlaktestroom 

(bundclstroom gedeeld door oppervlak scangebied in Apm·2), ongeacht materiaal (nierweefscl of 

O.C. T.) of projectiel (proton of alfa-deeltje). Het zelfde werd gedaan voor T •. In deze twee 

grafieken is te zien dat voor een toenemend oppervlaktestroom zowel Tr als T. toeneemt. Zij 

concluderen hieruit dat bij een toenemende temperatuur (grotere stroomdichtheid zou een hogere 
temperatuur geven) van het preparaat het elementenverlies sterk afneemt De reden die zij hiervoor 

geven is dat bij hogere temperaturen de vibraties van de atomen toenemen en dat daarom de 

weglengten van losgeslagen atomen afnemen en dus ook het verlies aan elementen. 

Cholewa [CH091] heeft de opbrengst van de matrix-elementen bepaald als functie van de 
opgeschoten lading bij verschillende groottes van scangebieden. Hij gebruikte een bundel met een 

diameter van 6 pm en een scanfrequentie van 100Hz (bundelstroom is onbekend). Zowel voor 

protonen als alfa-deeltjes zag hij voor kleiner wordende scangebieden een afname van koolstof en 

stikstof omslaan in een toename. Tevens heeft Cholewa de massadikteverdeling van een preparaat 
gemeten na een proton beschieting met behulp van STIM. Hij nam waar dat bij een klein 
scangebied er meer materiaal net buiten het scangebied verdwenen was en dat er binnen het 

scangebied juist meer materiaal aanwezig was in vergelijking met een groot scangebied. Uit deze 
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twee observaties concludeerde hij dat een hogere temperatuur (kleiner scangebied zou hogere 

temperatuur geven) meer aangroei van materiaal veroorzaakt op de plaats van de bundel. 

Themner [THE91) neemt een kleine afhankelijkheid waar tussen temperatuur en verlies van 

zuurstof in Mylar bij een stilstaande bundel. Hij varieert, in tegenstelling tot de eerder besproken 

onderzoeken, niet bet scangebied maar de bundelstroom. Bij een hogere temperatuur (een hogere 

bundelstroom geeft een hogere temperatuur) is het verlies groter. Dit is dus een tegengestelde 

afhankelijkheid als die Kirby en Legge gevonden hadden. 

In de onderzoeken van Kirby en Cholewa wordt beweerd dat een groter scangebied een lagere 

temperatuur in het preparaat zou veroorzaken. Dit is alleen waar als de scanfrequentie groter is dan 

een bepaalde waarde en deze waarde is nauwelijks bekend. Het is dus de vraag of de waargenomen 

verschillen tussen de verschillende scangebieden het gevolg van een andere temperatuur is of van 

een andere geometrie van het experiment 

Cholewa [CH091) vond geen significante afhankelijkheid tussen het elementenverlies en de 

scanfrequentie voor scanfrequenties kleiner of gelijk aan 1 kHz. Ook Themner [THE91] vond voor 

scanfrequenties kleiner of gelijk aan 1 kHz geen significant verschil in het elementenverlies. 

Thcmner [THE91] keek eveneens naar de procentuele afname van waterstof in polyester films van 

verschillende dikte. variërend van 2 tot 12 pm. Er was geen waarneembaar verschil in de 

procentuele afname van waterstof. Hij concludeerde dat het elementenverlies een volume-effect is 

en niet het gevolg is van oppervlakteverontrciniging. 

Slatkin [SLA85] beeft de invloed van het gebruik van verschillende projectielen op de 

preparaatschade onderzocht. Hij bekeek de microscopische schade van gedroogde bloedcellen na 

beschieting met verschillende deeltjes. Hij vond dat de schade evenredig was met het energieverlies 

van de deeltjes. 

3.2.2 Verlies van matrix-elementen in de elektronenmicroscopie 

De elektronenmicroscopie is een oudere techniek dan de protonen microbundel en is ook vcrder 

ontwikkeld. In de elektronenmicroscopie wordt ook verlies van matrix-elementen van biologische 

preparaten waargenomen, waarbij er grote overeenkomsten zijn met de protonen microbundel 

(kleine verandering in de opbrengst van koolstof en een afname van waterstof en zuurstof [REI84, 

EGE82]). Om deze redenen wordt de situatie binnen de elektronenmicroscopie beschreven. Dit is 

gebeurd aan de hand van hoofdstuk 10 van het boek "Transmission Electron Microscopy" van 

Ludwig Reimer [REI84]. 

Algemeen wordt aangenomen dat het verlies van matrix-elementen in de elektronenmicroscopie het 

gevolg is van het verbreken van bindingen. Door inelastische botsingen van elektronen worden 

atomen geëxciteerd. geïoniseerd en collectief geëxciteerd (zoals bij een plasman-excitatie van een 

vrij elektronen gas). De energie die vrijkomt bij het verval van deze aangeslagen toestanden naar 

lagere energieniveaus wordt gebruikt voor molekuulvibraties (verhitting) of het verbreken van 

bindingen. De bindingsenergie varieert van ongeveer 3 eVvoor een C-N binding tot ongeveer 8 eV 

voor een C=O binding [BIN77]. 
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De manier waarop het verlies van waterstof en de produktie van waterstofradicalen plaatsvindt is 

als volgt 

Rlr'- R" + H" (3.2) 

De ster als superscript staat voor een aangeslagen toestand van het molekuul en de punt als 

superscript staat voor een radicaal, R staat voor de rest van het molekuul. Het geproduceerde 

waterstofradicaal kan door middel van diffusie uit het preparaat verdwijnen. Het blijkt dat de C-H 

bindingen moeilijker verbroken worden in aromatische molekulen vanwege de energiespreiding 

door het x-elektron systeem van de benzeenringen. 

Tevens kunnen door inelastische botsingen van elektronen C-C bindingen verbroken worden: 

(3.3) 

Door deze verbreking van C-C bindingen worden molekulen gevormd met een lager 

molukuulgewicht. 

Deze twee primaire schadeprocessen worden niet beïnvloed door de temperatuur en kunnen dus 

niet voorkomen worden door preparaatkocling. Het verlies van waterstof heeft geen sterke invloed 

op de structuur van het preparaat Het verbreken van C-C bindingen daarentegen wel. 

Als secundaire schadeprocessen treden de volgende reacties op. De waterstofradicalen die niet uit 

het preparaat verdwijnen. kunnen na diffusie door het preparaat met een onverzadigde binding 

reageren of een H2 molekuul vormen: 

R-H+ n· - R-H; (3.4) 

Deze vervolgreactie heeft verder verlies van waterstof tot gevolg, omdat het gevonnde H2 middels 

thermische diffusie uit het preparaat kan ontsnappen. 

Door bovengenoemde schadeprocessen en varianten daarvan worden verschillende molekulen met 

een laag molekuulgewicht gevormd. zoals H2, CH4, C02 en NH3• Deze molekulen kunnen door 

middel van thermische diffusie uit het preparaat ontsnappen. Dit verlies van elementen is wel 

afhankelijk van de temperatuur. 

Een ander typisch schadeproces is het zogenaamde crosslinken van koolstofketens. Dit 

schadeproces vindt plaats op de volgende manier: 

R-CH -cn·-R 2 2 

CH -CH-R 3 

I 
R-CH2 -CH-R 

(3.5) 

Een gevolg van het crosslinken van koolstofketens is dat de warmtegeleidingscoëfficiënt groter 

wordt, omdat de molekulen meer met elkaar verbonden worden. Een grotere warmtegeleidings

coëfficiënt geeft een lagere temperatuur in het preparaat, wat op zich een gunstig effect is. 

Door het elektronenbombardement zal er uiteindelijk een situatie ontstaan waarin het preparaat rijk 

is aan koolstofatomen die door middel van crosslinking met elkaar verbonden zijn. 

Verschillende van bovenstaande schadeprocessen zijn op de volgende wijze experimenteel 

aangetoond [REI84 ]. 
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Nadat een preparaat bestraald was door elektronen bij een temperatuur van 10K, bleek dat er 

H2 vrijkwam als dit preparaat werd opgewarmd naar kamertemperatuur. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er door elektronen H2 wordt gevormd, maar dat H2 door 

thermische diffusie uit het preparaat wordt verwijderd. 

Verschillende experimenten laten zien dat door een elektronenbombardement de massadikte 

van het preparaat afneemt tot ongeveer de massadikte van koolstof van het niet beschoten 

preparaat. Dit betekent dat veel niet-koolstofatomen het preparaat verlaten terwijl de meeste 

koolstofatomen in het preparaat aanwezig blijven. 

Egerton [EGE82] nam waar dat tijdens een elektronenbeschieting bij een 

preparaattemperatuur van 300 K er een groot verlies optrad van stikstof en zuurstof, terwijl 

koolstof weinig afnam. Bij 100 K daarentegen werd er geen verlies van koolstof, stikstof of 

zuurstof waargenomen. 

Egerton vond, evenals Kirby en Legge met een protonen microbundel (zie pagina 28), dat het 

verlies als functie van de lading uit een snel en langzaam verval bestaat 

Alle hierboven genoemde schadeprocessen treden op na excitatie van atomen. Deze excitatie wordt 

in het geval van elektronenmicroscopie veroorzaakt door inelastische botsingen van elektronen. 

Maar als deze excitatie op een andere wijze ontstaat (bijvoorbeeld door inelastische botsingen van 

protonen of secondaire elektronen), zullen dezelfde schadeprocessen optreden. Dit houdt in dat in 

een protonen microbundel dezelfde schadeprocessen kunnen optreden. 

3.3 Meetmethoden voor de bepaling van elementenverlies 

In dit afstudeeronderzoek is de verandering in de opbrengst van de matrix-elementen van organisch 

materiaal (H, C. N. 0) bepaald als functie van de totaal opgeschoten lading. Om de in het 

preparaat aanwezige hoeveelheid van de matrix-elementen te bepalen is gebruik gemaakt van 

NBS/NFS (Nuclear Back Scattering!Nuclear Forward Scattering). Deze methode wordt veelvuldig 

toegepast bij het bepalen van het elementenverlies tijdens protonen microbundelexperimenten 

[CH089. CH091. KIR91. THE91]. In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de 

meetmethode en tevens zal de verwerking van de meetgegevens uiteengezet worden. 

3.3.1 Meetmethode voor bepalen van elementenverlies als functie van de opgeschoten 

lading 

In dit onderzoek is de in het preparaat aanwezige hoeveelheid van een bepaald matrix-element 

bepaald met NBS of NFS. De opbrengst van waterstof is bepaald uit het energiespectrum van de 

voorwaarts verstrooide protonen. In dit spectrum zijn de aan waterstof verstrooide protonen 

gescheiden waarneembaar van de protonen die aan de andere matrix-elementen verstrooid worden. 

De detector is onder een hoek van 50° met de bundel geplaatst. De opbrengst van C, N en 0 is 

bepaald uit het energiespectrum van de protonen die onder een hoek van 149° met de bundel 

verstrooid worden. De gebruikte preparaten waren zo dun dat de C, N en 0 pieken gescheiden 

waarneembaar waren. De opbrengst van een element is vervolgens bepaald als het aantal counts in 

de piek van dat element gedeeld door de hoeveelheid opgeschoten lading tijdens het meten van het 

spectrum. De opbrengst kan dus uitgedrukt worden als het aantal counts/pC. Deze grootheid is op 

een constante na het aantal atomen van het bewuste element dat zich binnen de bundel bevindt. 
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Deze constante hangt alleen af van de detectorgeometrie (ruimtehoek van detector en hoek met de 

bundel) en het element zelf. Verschillende experimenten kunnen hierdoor met elkaar vergeleken 

worden als de detectorgeometrie niet veranderd wordt. De aldus bepaalde opbrengst van een 

element is de gemiddelde opbrengst gedurende het meten van het spectrum. Maar in het vervolg 

zal verondersteld worden dat deze gemeten opbrengst de werkelijke opbrengst is halverwege (wat 

opgeschoten lading betreft) het meten van het spectrum. Om de opbrengst van een bepaald element 
als functie van de opgeschoten lading te meten wordt het experiment als volgt ingericht. 

Gedurende een bepaald tijdsinterval zullen de MCA's het energiespectrum van de verstrooide 

protonen meten dat na afloop van het interval uitgelezen wordt. Hierna zullen de MCA's beginnen 

met het meten van een volgend spectrum. Ook wordt gedurende dit interval gemeten hoeveel 

lading er op het preparaat is geschoten (zie paragraaf 2.2). Ook deze waarde wordt na afloop van 

het tijdsinterval uitgelezen. Deze lading wordt samen met het energiespectrum van de verstrooide 
protonen in een file weggeschreven. Uit de gegevens in deze file wordt een spectrum gevormd, 

waaruit de opbrengst van de elementen op de boven beschreven manier bepaald wordt. 
Het enige wat nog bepaald moet worden is hoeveel lading er totaal op het preparaat geschoten is 

halverwege (wat opgeschoten lading betreft) het meten van het spectrum. Dit wordt op de volgende 

manier gedaan. Uit de ladingsmetingen gedurende de tijdsintervallen die vooraf gingen aan het 

meetinterval is bekend hoeveel lading op het preparaat geschoten is tijdens het meten van de 

MCA's, maar de opgeschoten lading tijdens het uitlezen van de MCA's en ladingsmeter (blok 4 en 

5 van Figuur 2.3) is niet bekend. De opgeschoten lading tijdens het uitvoeren van blok 4 en 5 van 

Figuur 2.3 wordt geschat door het product van de tijd df.t die nodig is voor het uitvoeren van deze 

twee blokken en de gemiddelde stroom gedurende het voorafgaande meetintervaL De zo indirect 

verkregen lading beslaat maximaal 10% van de direct gemeten lading. De correctie die toegepast 
wordt op de gemeten lading is dus klein en dus kan verwacht worden dat er geen grote fout in de 

totale opgeschoten lading wordt geïntroduceerd door het benaderen van de lading die niet direct 

gemeten wordt 
De meetmethode, die hierboven beschreven is, houdt rekening met een variërende bundelstroom, 

een variërend meettijdinterval (voor de oorzaak van een variërend tijdsinterval zie paragraaf 2.2.2) 

en de tijd dat er geen lading gemeten wordt doordat de MCA's en de ladingsmeter uitgelezen 
moeten worden. 

3.3.2 Methode voor het bepalen van elementenverdeling rond schadepunt 

Onder schadepunt wordt verstaan het punt waar gedurende een bepaalde tijd een stationaire bundel 
elementenverlies in het preparaat heeft veroorzaakt 

Er zijn metingen bekend waaruit blijkt dat de massadikte van het preparaat buiten het scangebied 

veranderd is [CH091]. Om deze reden is een meting opgezet, waarmee bepaald kan worden of de 

elementenverdeling rond een schadepunt verstoord is. De meting is als volgt ingericht: gedurende 
een bepaalde tijd wordt er met een stationaire bundel elementverlies veroorzaakt in een preparaat, 

hierna wordt met een scannende bundel de elementverdeling bepaald rond dit schadepunt, waarbij 

het schadepunt samenvalt met één van de bundelposities van het scanpatroon. Bij deze meting 

moeten de volgende zaken in acht genomen worden: 
Bij het meten van deze elementenverdeling moet het elementenverlies minimaal gehouden 

worden, omdat anders de elementenverdeling verstoord wordt door de meting zelf. Dit houdt 
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in dat de opgeschoten lading per eenheid van oppervlak zo klein mogelijk gehouden moet 

worden. 
Anderzijds moet er voldoende lading op een meetpunt schoten worden om voldoende 

statistiek te krijgell Door met een grote bundel te meten is de lading per oppervlak klein en 

de lading per meetpunt groot 
Een grotere bundel heeft een slechtere plaatsresolutie tot gevolg. Dit houdt in dat een 

compromis gekozen moet worden voor de opgeschoten lading per meetpunt en de 

bundeldiameter. 

De bundel waarmee de schade is geïnduceerd had een diameter van 10 pm (FWHM). Met dezelfde 

bundel is ook de elementenverdeling bepaald rond het schadepunt De maximale opgeschoten 

lading per punt is 2,5 nC. 

Om de statistiek te verbeteren wordt de volgende methode toegepast Aangenomen mag worden dat 

de het elementenverlies door de protonenbundel cilinder-symmetrisch is. Hierdoor kan de schade 

als functie van de afstand r tot het midden van het schadepunt bepaald worden. Door alle spectra 

voor bundelposities met ongeveer gelijke afstanden tot het midden van het schadepunt te 

sommeren, kan de opbengst in counts/pC van een bepaald element op afstand r van het midden van 

het schadepunt nauwkeuriger bepaald wordell 

3.4 De resultaten van elementenverliesmetingen 

3.4.1 Afhankelijkheid van soort materiaal 

In deze paragraaf is het elementenverlies van koolstof en zuurstof bepaald voor Mylar, 
Polycarbonaat en hartspierweefsel als gevolg van een beschieting met een stationaire 

protonenbundel met een bundelstroom van ongeveer 2,5 nA en een diameter van ongeveer 10 pm. 

De opbrengst van C en 0 in counts/pC als functie van de opgeschoten lading staat gegeven in 

Figuur 3.1. Zoals uit Figuur 3.1 blijkt. treedt er een groot verlies van zuurstof op bij de 

beschieting, ongeacht het soort preparaat Voor koolstof is er voor alle preparaten een continue 

toename waar te nemen, nadat eerst een kleine afname heeft plaatsgevonden. De koolstofatomen 

die aangroeien kunnen alleen maar afkomstig zijn van restgassen in de vacuümkamer of uit het 

preparaat zelf. Verder is er wel enig verschil in de mate van toename of afname tussen de ver

schillende preparaten. De elementen in Mylar blijken aan de grootste veranderingen onderhevig te 

zijn. in vergelijking met Polycarbonaat en hartspierweefseL 

Voor hartspierweefsel is ook de opbrengst van stikstof bepaald als functie van de opgeschoten 

lading. De opbrengst van stikstof veranderde niet waarneembaar door de protonenbundel (zie 

Figuur 3.2). 

Uit deze metingen is moeilijk te bepalen wat de verandering van de massadikte is bij een 

gemiddeld microbundelexperiment, omdat elk preparaat een andere samenstelling heeft en omdat 

elk experiment een andere opgeschoten lading gebruikt Daarnaast zijn deze metingen verricht met 

een stationaire bundel met een diameter van 10 pm. terwijl microbundelexperimenten met een 

scannende bundel met een diameter van 4 pm verricht wordell 
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Figuur 3.1 : De opbrengst Y in counts/pC van C en 0 voor Mylar, Po/ycarbonaat en 
hartspierweefsel als functie van de opgeschoten lading Q. 
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Figuur 3.2 : De opbrengst Y van stikstof in hartspierweefsel in countslpC als functie van de 
opgeschoten lading Q. 

3.4.2 Afhankelijkheid van bundelstroom 

Voor Mylar is voor verschillende bundelstromen met een stationaire bundel met een diameter van 

10 pm het elementenverlies gemeten. Dit is gedaan om de afhankelijkheid van de temperatuur op 

het elementenverlies te onderzoeken. De bundelstromen waarmee gemeten is zijn 0,4; 0,8; 1,4 en 
2,5 nA. Dit komt volgens het model van paragraaf 4.5.3 overeen met respectievelijk de volgende 

maximale temperaturen: 53°C, 85°C, 133°C en 280°C. Hierbij zijn de volgende waarden voor de 

verschillende parameters genomen, p=l395 kgm"3
, k=0,15 wm-1K"1

, d=3,2 pm, ~::·=120 MeVg-1cm2 

en ë=0,6. Van deze parameters zijn de waarden van de warmtegeleidingscoëfficiënt k en de 
emissiviteit ë het meest onzeker. Daarnaast zal het Mylar folie door de protonenbundel beschadigd 

worden, waardoor ook de warmtehuishouding verstoord wordt. Vandaar dat de boven gegeven 

temperaturen als een indicatie gezien moeten worden. 

De curves van het elementenverlies van H, C en 0 zijn gefit met formule (3.1). De gefitte curves 

voor de verschillende elementen en bundelstromen staan als functie van de lading weergegeven in 

Figuur 3.3. 

Uit Figuur 3.3 blijkt dat het elementenverlies primair een ladingseffect is met een kleine 

afuankelijkheid van de temperatuur. Voor koolstof blijkt dat een hogere temperatuur geen 
aanleiding geeft tot een "snellere" aangroei van koolstofatomen (curves hebben dezelfde helling). 

Wel geeft een grotere bundelstroom aanleiding tot een langzamere afname van koolstof voor kleine 
opgeschoten ladingen. Deze twee effecten zorgen ervoor dat voor een grotere stroom er meer 

koolstof aanwezig is. Voor waterstof lijkt het erop dat een grotere stroom een minder snelle 
afname inhoudt Voor zuurstof is er geen verschil in elementverlies waar te nemen voor de ver

schillende bundelstromen. 

De conclusie is dus dat het elementenverlies in Mylar hoofdzakelijk een ladingseffect is voor de 

gebruikte bundelstromen en dat het elementenverlies voor temperaturen tussen ongeveer 20°C en 
280°C weinig afhankelijk is van de temperatuur. De kleine afhankelijkheid die er is, geeft 
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aanleiding tot een groter aanwezigheid van C en H voor grotere stromen. Een verklaring voor dit 

effect is niet gevonden. 

Het is mogelijk dat de bovengenoemde conclusies niet opgaan voor een andere organische 

materialen, maar omdat alle organische stoffen tijdens een protonenbeschieting hetzelfde gedrag 

vertonen (aangroei C, afname H en grote afname 0) is het aannemelijk dat de bovengenoemde 

conclusies in grote lijnen ook gelden voor andere organische stoffen. 

3.4.3 Elementenverdeling rond schadepunt 

Voor Mylar en Polycarbonaat is als functie van de afstand r tot het midden van het schadepunt de 

opbrengst van C en 0 bepaald. Voor Mylar en Polycarbonaat is dit gebeurd na de bepaling van het 

elementenverlies in Figuur 3.1 met een bundeldiameter van 10 pm, een bundelstroom van ongeveer 

2,6 nA en een scanfrequentie van 5 kHz. Het scanpatroon voor Mylar bestond uit 16x16 punten 

met een onderlinge afstand van 10 pm, het scanpatroon voor Polycarbonaat bestond uit 32x32 

punten eveneens met een onderlinge afstand van 10 pm. De totale opgeschoten lading is 2,65 pC. 

Het elementenverlies tijdens het meten van de elementverdeling kan op de volgende manier 

worden afgeschat In paragraaf 3.4.1 is met een zelfde bundeldiameter het verlies van elementen 

bepaald van Mylar, Polycarbonaat en hartspierweefseL Uit deze metingen blijkt dat zuurstof in 

Mylar het grootste elementenverlies vertoonde. Het verlies aan zuurstof blijkt maximaal 5% te zijn, 

als bovenstaande meting wordt uitgevoerd. Deze waarde is bepaald door formule (3.1) te fitten met 

het verlies aan zuurstof in Mylar en uit deze fit de afname van zuurstof na 2,5 nC opgeschoten 

lading te bepalen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de systematische afwijking in de gcmeten 

opbrengst door het elementenverlies minder dan 5% is. 

De gemeten elementverdelingen in counts/pC van koolstof en zuurstof voor beide materialen staan 

weergegeven in Figuur 3.4. De error bar in de y-richting is de standaarddeviatie van het meetpunt 

volgens de Poisson statistiek. De error bar in de x-richting is de standaarddeviatie van de 

verschillende stralen r waarvan de spectra gesommerd zijn voor het verbeteren van de statistiek. 

De opbrengst van een bepaald element voor grote r komt ongeveer overeen met de opbrengst die 

aanwezig was voordat de protonenbundel het preparaat beschadigde. Duidelijk is te zien dat de 

opbrengst van koolstof in het schadepunt ongeveer even groot is als ver buiten de bundel. Dit komt 

overeen met de in paragraaf 3.4.1 waargenomen aangroei van koolstof. De opbrengst van koolstof 

"buiten" de bundel die de schade heeft geïntroduceerd is een stuk lager en loopt langzaam op voor 

grotere afstanden tot het schade punt. De opbrengst van zuurstof neemt toe met de straal en 

vertoond geen toename in het schade punt. Opvallend is dat de opbrengst van de elementen 

verstoord is tot een afstand van tien maal de bundelstraal. 
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3.5 Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies die uit de bovenstaande metingen getrokken kunnen worden, zijn de volgende: 
Voor de verschillende elementen is onathankelijk van het soort materiaal hetzelfde gedrag 

waargenomen. Voor koolstof eerst afname, maar al snel aangroei en voor zuurstof snelle 

afname als functie van de opgeschoten lading. 

De mate van toename of verlies van een bepaald element kan verschillen van materiaal tot 

materiaal. Voor hartspierweefsel zijn de veranderingen relatief gezien kleiner dan voor Mylar 

en Polycaibonaat 

Uit de metingen van het elementenverlies als functie van de stroom blijkt dat het 

elementenverlies geen intensiteitseffect is maar een ladingseffect Dit is in overeenstemming 

met eerder gevonden resultaten in de literatuur. 
Het elementenverlies in Mylar is licht athankelijk van de bundelstroom. Een hogere stroom 

geeft een grotere opbrengst van C en H. Voor zuurstof is geen athankelijkheid waar te 

nemen. De variatie in de opbrengst van de verschillende elementen bij verschillende 
bundelstromen is klein vergeleken met de opbrengst, zodat de temperatuurathankelijkheid van 

het elementenverlies voor Mylar verwaarloosd kan worden. De verwachting is dat deze 

conclusie ook voor andere organische preparaten geldt (voor ongeveer gelijke condities). 

Alleen als het preparaat vluchtige bestanddelen bevat is het wel aannemelijk dat er wel een 
temperatuurathankelijkheid is. 
Het grote verschil in het gedrag tussen koolstof en zuurstof als functie van de opgeschoten 

lading wijst erop dat de chemische structuur van het element een grote rol speelt in het 

proces van afname en toename. De botsingen tussen protonen en atoomkernen lijken een 
ondergeschikte rol te spelen in dit proces. want als deze botsingsprocessen wel dominant 

waren dan zouden koolstof en zuurstof vanwege de ongeveer gelijke massa's zich ongeveer 

gelijk moeten gedragen. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het verschil in gedrag van 

waterstof en zuurstof. Als botsingsprocessen met protonen de oorzaak van de afname van 
elementen zou zijn. dan zou het verlies van waterstof veel groter moeten zijn dan het verlies 

van zuurstof en dit is niet het geval. Het vermoeden bestaat dat het elementenverlies, net 

zoals in de elektronenmicroscopie, wordt veroorzaakt door elektronen die chemische 

bindingen verbreken. Deze elektronen moeten dan de secondaire elektronen zijn die ontstaan 

door het protonen bombardament. Dit vermoeden zou gecontroleerd kunnen worden door het 

meten van het elementenverlies van waterstof voor een materiaal dat benzeenringen bevat. 

Het elementenverlies van waterstof voor dit materiaal zou veel kleiner moeten zijn dan het 

elementenverlies van waterstof van een materiaal zonder benzeenringen (zie ook paragraaf 
3.2.2). 

Uit de metingen van de elementenverdeling rondom een schadepunt blijkt dat de 

elementverdeling verstoord is tot een afstand die 10 maal groter is dan de bundelstraal 

(10 pm FWHM). Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de halo van de bundel. De kleine 
hoeveelheid lading dat als gevolg van de halo op het preparaat geschoten wordt, zal toch een 

grote afname van zuurstof en koolstof tot gevolg hebben, omdat er veel zuurstof en koolstof 

verloren gaat bij de eerste protonen die op het preparaat vallen (het snelle verval). 
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Ook is het mogelijk dat verstrooide protonen een rol spelen. Protonen die ongeveer onder een 

hoek van 90° met de bundel verstrooid worden zullen op hun weg door het preparaat 

elementenverlies veroorzaken op grote afstand van het centrum van de bundel. 

Voor zuurstof en koolstof is de opbrengst gemeten als functie van de afstand tot het centrum 

van de bundel. Dit moet nog gedaan worden voor waterstof. 

Als de oorzaak van het elementenverlies in een protonen microbundel dezelfde is als in de 

elektronenmicroscopie, dan zouden de volgende processen de oorzaak kunnen zijn voor een 

toename van koolstof in de bundel. Uit Figuur 3.4 blijkt dat er in het gebied rondom de 

bundel een afuame van koolstof optreedt De hier verdwijnende koolstof zal waarschijnlijk 

voor een deel binnen de bundel op het preparaat gedeponeerd worden, waardoor er binnen de 

bundel een toename van koolstof ontstaat. De koolstof binnen de bundel zal het preparaat niet 

verlaten, omdat het door middel van crosslinking stevig met zijn omgeving verbonden is. Het 

zwart worden van het preparaat op de plaats waar de bundel heeft gestaan zou hier een 

bewijs van kunnen zijn. 

Op dit moment zijn er nog geen methoden gevonden om het elementverlies te beperken. Ook 

is het nog onbekend hoe groot het elementverlies is bij een kleine bundel (in ons geval een 

diameter van 4 in plaats van 10 pm). 

Er zal in de toekomst dus gericht gezocht moeten worden naar een methode waam1ce 

nauwkeurig de massadikteverdeling bepaald kan worden. Een geschikte methode zou bright

field STIM kunnen zijn, omdat deze methode maar een zeer lage bundelstroom nodig heeft 

en er dus weinig elementenverlies lijkt op te treden. 
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4 Warmtehuishouding in een preparaat 

4.1 Inleiding 

Biologisch weefsel is in het algemeen erg gevoelig voor hoge temperaturen. Door een hoge 

temperatuur in het gedroogde biologische preparaat kunnen eiwitten degeneren, kunnen elementen 

migreren en kan er zelfs materiaal verdampen. Door al deze schadeprocessen wordt het preparaat 

verstoord. waardoor de gemeten elementverdelingen ook verstoord kunnen zijn. Daarom is het 

belangrijk dat de temperatuur in een gedroogd biologisch preparaat laag gehouden wordt. Om deze 

reden zijn veel protonen microbundels uitgerust met een scansysteem. Een snel scannende bundel 

verdeelt de door de bundel geproduceerde warmte over het preparaat, waardoor men verwacht dat 

hierdoor de temperatuur minder zal stijgen. Een belangrijke vraag bij het gebruik van een 

scannende bundel is hoe snel de bundel moet scannen zodat de temperatuur minder zal stijgen. 

De temperatuur in een preparaat is moeilijk te meten. Enkele onderzoeken die getracht hebben dit 

te meten staan omschreven in paragraaf 4.2.1. Vanwege deze moeilijkheid zijn verschillende 

temperatuurmodellen opgesteld om de temperatuur in het preparaat te schatten. Verschillende van 

deze modellen zullen in paragraaf 4.2.2 besproken worden. Al deze modellen verwaarlozen 

warmteverlies door straling, terwijl blijkt dat het verlies van warmte door straling een dominant 

effect kan zijn (zie paragraaf 4.3). In paragraaf 4.5 zal een temperatuurmodel worden uitgewerkt 

voor een dun preparaat dat beschoten wordt met een stationaire bundel, waarbij verlies van warmte 

door straling in rekening wordt gebracht. Dit model is zowel uitgewerkt voor een preparaat mét als 

zonder thennisch kontakt met zijn omgeving (respectievelijk een ingeklemd preparaat en een 

preparaat op een dun folie). 

De meeste bestaande modellen gaan uit van een stilstaande bundel terwijl men op dit moment erg 

geïnteresseerd is in het effect van een scannende bundel. Daarom is in paragraaf 4.6 een model 

afgeleid voor het berekenen van de temperatuur tijdens een beschieting met een scannende bundel. 

Ook in dit model is rekening gehouden met warmteverliezen door straling. 

Tot slot is er een begin gemaakt met het meten van de temperatuur die in een preparaat kan 

ontstaan. Dit is beschreven in paragraaf 4.7. 

4.2 Overzicht van de literatuur 

4.2.1 Temperatuurmetingen 

Het meten van de temperatuur in een preparaat wordt bemoeilijkt door de volgende zaken. 

Temperatuurveranderingen vinden plaats op een schaal ter grootte van de bundeldiameter en deze 

is bij microbundels één tot enkele micrometers groot. Het meten van temperaturen op deze schaal 

is erg moeilijk. Ook zijn de preparaten erg dun (enkele pm's), zodat de warmtehuishouding van het 

preparaat wordt verstoord zodra er een warmtekontact met het preparaat wordt gemaakt om de 

temperatuur te meten (bijvoorbeeld met een thermokoppel). Een extra moeilijkheid treedt op als de 

maximale temperatuur in een preparaat moet worden bepaald in het geval dat met een scannende 

bundel wordt gewerkt. De temperatuur varieert dan niet alleen over een kleine afstand, maar ook 

nog binnen een korte tijd Deze tijd ligt dan al snel in de orde van een milliseconde. Het bepalen 
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van de maximale temperatuur in een preparaat tijdens een beschieting met een scannende bundel is 

dan ook nog niet gedaan. 

Door de boven beschreven moeilijkheden bij het bepalen van de temperatuur, zijn er niet veel 

metingen aan temperaturen in preparaten uitgevoerd. De enkele metingen die zijn uitgevoerd zullen 

hieronder beschreven worden. 

Hili et al. [HIL81] bepaalden de temperatuur in een folie met behulp van wassoorten met een 

bekend smeltpunt. De wassoorten werden fijn gemalen en op het te onderzoeken folie gestrooid, 

waarbij de hechting werd verzorgd door een heel dun laagje arabische gom. Als de randen van de 

zeer kleine korrels waren gesmolten werd aangenomen dat ook in het folie de smelttemperatuur 

van de waskorrel was bereikt De projectielen bestonden uit 2 MeV protonen of 18 MeV alfa 

deeltjes. De bundels hadden een diameter van 4,5 of 7,4 mm. De folies die gebruikt zijn waren 

Kapton folies (76 pm dik; 10.3 mgcm·2) of Mylar folies (3,2 pm dik; 0,58 mgcm·2). Voor 2 MeV 

protonen op Mylar varieerde de gemeten temperatuur van 20 tot 100°C voor bundelstromen tot 

140 nA. Voor de 18 Me V alfa-deeltjes steeg de temperatuur tot 200°C voor bundelstromen rond de 

64 nA, ongeacht wat voor folie er werd gebruikt. 

Het grote bezwaar tegen deze methode is de grootte van de waskorrels ten opzichte van de dikte 

van het folie. De was had een gemiddelde dikte van 1 mgcm·2 en vanwege de korrelige vorm van 

de was is deze massadikte plaatselijk veel groter. Vooral in het geval dat Mylar als folie gebruikt 

wordt, verstoren de grote korrels de warmtehuishouding zodanig dat betwijfeld moet worden of de 

gcmeten temperatuur de temperatuur weerspiegelt die in de folies ontstaat zonder waskorrels. Ook 

is niet zeker of er voldoende warmtecontact is tussen de korrels en het folie. Bij slecht 

warmtecontact is de gemeten temperatuur alleen de temperatuur in een geïsoleerde waskorreL 

Ook Gloystein en Richter [GL087] hebben temperatuurmetingen aan een preparaat verricht, maar 

ook zij deden deze metingen niet in een microbundelsituatie. Zij gebruikten een bundel met een 

diameter van circa 6 mm. De temperatuur werd bepaald met behulp van een stralingsmeter, die het 

totaal uitgestraalde vermogen van een oppervlak registreerde (diameter van oppervlak 5 mm). Het 

soort projectielen dat is gebruikt waren 2 MeV protonen. Er is gemeten aan twee vcrschillende 

preparaten, namelijk 100 pm dik (5,0±0,5 mg/cm2
) cellulose-triacetaat en 10 J.Im dik 

(1,00±0,05 mg/cm~ nuclepore. Er bleek dat bij een toenemende bundelstroom de temperatuur 

steeds minder steeg. Dit wijst erop dat warmteverlies door straling een dominant effect is boven 

het verlies van warmte door geleiding. Want het verlies van warmte door straling is evenredig met 

r, wat inhoudt dat een hogere temperatuur T een meer dan lineaire toename van van het verlies 

aan warmte tot gevolg heeft, waardoor bij een toenemende bundelstroom de temperatuur steeds 

minder zal toenemen. De gemeten temperatuur varieerde van 50 tot 200 oe voor beide folies, 

waarbij de temperatuur in het cellulose-triacetaat folie ongeveer een factor 2 groter is dan in het 

nuclepore folie voor dezelfde bundelstroom. De eindtemperatuur werd bereikt binnen 15 s. 

De conclusie is dus dat de twee onderzoeken zijn verricht in een niet-microbundelsituatie, waarbij 

het ene onderzoek [GL087] straling als belangrijkste oorzaak van warmteverlies aanwijst en 

waarbij voor het andere onderzoek geldt dat de meetmethode waarschijnlijk verbetering behoeft. 

Omdat er nog geen temperatuurmetingen in een microbundelsituatie zijn verricht, is tijdens dit 

afstudeeronderzoek hiermee een begin gemaakt (zie paragraaf 4.7). 
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4.2.2 De verschillende temperatuurmodellen 

De manier waarop een model voor warmtehuishouding opgesteld wordt, hangt sterk af van de 

geometrische situatie waarin het preparaat zich bevindt. Hierbij is het van groot belang op welke 

manier het preparaat tbennisch met zijn omgeving verbonden is. In het hierna volgende gedeelte 

zal de warmteuitwisseling tussen het preparaat en zijn omgeving besproken worden. 

De opwarming van het preparaat vindt plaats door de protonenbundeL Door de elastische en 

inelastische botsingen van de protonen met het preparaat zal het grootste deel van de energie die de 

protonen verliezen in het preparaat in warmte worden omgezet. Opwarming kan tevens plaats 

vinden door warmtestraling als de omgeving van het preparaat wanner is dan het preparaat zelf 

(bijvoorbeeld in het geval van preparaatkoeling). De omgeving zal dan vanwege de hogere 

temperatuur meer warmte naar het preparaat stralen dan dat het preparaat door straling kan verlie

zen. Meestal vinden microbundelexperimenten bij kamertemperatuur plaats, zodat deze wijze van 

opwarming niet voorkomt. Het voorgaande houdt ook in dat als het preparaat een hogere 

temperatuur heeft dan zijn omgeving (bijvoorbeeld doordat het preparaat door de bundel verwarmd 

is) het preparaat meer energie in de vorm van straling afgeeft dan het van zijn omgeving ontvangt 

(er treedt dan koeling van het preparaat op). 

Warmteafgifte van het preparaat aan omringende gassen is ook een mogelijkheid voor koeling. 

Daar echter onder normale condities de experimenten in vacuüm plaatsvinden, is deze vorm van 

convectieve koeling niet mogelijk. Een andere mogelijkheid van warmteafgifte is door middel van 

geleiding naar de omgeving. Tevens is er wamlteafgifte mogelijk door verdamping van moleculen 

uit het preparaat. maar deze wordt meesta1 bij de modelvorming niet in rekening gebracht. Het 

hangt van de experimentele situatie af welke vorm van koeling (via straling of geleiding) de 

overhand voert. 

bundal 

Situatie1 

-:Preparaat 

bundel 

Situatie 2 

bundel 

Situatie 3 

Figuur 4.1 : Verschillende geometrische situaties van een microbundel preparaat. 

In de literatuur zijn al verschillende artikelen verschenen over de modelvorming van de 

warmtehuishouding, met als doel een schatting te maken van de temperaturen die in een preparaat 

kunnen voorkomen. De geometrische situatie van het preparaat verschilt vaak voor de verschillende 

modellen. waardoor vergelijkingen onderling moeilijk zijn. In Figuur 4.1 staan enkele situaties 

schematisch weergegeven (het gearceerde gedeelte is steeds het preparaat). 

In situatie 1 wordt een preparaat in het midden door de bundel verwarmd (aangegeven door middel 

van de pijl). De toegevoerde warmte kan het preparaat via geleiding naar de rand van het preparaat 

waar een vaste temperatuur T0 heerst weer verlaten. Deze situatie ontstaat als het preparaat inge

klemd wordt of als het preparaat op een rooster ligt. waarbij verondersteld wordt dat het rooster 
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een constante temperatuur heeft. Deze situatie wordt door veel modellen gebruikt [ CAH86, 

C0088. CH089, COL91]. 

In situatie 2 ligt het preparaat op een goed warmtegeleidende ondergrond om de warmte effectief 

af te voeren. De warmte, die door middel van geleiding naar de omgeving diffundeert, zal eerst 

vanuit het preparaat naar de goed geleidende onderlaag worden getransporteerd en vervolgens 

radiaal naar de omgeving worden afgevoerd. Op deze situatie bestaan enkele varianten. Eén hiervan 

is het model dat de onderlaag op een constante temperatuur stelt vanwege de goede geleiding 

[TAL 77]. In dit model is de temperatuur zowel van de straal als van de diktecoördinaat 

afhankelijk. De volgende variant ontstaat als het preparaat dun is. In dit geval zal er in het prepa

raat alleen een axiale geleiding van warmte zijn en in de onderlaag een radiale geleiding. Hierdoor 

zal alle warmte die in het preparaat wordt gevormd direct naar de onderlaag geleiden [TAL 77, 

C0081]. Eigenlijk is dan een model ontstaan zoals in situatie 1, alleen moet de bronterm die de 

opwarming van de onderlaag in rekening neemt verhoogd worden met de warmte die in het 

preparaat wordt gevormd. Het praktische nadeel van een preparaat in situatie 2 is dat de onderlaag 

een storende invloed op de meting kan hebben. Röntgens afkomstig uit de onderlaag worden 

samen met de röntgens uit het preparaat in een spectrum opgenomen. Het aantal atomen van een 

bepaald element dat uit dit spectrum volgt is eigenlijk het aantal atomen in het preparaat 

vermeerderd met het aantal atomen in de onderlaag van dat element. Er wordt dus een fout 

gemaakt als het gevonden aantal atomen verondersteld wordt zich in het preparaat te bevinden. 

In situatie 3 is het preparaat op een heel dun vlies bevestigd. Het vlies is in ons geval een 

Farmvarfolie met een dikte van ongeveer honderd nanometer. Het preparaat daarentegen is vaak 

enkele pm ·s dik. Hierdoor is er bijna geen geleiding naar de omgeving mogelijk. De warmte kan 

het preparaat vrijwel alleen via straling verlaten. Deze situatie wordt momenteel toegepast in onze 

groep, omdat er dan tijdens het meten alleen processen gemeten worden die in het preparaat plaats

vinden en er dus geen storende invloed is van een eventuele onderlaag zoals in situatie 2 (het 

Formvar bevat geen elementen die met PIXE te meten zijn en door de zeer geringe dikte van het 

Formvar heeft het Fonnvar vlies ook geen invloed op het NBS/NFS spectrum. 

Er zal nu een klein overzicht gegeven worden van de verschillende warmtehuishouding modellen 

die in de literatuur verschenen zijn. De modellen zijn genummerd en deze nummers zullen in het 

vervolg gebruikt worden om naar een bepaald model te verwijzen. 

L Het model dat door Talmon en Thomas [TAL 77] is uitgewerkt gaat uit van een geometrische 

situatie zoals die onder nummer 2 in Figuur 4.1 is weergegeven. Het model beschrijft de 

warmtehuishouding van een dik preparaat in een gekoelde SEM/STEM1 situatie. De dikte 

van het preparaat is wel kleiner dan de range van de elektronen. 

Er wordt verondersteld dat de omgevingstemperatuur veel hoger is dan de temperatuur van 

het gekoelde preparaat, zodat er een netto warmtetransport door straling naar het preparaat is, 

die uniform over het preparaat verdeeld is (door de relatief lage temperatuur van het 

preparaat is warmtestraling van het preparaat naar de omgeving te verwaarlozen). Deze 

opwarming door de omgeving vindt in het model alleen plaats aan het bovenoppervlak van 

het preparaat, opwanning van de rand wordt verwaarloosd. 

1 SEM: Scarming Electron Microscopy. STEM: Scanning Transmission Electron Microscopy. 
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In dit model varieert de door de elektronen afgegeven hoeveelheid energie per volume over 

de diepte van het preparaat. De aanpassing van deze afhankelijkheid voor protonen is verricht 

door Knippenberg [KNI91 ]. 
Ook wordt in het artikel van Talmon en Thomas de situatie beschreven wanneer de goed 

warmtegeleidende onderlaag geen constante temperatuur maar een temperatuurgradiënt heeft. 

In deze situatie wordt wel aangenomen dat de wanntegeleiding in het preparaat alleen axiaal 

plaats heeft. 
2. De oorsprong van dit veel gebruikte en eenvoudig model is niet precies bekend. Dit model is 

in vele artikelen en boeken beschreven [CAR59, TAL77, C0081, CAH86, C0088, CH089]. 

De resultaten van dit model staan uitgebreid beschreven in het artikel van Cookson uit 1988 

[C0088]. Het model gaat uit van situatie I van Figuur 4.1. Er wordt alleen warmteverlies 

door geleiding meegenomen. Er wordt verondersteld dat de warmte uniform in het preparaat 

wordt gedeponeerd ter plekke van de bundel, zowel uniform over de diepte als over het 

bundel oppervlak. 
3. Een variant op het hierboven beschreven model 2 is uitgewerkt door Cholewa en Legge 

[CH089]. In het model wordt toegestaan dat de dikte van het preparaat en de 

warmtegeleidingscoëfficiënt ervan mogen verschillen op de plaats waar de bundel zich 

bevindt ("binnen" de bundel) en het omringend ("buiten" de bundel). Cholewa en Legge 

concluderen dat vergroting van de warmtegeleidingscoëfficiënt of dikte van het preparaat 

binnen de bundel leidt tot verlaging van de temperatuur. Bij het bepalen van de afhan

kelijkheid van de dikte is er wel vanuit gegaan dat de hoeveelheid energie die door de 

protonen wordt afgegeven onafhankelijk is van de dikte van het preparaat op de plaats van de 

bundel. Dit is een vreemde aanname omdat verwacht mag worden dat als de dikte van het 

preparaat toeneemt dat er ook meer energie door de protonen wordt afgegeven, waardoor het 

preparaat juist warmer wordt. 

De reden dat toegestaan is dat de dikte en de warmtegeleidingscoëfficiënt van het preparaat 

binnen en buiten de bundel kunnen verschillen is als volgt. Door de hoge temperaturen ter 

plekke van de bundel is het niet ondenkbaar dat de warmtegeleidingscoëfficiënt een andere 

waarde heeft dan ver buiten de bundel. De verschillende dikten worden ingevoerd. omdat het 

preparaat ter plekke van de bundel als gevolg van het protonenbombardement dikker of 

dunner kan worden (zie ook hoofdstuk 3). 

4. In het model van Cahill [CAH86] wordt model 2 uitgebreid met een term voor convectieve 

koeling (koeling met een vloeistof). De praktische realisatie hiervan is niet zo eenvoudig, 

omdat het preparaat zich dan niet in vacuüm kan bevinden. Het bleek wel dat conveelieve 

koeling een efficiënte rnanier zou kunnen zijn om het preparaat te koelen. 

5. Een volgende variant op model 2 is gepubliceerd door McColm en Cahill [COL91]. In dit 

model wordt de invloed van bundeldivergentie en energiestraggling van protonen onderzocht 

Er wordt door middel van benaderingen een ondergrens en een bovengrens gegeven voor de 

maximale temperatuur in het preparaal 

6. Het enige model dat uitgaat van een scannende bundel is het model dat in het artikel van 

Cookson uit 1988 wordt gepubliceerd [C0088]. Dit model is als enige van de zes hier 

beschreven modellen numeriek opgelost. Het model gaat de invloed van de scansnelheid na 

op de maximale temperatuur in het preparaat. Het voorbeeld dat beschreven staat betreft een 

preparaat van 55x55 Jim2 dat met een bundel van 5x5 pm2 wordt beschoten, waarbij de 
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randen van het preparaat op een constante temperatuur worden gehouden. Uit dit model volgt 

dat voor de gekozen parameters (dichtheid 1400 kgm"3
, warmtegeleidingscoëfficiënt 

0.15 wm·1K"1 en soortelijke warmte 1250 Jkg-1K"1
) de scanfrequentie hoger dan 1 kHz moet 

zijn voordat het scannen een temperatuurverlagend effect heeft 

4.2.3 De parameters voor een warmtebuisboudingsmodel 

Een probleem bij het schatten van de temperatuur in een gedroogd biologisch preparaat is dat de 

grootte van de meeste thermische parameters niet voldoende bekend is. Onder de thermische 

parameters worden in dit geval alle preparaateigenschappen verstaan die van invloed zijn op de 
warmtehuishouding. Voor de warmtehuishouding van een gedroogd biologisch preparaat zijn in het 

algemeen de volgende thermische parameters van belang: 

De soortelijke warmte c (Jkg"1K"1
) 

De warmtegeleidingscoëfficiënt k (Wm"1K"1
) 

De dichtheid p (kgm-3
) 

De mass stopping power E• (Me V g·1cm2
) 

De emissiviteit E. 

De dichtheid en de mass stopping power zijn van belang voor de hoeveelheid wamlte die de 
bundel in het preparaat deponeert. De emissiviteit is van belang voor de hoeveelheid 

warmtestral ing. 

Tabel 4.1 : Thermische parameters eJl dichtheden voor verschillende organische stoffen bij 
kamertemperatuur. 

Materiaal bron c k p 
103 Jkg-lK"l wm-lK"l 103 kgm·3 

kurk [BIN77] 2,0 0,11 0,2 

[TOU70) 0,03-0,05 

papier [BIN77] 0,18 0,7-1,2 

nylon [BIN77] 1,7 0,3 l, 14 

[C0081] 0,019 1,14 

[TOU70] 0,05-0,01 

paraffme [BIN77] 2,9 0,26 0,89 

poly-etheen [BIN77] 2,2 0,3 0,93 

[TOU70) 0,2-0,6 

poly-styreen [BIN77] 1,3 0,08 1,06 

[C0088] 0,086 

[TOU70) 0,1-0,2 

teflon [BIN77] 1,0 0,3 2,2 

cellulose-triacetaat [GL087) =0,06 =0,5 

Nuclepore [GL087) =0,12 =1 

Pagina 46 



Wanntehuishouding in een preparaat 

De thennisch parameters van een gedroogd biologisch preparaat worden vaak benaderd door de 
parameters van andere organische stoffen waaiVan deze parameters wél bekend zijn. Voorbeelden 
van deze stoffen zijn polystyreen en nylon. In Tabel 4.1 is een overzicht gemaakt van de 
thennische parameters c, k en p voor verschillende organische stoffen. Te zien is dat de parameters 

nogal variëren van stof tot stof. De warmtegeleidingscoëfficiënt k varieert van ongeveer 0,05 tot 

0,3 JK"1m"1 voor de verschillende stoffen, de soortelijke warmte c varieert rond de 2·lcY Jkg-1K"1 

en de dichtheid p varieert van 0,2 tot 2.0 kgm-3• Door de grote onderlinge verschillen in deze 

parameters is het moeilijk een goede schatting te geven van de maximale temperatuur in een 

preparaat Ook is het de vraag in hoeverre de parameters van gedroogd biologisch weefsel 

overeenkomen met die van andere organische stoffen. 
De waarde van de dichtheid zou experimenteel bepaald kunnen worden met een Mettier balans. 

Een voorwaarde is wel dat er een stuk gedroogd weefsel aanwezig moet zijn van voldoende massa 

en volume, zodat de dichtheid met voldoende nauwkeurigheid kan worden bepaald. 

De mass stopping power e· (Mevg·1cm2
) zou bepaald kunnen worden met behulp van het program

ma TRIM-89 van Ziegler. Voor organische stoffen zal de mass stopping power niet veel 

verschillen van stof tot stof, omdat de mass stopping power voornamelijk afuangt van de 

samenstelling van het preparaat Voor gedroogd hartweefsel (56% H. 33% C, 3% N, 6% 0) 

IVER92] is de mass stopping power voor 3 Me V protonen gelijk aan 120 Mevg·1cm2
• 

De emissiviteit E van een preparaat is de verhouding van de uitgestraalde energie per eenheid van 

oppeiVlak voor het preparaat en een zwart lichaam bij dezelfde temperatuur. De emissivitcit is 

altijd kleiner of gelijk aan 1. De waarde van E varieert van 1 naar 0,6 voor gewone materialen naar 

ongeveer 0,05 voor gepolijste metalen [C0088]. 

Tabel 4.2 : Waarden van de parameters die voorkomen in het wamztehuishoudingsmodel van 
een gedroogd dun biologisch preparaat. dat beschoten wordt met 3 MeV protonen. 

p = 1000 kgm"3 I 
c = 2000 Jkg"1K-1 I 
k = 0,1 wm-1K"1 I 

T0 = 293 K I 
e· = 120 MeVgr1cm2 I 

E= 0,6 

Ib = 100 pA 

R1 = 2 pm 

R2 = 1,5 mm I L = 1,5 mm 

d = 4 pm 
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Er is dus een grote onzekerheid wat betreft de grootte van de verschillende parameters van een 

gedroogd dun biologisch preparaat Om toch een uitspraak te kunnen doen over de temperaturen in 

een preparaat. zal aangenomen worden dat de thermische parameters van een preparaat benaderd 

kunnen worden door de parameters van Tabel 4.2. In deze tabel staan ook enkele andere 

parameters met betrekking tot een microbundelexperiment op een dun gedroogd biologisch 

preparaat. Als in het volgende gedeelte over de wanntehuishouding geen uitspraak wordt gedaan 

over de waarde van een deze parameters. zal hiervoor de waarde uit Tabel 4.2 genomen worden. 

In Tabel 4.2 staat de grootheid T0 voor de omgevingstemperatuur. Ib voor de bundelstroom. R1 

voor de bundelstraal en d voor de dikte van het preparaat ~ is de straal van het preparaat, in het 

geval van een cirkelvormig preparaat en L is de lengte van de halve zijde in het geval van een 

vierkant preparaat 

4.3 Belang van warmteverlies door straling 

Veel warmtehuishoudingmodellen verwaarlozen de warmtestraling van het preparaat en de 

omgeving. Dat dit in verschillende gevallen niet juist is zal aan de hand van model 2 van paragraaf 

4.2.2 bewezen worden. Dit model is als voorbeeld gekozen, omdat het een veel gebruikt model is. 

Het model gaat uit van een geometrische situatie zoals die in situatie 1 van Figuur 4.1 wordt 

aangegeven. deze situatie is uitgebreider weergegeven in Figuur 4.2. 

To To 
'h '' '\ 

Uniforme bundel 

Figuur 4.2 :Schematische weergave van geometrische situatie van model 2 uit paragraaf 2.1.2. 

In dit model worden het preparaat en de bundel cirkelvormig verondersteld. De bundel heeft straal 

R1 en het preparaat R2• De temperatuur aan de rand van het preparaat T 0 wordt constant en gelijk 

aan de omgeving verondersteld. Ook wordt aangenomen dat de bundel een uniforme intensiteit 

heeft. waardoor er in het preparaat een hoeveelheid q aan wannte per eenheid van volume en tijd 

wordt afgegeven. De warmtegeleidingscoëfficiënt k wordt constant verondersteld. Het temperatuur 
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profiel dat uit dit model volgt is cilinder-symmetrisch en ziet er in fonnulevonn als volgt uit: 

qR~~ (~) ( r)2

] T(r) : T0 + 
4

k 1 +2ln R
1 

- ~ 
(4.1) 

2 ( ) 
qR1 ~ 

T(r) : T0 + -21n -
4k r 

De maximale temperatuur in het preparaat onstaal in het midden van de bundel en is gelijk aan: 

(4.2) 

Zoals al eerder venneld gaat het model alleen uit van wannteverlies door geleiding, de 
wanntestraling wordt verwaarloosd. Om aan te tonen dat dit onder bepaalde omstandigheden niet 

correct is. zal uitgerekend worden wat het verlies aan wannte is als gevolg van straling bij het 

temperatuurprofiel van fonnule (4.1). 
In het algemeen [C0088] geldt voor het totale netto uitgestraalde vennogen van een voorwerp: 

P rtJ4 = Ja e (T4{X) -T0
4

) da 
s 

(4.3) 

Hierbij stelt S het oppetvlak van het voorwerp voor waarover geïntegreerd moet worden, T0 is de 
omgevingstemperatuur. cr de constante van Stefan-Boltzmann (5,67·10-8 wm-2K-4) en E is de 

emissiviteit van het preparaat. waatvoor we 0,6 nemen en da is een oppeiVlakte-elementje. Meer 

infonnatie omtrent de theorie van wanntestraling staat in appendix A. 

Daar het preparaat uit het model cirkelvonnig en het temperatuurprofiel cilinder-symmetrisch is, is 

fonnule (4.3) als volgt te schrijven: 

Rz 
P rtJ4 = 2 ·2'lt ae f(TC.rt- T0

4
)rdr 

0 

(4.4) 

Merk op dat er een extra factor twee voor de integraal staat vanwege de twee oppeiVlakken die het 
preparaat heeft (boven- en onderoppetvlak). De integraal is in deze vonn moeilijk uit te rekenen, 

omdat het temperatuurprofiel uit (4.1) tot de vierde macht in de integraal voorkomt. Als de 

temperatuur T niet veel van een constante temperatuur T1 verschilt kan de volgende linearisatie 

ingevoerd worden: 

(4.5) 

De afleiding van deze benadering staat gegeven in appendix A. De linearisatie houdt in dat de tenn 

T' wordt benaderd met een rechte lijn door het punt {T1,T1
4

) die raakt aan de kromme r. Dit is 

grafisch weergegeven in Figuur 4.3. Uit Figuur 4.3 blijkt dat door de linearisatic van r de 

stralingstenn altijd wordt onderschat. Voor de eenvoud zal T1 gelijk aan de omgevingstemperatuur 
T0 gesteld worden. 
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Figuur 43 : Grafische weergave van linearisatie van T rond het punt T1• 
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Door de benadering van de stralingstcnn wordt fonnule (4.4) eenvoudiger om uit te rekenen: 

Rz 
P ro4 = 2 ·2x oef (4 TiT(r) -4T~)rdr (4.6) 

0 

Als in deze integraal het temperatuurprofiel van fonnule (4.1) ingevuld wordt en de integraal wordt 

uitgewerkt. dan wordt de volgende vergelijking verkregen: 

(4.7) 

De verhouding tussen Pnd en Pbundcl (de hocveelheid energie die de bundel per seconde in het 
preparaat deponeert) wordt dan gegeven door: 

P 3 3 2 
rad aeT0 ( 2 2 ) 2oeT0 ~ 6 2 -- = -- 2.R2 -R1 = = 43·10 .Ri 

pbundd kd kd • 
(4.8) 

De vereenvoudiging volgt uit het feit dat R1 veel kleiner is dan R2 in een microbundelsituatie. Bij 
het laatste gelijkteken zijn de waarden uit Tabel 4.2 voor de verschillende parameters genomen. 

Uit formule (4.8) blijkt dat als de straal R2 van het preparaat 150 pm is dat dan de wannteafgifte 

per seconde door straling in het preparaat al 10% is van de door de bundel toegevoerde warmte, bij 

een straal van 500 pm is de verhouding van P rad en Pbundel al groter dan 1. Dit betekent dat bij een 
preparaatstraal groter dan ongeveer 150 pm het verlies aan warmte door straling niet meer 
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vetwaarloosd mag worden. wat model 2 wel doet Als de straal van het preparaat groter is dan 

500 pm dan ontstaat er een ander temperatuurprofiel dan het model voorspelt. Hierbij moet steeds 

in gedachten gehouden worden dat door de benadering van de stralingsterm het totaal uitgestraalde 

vermogen wordt onderschat 
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat warmte afvoer door straling een belangrijke rol kan spelen in 

de warmtehuishouding van een preparaat tijdens een microbundelexperiment en dat deze dus in 
rekening gebracht moet worden in een model. Of straling werkelijk belangrijk is zal erg afhankelijk 

zijn van de waarden van R2• d. ken E. Bij een grotere preparaatstraal R2 zal de invloed van straling 

belangrijker worden. er is dan meer oppervlak aanwezig dat kan stralen. Bij een dun preparaat 

wordt de verhouding van het oppervlak en het volume groter en zal dus de invloed van 
warmtestraling (een oppervlakte-effect) groter worden in verhouding tot het warmteverlies door ge

leiding (een volume-effect). De stralingsterm wordt ook belangrijker als de wartegeleidingsco

efficiënt kleiner wordt. de warmte kan dan minder snel naar de zijkant van het preparaat geleiden. 

Ook zal bij een grotere emissiviteit de stralingsterm evenredig groter worden. 
Samengevat voor een dunner preparaat met een grotere straal en emissiviteit en een kleinere 

warmtegeleidingscoëfficiënt speelt warmteverlies door straling een belangrijkere rol. 
De modellering van de wanntehuishouding in een dun biologisch preparaat zal in het volgende 

gedeelte worden uitgewerkt. Er zal een variant op model 2 worden afgeleid en er zal een 

uitgebreider model. dat scannen toestaat. worden opgesteld. Alle modellen zullen warmteverlies 

door straling in rekening nemen. 

4.4 Modelvorming van de warmtehuishouding met stralingsterm 

4.4.1 Algemene differentiaalvergelijking voor een dun preparaat 

In de volgende alinea's zal de algemene differentiaalvergelijking voor de warmtehuishouding 

worden afgeleid voor een dun preparaat. waarbij ook warmteafgifte door straling wordt toegestaan. 
De geometrische situatie wordt gegeven door situatie 1 of 3 van Figuur 4.1. Het verschil tussen 

deze situaties zal uitsluitend in de randvoorwaarden tot uitdrukking komen. 

De warmtehuishouding in een drie dimensionaal preparaat wordt beschreven door de volgende 

vergelijking: 

pc oT(x,r) = v k VT(x,t) + ~ 
6
(x,t) 

at 
(4.9) 

In deze formule is c de soortelijke warmte van het preparaat in Jkg-1K"l, p de dichtheid in kgm·3 en 

k de warmtegeleidingscoëfficiënt in wm-1K·1• De laatste term <l>b(x.t) is de bronterm, de term die 

weergeeft hoeveel Jm-3 aan warmte de bundel in het preparaat deponeert op plaats x en tijd t. In 

het geval van een scannende bundel heeft deze term een sterk variërend karakter qua tijd en plaats. 

De bovenstaande formule kan op de volgende manier worden verklaard. De linker term staat voor 

de verandering van de energie-inhoud per tijdseenheid van een infinitesimaal volume op plaats x 

en tijd t in het preparaat. Deze verandering aan energie-inhoud van dit volume op plaats x en tijd t 

is gelijk aan de energie die per tijdseenheid in dat infinitesimaal volume stroomt vanuit het 
omliggende materiaal vermeerderd met de door de bundel geproduceerde warmte in dat volume. 
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De bovengenoemde energiebijdragen behoeven alleen nog door het volume van het infinitesimaal 

elementje gedeeld te worden om tot de bovenstaande vergelijking te komen. 

Bovenstaande vergelijking bevat geen termen die het warmteverlies door straling in rekening 

brengen. Dit proces is namelijk geen volume-effect en komt daardoor niet in de vergelijking voor. 

De warmtestraling komt echter wel als randvoorwaarde naar voren. Deze randvoorwaarde is als 

volgt te formuleren: 

(4.10) 

De vector it is een eenheidsvector loodrecht op het oppervlak van het preparaat op plaats x. De 

richting van deze vector is naar buiten gericht. De linker term staat dus voor de afgeleide van de 

temperatuur naar de plaats in de richting van vector it De parameter a is de constante van Stefan

Boltzmann en E is de emissiviteit van het preparaat. 

Bovenstaande vergelijking is alleen van toepassing op die vlakken waar het preparaat aan lucht of 

vacuüm grenst De vlakken die met de omgeving verbonden zijn zullen hun warmte afgeven door 

middel van geleiding. 

In het hierboven beschreven algemene model komen vier coördinaten voor, namelijk drie 

plaatscoördinaten en een tijdscoördinaat Voor de eenvoud van het model is het noodzakelijk om te 

onderzoeken of één of meerdere van deze coördinaten uit het model gelaten kan worden. Hiervoor 

is het van belang het in werkelijkheid grillig gevormde biologische preparaat te benaderen door een 

eenvoudige geometrische vorm_ 

d 

Figuur 4.4 : Schematische weergave van dun biologisch preparaat met coördinaat-assen. 

Het biologisch preparaat wordt altijd gesneden in een cryomicrotoom, waardoor het preparaat altijd 

twee evenwijdige vlakken heeft Loodrecht op deze twee vlakken wordt de z-richting gedefinieerd 

en de onderlinge afstand van de twee vlakken wordt de dikte d genoemd (eventuele diktevariaties 

worden verwaarloosd). De plaatscoördinaten van het preparaat staan schematisch weergegeven in 

Figuur 4.4. Het biologische preparaat is zeer dun (ongeveer 4 pm) in vergelijking met de 

afmetingen in de x- en y-richting (enkele mm's). Daar het preparaat Of aan de randen wordt inge-
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klemd of op een dun (100 nm) Formvar vlies wordt aangebracht is het zeer waarschijnlijk dat de 

temperatuur voomarnelijk zal variëren in de x- en y-richting. De range van 3 MeV protonen in 

biologisch weefsel (ongeveer 150 pm) is veel groter dan de dikte van het preparaat (ongeveer 

4 pm). Hierdoor zal de warmte bij benadering uniform over de diepte verdeeld worden, waardoor 

de z-afhankelijkheid verdwijnt 

De z-coördinaat kan nu buiten het model gehaald worden door te veronderstellen dat alle 

afgeleiden naar z nul zijn. Hierdoor treedt echter ook een ongewenst effect op, daar op deze manier 

ook alle afgeleiden naar z voor z=O en z=d nul worden, waardoor het warmteverlies door straling 

uit het model gehaald wordt (zie formule (4.10)). Om dat te voorkomen wordt de hoeveelheid 

energie die per tijdseenheid door een oppervlakte-elementje wordt uitgestraald verdeeld over de 

dikte van het preparaat onder dat oppervlakte elementje. Op deze manier wordt het warmteverlies 

per oppervlakte omgeschreven naar een verlies per volume. Het model komt er dan als volgt uit te 

zien: 

pc oT(x,y,t) = vltYT(x,y,t) + lbb(x,y,t) + 20
E (~- T'(x,y,t)) 

èt d 
(4.11) 

In deze formule staat V' voor de twee-dimensionale nabla-operator. De laatste term neemt het 

energieverlies door warmtestraling in rekening. Merk op dat in deze term de factor twee staat om 

zowel het stralingsverlies van de boven- als onderkant van het preparaat in rekening te brengen. 

Ook komt in deze term de dikte d van de preparaat voor. De dikte komt erin voor omdat het stra

lingsverlies aan de oppervlakken in wm-2 door de dikte van het preparaat gedeeld moest worden 

om een stralingsverlies per volume te krijgen. 

Als er aangenomen wordt dat de bundel midden op het preparaat stil staat (stationaire bundel), dan 

kan vanwege de radiale symmetrie nog een plaatscoördinaat uit het model gehaald worden. Tevens 

bevat het model in het geval van een stationaire bundel geen tijdsafhankelijke bronterm meer, 

zodat ook de tijd buiten het model geplaatst kan worden. We zijn namelijk alleen geïnteresseerd in 

de eindtemperatuur van het preparaat 

De randvoorwaarden van dit model zullen afhangen van de situatie waarin het preparaat zich 

bevind. Is het preparaat ingeklemd (situatie 1 van Figuur 4.1) dan geldt als randvoorwaarde dat de 

temperatuur aan de rand gelijk is aan die van de omgeving. Is het preparaat bevestigd op een dun 

Farmvar vlies (zoals de meeste preparaten die gemaakt worden in onze groep) dan wordt aan 

genomen dat de randen geen warmte kunnen afgeven aan de omgeving (situatie 3 van Figuur 4.1). 

De afgeleide van de temperatuur naar de plaats is daar nul. De kleine hoeveelheid warmte die deze 

randen uit kunnen stralen wordt verwaarloosd vanwege de geringe dikte van het preparaat in 

verhouding tot de andere afmetingen. 

We zullen nu twee wegen bewandelen_ In het ene geval zal worden aangenomen dat de bundel stil 

staat, in het andere geval wordt toegestaan dat de bundel over het preparaat beweegt (scannende 

bundel). Het geval met de stationaire bundel zal analytisch worden uitgewerkt, het andere geval zal 

numeriek worden aanpakt. Het model met de stilstaande bundel zal besproken worden in paragraaf 

4.5. Het model met de scannende bundel zal besproken worden in paragraaf 4.6. 

In het geval van een stationaire bundel zullen twee situaties uitgewerkt worden. Namelijk de 

situatie dat het preparaat is ingeklemd (situatie 1 van Figuur 4.1) en de situatie dat het preparaat op 

een dun dragerfolie is bevestigd (situatie 3 van Figuur 4.1) 
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Het model met de scannende bundel wordt uitgewerkt. omdat de invloed van het scannend meten 

op de temperatuur nog niet uitgebreid is onderzocht Deze scannende bundel introduceert een 

tijdsafhankelijke tem1 in het model, zodat de tijd niet uit dit model gelaten kan worden. Ook kan er 

niet nog een plaatscoOrdinaat uit het model gelaten worden, omdat door het scannen de eventuele 

radiale symmetrie verloren gaat Bij dit model zal uitgegaan worden van situatie 3 uit Figuur 4.1. 

4.4.2 Algemene uitdrukking voor de bronterm van een dun preparaat 

Als een proton door materiaal beweegt zal het proton energie verliezen door verschillende 

botsingsprocessen. Voor 3 MeV protonen zullen deze botsingen voornamelijk plaatshebben met 

elektronen. Het grootste deel van dit energieverlies zal uiteindelijk vrijkomen als thermische 

energie in het preparaat. De gemiddelde energie die het proton verliest per eenheid van lengte 

wordt de stopping power S genoemd. 

dE s = -
dz. 

(4.12) 

Eis de energie van het proton en x de afgelegde weg. Vaak zal in plaats van de stopping power de 

mass stopping power e· gebruikt worden, omdat deze in eerste benadering niet meer van de 

dichtheid van het materiaal afhangt. maar alleen van de samenstelling. De mass stopping power 

wordt gegeven door: 

• 1 dE 
E = --- (4.13) 

p dz 

met p de dichtheid van het materiaal. Zowel de mass stopping power als de stopping power zullen 

afhankelijk zijn van de energie van het proton. 

De bronterm <I>b geeft. zoals al eerder vermeld (zie ook formule (4.9)), de hoeveelheid warmte die 

per seconde per m3 door de bundel in het preparaat geproduceerd wordt op plaats x en tijd t. Als 

J(x,y,t) de oppervlaktestroomdichtheid in Am"2 is die het preparaat ten gevolge van de 

protonenbeschieting ondervindt, dan wordt de bronterm gegeven door: 

lbb(x~y:z.t) = J(XJJ) p e*(E(z))·lo' (4.14) 

Hierbij moet e· in MeVg-1crn2
• p in kgrn"3 en Jin Arn"2 ingevuld worden. Merk op dat de bronterm 

varieert over de diepte van het preparaat 

In biologische preparaten. die meestal enkele pm's dik zijn. verliezen de protonen maar 1,5 tot 2% 

van hun energie. Hierdoor is de protonenergie en dus de mass stopping power vrijwel constant 

over de dikte van het preparaat en kan formule (4.14) als volgt benaderd worden: 

( 4.15) 

Hierdoor verdwijnt de z-atbankelUkheid in de bmnterm. 
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4.5 Model met stationaire bundel 

4.5.1 Algemene oplossing 

In deze paragraaf zal de algemene oplossing van het temperatuurprofiel in een dun preparaat, dat 

wordt verwannd door een stilstaande bundel, analytisch berekend worden. Het preparaat wordt 

cirkelvormig gekozen. De randvoorwaarden zullen in de volgende paragrafen aan de orde komen. 

In de situatie die hierboven omschreven is kan uit formule (4.11) nog een plaatscoördinaat worden 

gehaald, vanwege de radiale symmetrie. Ook kan de tijd eruit worden gehaald, omdat onze 

interesse alleen naar de eindtemperatuur uitgaat. De differentiaalvergelijking in cilindercoördinaten 

wordt dan: 

(4.16) 

Hierin is r de radiale coördinaat. Het oplossen van deze vergelijking wordt bemoeilijkt door de niet 

lineaire term r. daarom zal deze term gelineariseerd worden. Dit wordt gedaan door de benadering 

van formule (4.5) in te voeren. We zullen ons dan moeten beperken tot kleine temperatuur

stijgingen. Voor temperatuurstijgingen van 100 K boven kamertemperatuur is de verwachte fout in 

de maximale temperatuur, die uit het model volgt, kleiner dan 10%. Door deze benadering zal het 

energieverlies door straling worden onderschat, waardoor de temperatuur wordt overschat. Door het 

kiezen van de juiste waarde voor T1 kan de benadering geoptimaliseerd worden. Door deze benade

ring wordt de vergelijking: 

d"T(r) + _!dT(r) + 4>b(r) + 2ae(T:+3Tt-4T:T(r)) = 0 
dr 2 r dr Ie kd 

(4.17) 

We zullen voor de eenvoud aannemen dat de intensiteit van de bundel uniform verdeelt is over het 

bundeloppervlak en straal R1 heeft, het preparaat heeft straal R2• De differentiaalvergelijking valt 

dan uiteen in twee gebieden, het gebied binnen de bundel (gebied a) en het gebied buiten de 

bundel (gebied b). Doordat de bundel uniform is gekozen wordt de stroomdichtheid gelijk aan 

lJ7tR/. Hierdoor wordt de bronterm gelijk aan: 

Ib P • 
-t>b(r) = --

2 
e ·lOS = q 

1t RI (4.18) 

tl>b(r) = 0 

In gebied a is de bronterm <l>b(r) dus gelijk aan q, in gebied b is de bronterm gelijk aan nul. De 

oplossing van de differentiaalvergelijking in gebied a heet T •• de oplossing in gebied b heet Tb. 
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De differentiaalvergelijkingen worden dan: 

11 1 I A T41 (r) + -TG(r) - aT
41
(r) = -.,- aT2 r 

ff 1 I 
Tb (r) + - Tb(r) - a Tb(r) = - a T2 

T 

met 
(4.19) 

Bovenstaande differentiaalvergelijkingen zijn bijna een standaard differentiaalvergelijking 
(gemodificeerde Bessel vergelijking). Daarom wordt overgegaan op de plaatscoördinaat x die op de 

volgende manier van r afhangt 

x={iir 

Door deze transtonnatie naar x wordt het stelsel vergelijkingen: 

n 1 1 P T41 (x) + -TG(x) - TQ(x) = --- T2 x a 

lf 1 I 
Tb (x) + - Tb(x) - Tb(x) = - T2 x 

(4.20) 

(4.21) 

De homogene differentiaalvergelijking van (4.21) heeft als oplossingen de gemodificeerde 

Bessetfuncties van de eerste en tweede soort van de orde nul, oftewel 10{x) en Ko(x) [ABR65]. 

De particuliere oplossing van (4.19) is: 

T(r) = f + T. 
IJ a 2 

Tb(r) = T2 

De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking (4.19) wordt: 

T
4
(r) = a

4
10({är) + b

4
Ko{-{ä.r) + ~ + T2 p 

Tb(r) = ab 10({ä r) + bb K0({ä r) + T2 

(4.22) 

( 4.23) 

Hierbij zijn ëla· b.. a., en ht, constanten die door de randvoorwaarden worden bepaald. Deze 
constanten zullen in de twee volgende paragrafen gegeven worden. 
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4.5.2 Temperatuurprofiel van een ingeklemd preparaat 

In het geval van een ingeklemd preparaat zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing: 

dTal = 0 
dr r=O 

(4.24) 

dTal = _dT._b 
dr r-~ dr r-Ra 

De eerste randvoorwaarde komt voort uit de symmetrie van het probleem, de tweede en derde 

randvoorwaarde waarborgen de continuïteit van de oplossing op de rand van de bundel en de 

laatste eist dat de temperatuur aan de rand gelijk aan de omgevingstemperatuur is. Als deze rand

vomwaarden worden toegepast op formule (4.23) dan worden voor de coëfficiënten aa, ba, ~ en i\ 
de volgende waarden gevonden: 

b = 0 
IJ 

met: 

1o = 1o(Jä.Rl} 
Ko = Ko(Jä'Rt) 

11 = 1t{y'äR1) 

Kl = Kl{/ä~} 

Ïo = Io(v'ä~) 

Ko = KQ(v'ä~} 

(4.25) 

(4.26) 

Nu alle coëfficiënten bekend zijn moet alleen de waarde van T1 (de temperatuur van waaruit de 

stralingsterm benaderd is) nog vast gelegd worden. Aan T1 wordt die waarde toegekend waarvoor 

de maximale temperatuur in het preparaat minimaal is, want dan is de benadering voor de 

maximale temperatuur geoptimaliseerd (zie appendix A). De maximale temperatuur treedt op in het 

centruJV van de bundeL Het programma dat gebruikt is voor het berekenen van het tempera

tuUiprofiel is beschreven in appendix B. 
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4.5.3 Temperatuurprofiel van preparaat op een folie 

Voor een preparaat op een dun folie zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing: 

dT4l - ::0 
dr ,-o 

dr r-Ra 

::0 
dr r=Rz 

( 4.27) 

Deze randvoorwaarden zijn identiek aan die van fonnule (4.24) op de laatste na. Deze laatste 

randvoorwaarde geeft aan dat er geen verlies van wannte mogelijk is aan de rand van het preparaat 

(het beetje verlies dat door straling mogelijk is wordt vanwege de geringe dikte van het preparaat 
verwaarloosd). Als deze randvoorwaarden worden toegepast op fonnule (4.23) dan worden voor de 

coëfficiënten a,.. ba, 3t, en ht, de volgende waarden gevonden: 

b = 0 
IJ 

Pit KI 
ab = -_..,----=----=---

rt I I(I0 K1 + / 1 K0) 

Pit 
bb = ---=-----

rt (loKt + 11 KO) 

met: 

lo ... lo(f«Rt) 
Ko = Ko(f«~} 

/1 "'Jt(fciRt) 
Kl = Kt(fcXRt} 

ïl = It(f«~) 

K1 = K1 (fcX~) 

(4.28) 

(4.29) 

Ook in dit model moet T1 zo gekozen worden dat de maximale temperatuur minimaal is (dan is de 
benadering optimaal, zie appendix A). De maximale temperatuur in het dunne preparaat doet zich 

voor in het centrum van de bundel. Het programma dat gebruikt is voor het berekenen van het 

temperatuurprofiel is beschreven in appendix B. 
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4.5.4 Resultaten van temperatuurberekeningen met stationaire bundel 

In paragraaf 4.3 is aangetoond dat voor dunne preparaten met een grote straal het energieverlies 

door straling een dominant effect kan zijn (zie ook fonnule (4.8)). Nu het temperatuunnodel voor 

een dun preparaat met stralingsverlies is afgeleid kan dit model met model 2 van paragraaf 4.2.2 

vergeleken worden. De maximale temperatuur in een dun ingeklemd preparaat wordt gegeven door 

formule (4.2). De maximale temperatuur in een dun ingeklemd preparaat met wanntestraling is 

bepaald op de in paragraaf 45.2 beschreven manier. De twee modellen zijn vergeleken voor 

preparaten met verschillende dikten en preparaatstralen. De bundelstroom is gelijk aan 200 pA 

genomen. Voor de andere parameters zijn de waarden van Tabel4.2 genomen. Het resultaat van de 

vergelijking tussen de twee modellen staat gegeven in Figuur 4.5. 

35 
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Figuur 4.5 :Maximale temperatuurstijging volgens model met (d=2, 4, 8, 16 pm) en zonder (d=oo) 
warmtestraling voor verschillende preparaatdikten als functie van preparaatstraal van een 
ingeklemd preparaat. 

De cuiVe voor een oneindige preparaatdikte is de cuiVe die hoort bij het model zonder straling. De 

figuur sluit geheel aan bij de opmerkingen van paragraaf 4.3. Vanaf een preparaatstraal van 

150 pm is straling niet meer te verwaarlozen (als het preparaat 4 pm dik is) en vanaf een straal van 

500 pm is het warmteverlies door straling dominant Daar de preparaatstraal van dunne biologische 

preparaten in het algemeen groter dan één mm is, is het duidelijk dat warmteverlies door straling in 

rekeniqg gebracht moet worden in het temperatuunnodel. De figuur laat duidelijk zien dat voor 

dunnere preparaten het effect van warmtestraling groter is, al is het absolute verschil niet erg groot. 

De vonn van de figuur is onafbankelijk van de bundelstroom, de dichtheid van het preparaat en de 

mass stopping power. De stroom, dichtheid en mass stopping power hebben alleen invloed op de 

schaling van de y-as. 

Voor een geïsoleerd, dun preparaat is voor verschillende dikten en preparaatstralen tevens de 

maximale temperatuur uitgerekend. Dit is gebeurd op de in paragraaf 4.5.3 beschreven manier. Ook 
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in dit geval is de bundelstroom gelijk aan 200 pA genomen. De andere parameters zijn gelijk aan 

de waarden van Tabel 4.2 genomen. De resultaten staan in Figuur 4.6 . 
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Figuur 4.6 : Temperatuurtoename van een preparaat op een jormvar folie voor verschillende 
preparaatdikten als junctie vall de preparaatstraaL 

Uit de figuur blijkt dat voor grote preparaatstralen de temperatuurtoename van een geïsoleerd 

preparaat gelijk wordt aan die van een ingeklemd preparaat. Dit is geheel in overeenstemming met 

de verwachting. Uit de figuur blijkt ook dat het inklemmen van een preparaat alleen effect heeft als 

de straal kleiner is dan ongeveer 500 pm (voor dit specifieke voorbeeld). 

Uit Figuur 4.5 en Figuur 4.6 blijkt dat de temperatuurtoename niet erg sterk afhangt van de dikte 

van het preparaat. De dikte heeft namelijk meer effect op de grootte van de straal waarbinnen een 

temperatuurstijging optreed (kleinere dikte geeft kleiner gebied). Dit is ondermeer te zien in 

Figuur 4.5. Bij verschillende preparaatdikten wijken de curves voor verschillende preparaatstralen 

R2 van de curve zonder straling af (d=oo). 

Tevens is het effect op de maximale temperatuurtoename bekeken als de bundelstraal R1 in plaats 

van de preparaatstraal R2 bij een gelijkblijvende stroom veranderd wordt. De preparaatstraal is 

gelijk aan 5 mm genomen en de bundelstroom gelijk aan 200 pA. In Figuur 4.7 is voor 

verschillende preparaatdikten te zien wat er met de temperatuurbelasting gebeurt als de bundel 

wordt verkleind. 

Uit Figuur 4.7 blijkt dat als de bundelstraal bij gelijkblijvende stroom over drie orden van grootte 

varieert dat de temperatuurtoename maar een factor 7 verandert. De temperatuur is dus niet erg 

afhankelijk van de bundelstraal bij gelijkblijvende bundelstroom, dit houdt ook in dat de 

temperatuur niet erg afhankelijk is van het profiel van de stationaire bundel. 

In deze paragraaf is opgemerkt dat de maximale temperatuur die in een preparaat wordt bereikt 

lineair is met de grootte van de bronterm. Voor twee verschillende situaties is als functie van de 

bronterm 13 (zie formule (4.19)) de maximale temperatuur berekend. Situatie 1 heeft betrekking op 
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Figuur 4.7 :Maximale temperatuurtoename in een groot dun preparaat voor verschillende dikten 
als junctie van bundelstraal bij gelijkblijvende bundelstroom. 
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Figuur 4.8 : Temperatuurstijging als functie van bronterm ~ voor een preparaat op een folie met 
een straal van 5 mm (situatie 1) en voor een ingeklemd preparaat met een straal van 50 Jtm 
(situatie 2). 
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een preparaat dat is aangebracht op een dragerfolie met een straal van 5 mm en situatie 2 heeft 

betrekking op een ingeklemd preparaat met een straal van 50 pm. De resultaten zijn te zien in 
Figuur 4.8. 

De waarde van f3o is gelijk aan ll waarbij de parameters de waarden uit Tabel 4.2 hebben en de 

bundelstroom 200 pA is. De andere parameters hebben de waarden uit Tabel 4.2. Duidelijk is te 

zien dat de temperatuurstijging lineair is met de brontenn en dus ook met de bundelstroom. 

4.6 Model met scannende bundel 

4.6.1 inleiding 

De differentiaalvergelijking die is afgeleid voor de wanntehuishouding in een dun preparaat met 

scannende bundel wordt gegeven door fonnule (4.11). Als randvoorwaarde wordt gesteld dat de 

afgeleide van T naar de plaats nul is (zie ook pagina 53). De vonn van het preparaat wordt 

vierkant verondersteld in verband met de oplosmethode die toegepast zal worden. De oorsprong 
van het xy-assenstelsel wordt in het midden van het preparaat genomen. 

Voor dat begonnen kan worden met het numeriek oplossen van het model moet eerst de brontenn 
nog worden gespecificeerd. 

4.6.2 De bronterm van het model scannende bundel 

Om de brontenn te bepalen moet de stroomdichtheid bekend zijn (zie formule (4.15)). Voor het 

bepalen van J(x,y,t) is de vonn en de plaats van de bundel van belang. Eerst zal de vonn van de 
bundel bepaald worden. 

Het bundelprofiel is in de praktijk bij benadering cilinder-symmetrisch, zodat voor de bundel in het 

model ook een cilinder-symmetrische vorm gekozen is. Het profiel van de bundelintensiteit is in de 

praktijk niet rechthoekig, maar zal geleidelijk verlopen. Dit is dan ook in het model overgenomen. 

De geleidelijkheid van de overgang kan door middel van de parameter a gekozen worden. Hierdoor 

is het mogelijk om deze overgang zowel abrupt (a=O) als geleidelijk (0<~1) te nemen in het 

model. De oppervlaktestroomdichtheid in het centrum van de bundel wordt gelijk aan J0 genomen. 

De oppervlaktestroomdichtheid J als functie van de afstand r tot het centrum van de bundel die in 
het model gehanteerd zal worden, is weergegeven in Figuur 4.9. 

De straal ~ van de bundel is de straal op halve hoogte. Het bundelprofiel in formulevonn is als 
volgt vastgelegd: 

1 O~r<(l-a)Rb 

J(r) = =in·r-~)R•) (1-a)Rb~r~ (1 +a)Rb (4.30) 
Jo 

0 r>(l+a)Rb 
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Figuur 4.9 : Stroomdichtheid van de bundel als functie van de straal zoals die in het model met 
een scamzende bundel gebruikt wordt. 

Het verband tussen de bundelstroom Ib en de oppervlaktestroomdichtheid in het centrum van de 

bundel 10 wordt dan gegeven door: 

(1-+G)R. 

lb = J Jda = J J(r)27trdr 
s 0 (4.31) 

: J 0 nlloi(t-a1•+- ~,')) 
De plaats van de bundel wordt vast gelegd door de x- en y-coördinaten van het centrum van de 

bundel. 

Daar met dit model het effect van scannen op de maximale temperatuur onderzocht gaat worden, 

zullen de coördinaten van de bundel in de tijd veranderen. In dit onderzoek is aangenomen dat de 

bundel in één richting beweegt. de zogenaamde lijnscan. Een vlakscan (beweging in twee 

dimensies) is ook mogelijk. alleen dat is iets gecompliceerder en zal veel meer rekentijd kosten. De 

bundel zal op een rechte lijn van punt naar punt stappen. met stapgrootte r5• Op tijdstip t=O staat de 

bundel midden op het preparaat, de oorsprong van het coördinatenstelsel. Vanuit dit punt zal de 

bundel "s stappen in de positieve richting van de y-as nemen (deze richting is gekozen in verband 

met de te gebruiken oplosmethode en is niet van invloed op het model). Daarna zal de bundel 2*fis 

stappen in de negatieve richting nemen om vervolgens weer in de positieve richting te stappen. Dit 

stapgedrag is schematisch weergegeven in Figuur 4.10. 

De stapfrequentie is f •• oftewel elke llf. seconde maakt de bundel een stap, waarbij de bundel een 

tijd t,. nodig heeft om met constante snelheid van één punt naar het volgende te stappen. In de 

huidige microbundel is fs. ongeveer gelijk aan 100 ps. Met deze waarde zijn ook de berekeningen 

uitgevoerd. 
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Figuur 4.10 : Schematische weergave van het stapgedrag van de bundel in het scannende model. 
Inzet: stapgedrag als functie van de tijd. 

4.6.3 Overzicht van het scannende model en de oplosmethode 

In de voorgaande paragrafen is stap voor stap naar een model toegewerkt dat de 

wanntehuishouding in een dun biologische preparaat beschrijft. Dit model ziet er als volgt uit: 

àT(x,y,t) _ k(&T(x,y,t) éPT(x,y,t)l ",.. ( #) 2ae (T.4 T4( t)} pc - + + '*'b x,y,., + -- 0 - x,y, ar ax2 ay2 d 
( 4.32) 

Waarbij <l>b gegeven wordt door: 

(l)b(x,y,t) = J0 <l>,(r) p e" ·lOS 

met 

1 0 !!::r< (1-a)R6 (4.33) 

met : <I> ,(r) = =i". r -~)11,] (l-a)R6 !!:: r!!:: (1 +a)R6 

0 r>(l+a)Rb 

waarbij 

Het centrum van de bundel wordt gegeven door de coélrdinaten (Xt,.yb) en dit centrum zal bewegen 
op de in Figuur 4.10 beschreven manier. 
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De randvamwaarden stellen dat de afgeleide van de temperatuur naar de plaats nul is op de rand 

van het preparaat 
De differentiaalvergelijking zal met behulp van een numerieke methode worden opgelost, omdat 

het oplossen op een analytische manier bemoeilijkt wordt door de r tenn in de differen

tiaalvergelijking en het scannend gedrag van de bundel. Na het raadplegen van twee numerieke

wiskunde docenten (Ir. C.J.J.M. van Ginnekenen Dr.Ir. J.K.M. Jansen) kwamen voor het oplossen 

van bovenstaande probleem twee methodes in aanmerking, namelijk de pakketen Sepran en 

PDETWO. Sepran is een uitgebreid pakket voor het oplossen van een groot scala aan differen

tiaalvergelijkingen in één, twee en drie ruimtedimensies en eventueel nog een tijddimensie. 

PDETWO [STI88, MEL81] is een pakket voor het oplossen van stelsels niet-lineaire partiële diffe

rentiaalvergelijkingen in één tijd- en twee ruimtedimensies. Omdat PDETWO een pakket was dat 

het minste opstarttijd zou kosten en omdat het pakket ook op een VAX draait is voor dit pakket 

gekozen. Sepran, daarentegen, is een veel uitgebreider pakket en zou daarom meer opstarttijd 

kosten. Tevens draait Sepran op de Technische Universiteit van Eindhoven alleen op een Alliant en 

de Alliant was iets moeilijker toegankelijk. 

Aangezien PDETWO alleen problemen kan oplossen die op een rechthoekig gebied zijn gedefi

nieerd is het preparaat ook vierkant gekozen. Het pakket bestaat uit een in Fortran geschreven 

programma, dat ook aangestuurd moet worden in Fortran. Het pakket is geschreven voor het 

oplossen van stelsels van differentiaalvergelijkingen, maar omdat ons probleem maar door een 

differentiaalvergelijking wordt beschreven. zullen de eigenschappen van het pakket omschreven 

worden in het geval er maar één differentiaalvergelijking opgelost hoeft te worden. 

PDETWO eist dat de differentiaalvergelijking de volgende vonn moet hebben: 

au = r(t x u au au .È_(nna") .È_(nva")) at , , y, , a x • ay • ax a x , ay ay 
(4.34) 

De letter f staat voor de functie f. t voor de tijd, x en y voor de twee plaatsvariabelen en u voor de 

te bepalen grootheid, in ons geval de temperatuur. De variabele x is de horizontale variabele en y 

de verticale variabele. DH en DV zijn respectievelijk de horizontale en verticale 

diffusiecoëfficiënten en mogen functies zijn van t, x. yen u. 

De randvoorwaarden moeten in de volgende vonn uit te drukken zijn: 

au AH+ BH-= CH 
ay 
au AV + BV- =CV 

(4.35) 

a x 

De coëfficiënten AH, BH, CH, AV, BV en CV mogen functies zijn van t, x en y. Als BH :t:. 0 of 

BV :t:. 0 dan mogen de coëfficiënten in de desbetreffende vergelijking bovendien afhankelijk zijn 

van u. 

Het door de gebruiker te schrijven programma moet de volgende elementen bevatten: 

Initialisatie van het probleem. Dit houdt in dat de beginwaarden van verscheidene parameters 

ingesteld moeten worden. 

Aanroep van de het pakket PDETWO met de begintijd en beginwaarde van T(x,y) en de tijd 

waarop de berekening gestopt moet worden. Tevens moet opgegeven worden hoe de ruimte 

opgedeeld is in rasteipunten. 
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Een procedure waarin de differentiaalvergelijking omschreven wordt. In deze procedure moet 

de waarde van de partitiè1e afgeleide van T naar t uitgerekend worden, oftewel de functie f 

uit formule (4.34). Het pakket PDETWO roept deze procedure aan, waarbij door het pakket 

een waarde aan de argumenten van functie f uit formule (4.34) is toegekend. Hierdoor is de 

waarde van functie f bekend voor PDETWO en zo ook de differentiaalvergelijking. 

Een tweetal procedures waarin de coëfficiënten van de randvoorwaarden gegeven worden 

zijn, één procedure voor de horizontale en één voor de verticale randvoorwaarden. 

Een tweetal procedures waarin de diffusiecoëfficiënten in horizontale en verticale richting 

bepaald worden. Deze diffusiecoëfficiënten zijn voor bovenstaand probleem gelijk aan één 

gekozen. 
PDETWO vereist dat in de xy-ruimte rasterpunten worden gedefinieerd. Op deze rasterpunten zal 

de differentiaalvergelijking worden gediscretiseerd. De nauwkeurigheid van de oplossing van het 

probleem zal sterk afhankelijk zijn van de keuze van dit raster. Voor het definiëren van deze 

rasterpunten moeten twee vectoren aangemaakt worden, namelijk de vectoren xP en y p· De vector 
~ bevat Nx getallen die lopen van de kleinst mogelijke x-coördinaat tot de grootst mogelijke x

coördinaat. Voor de vector Yp• die NY elementen bevat. geldt hetzelfde, maar dan voor de y

coördinaat. Voor elke combinatie van een element uit de vector xP en een element uit de vector yP 
zal een rasterpunt gedefinieerd worden door het pakket. 

Het numeriek oplossen van het model wordt emstig bemoeilijkt door het feit dat de processen zich 

afspelen over verschillende orden van grootte. De opwarming door de bundel vindt plaats in de 

orde van enkele J.l11l 's (de bundel diameter), de bundel scant een gebied af in de orde van tien tot 

enkele honderden pm 's, terwijl het preparaat zich uitstrekt over een afstand van enkele honderden 
micrometers tot enkele millimeters. Ter plekke van de bundel moet continu een fijnmazig rooster 

van punten aanwezig zijn anders wordt er numeriek geen bundel waargenomen en dus geen 

opwarming. Dit terwijl er tegelijk ook roosterpunten verder van de bundel af moeten liggen om de 

afkoeling door straling waar te nemen. Ook moet, doordat de bundel beweegt. het fijnmazige 

rooster van punten steeds ergens anders liggen. Men zou een fijnmazig rooster kunnen nemen over 

het hele preparaat, maar het effect hiervan is dat dit onmogelijk uitgerekend kan worden, het kost 

namelijk veel te veel rekentijd (in de orde van maanden voor één berekening). De oplossing die 

voor dit probleem gekozen is, zal worden toegelicht aan de hand van de opdeling in de y-richting. 

Rond het punt Yb• de y-coördinaat van het centrum van de bundel, worden de roosterpunten 

equidistant geplaatst tot op een afstand Yr van Yb· Het aantal punten dat binnen dit gebied ligt is 

een percentage van het totaal aantal punten in de y-richting. Dit percentage kan in het programma 

ingesteld worden met de parameter PR. De rest van de punten wordt zó tussen de rand van dit 

equidistante gebied en de rand van het preparaat geplaatst dat elk interval tussen twee punten een 

factor FAC groter is dan het vorige interval. Op deze wijze komen de punten steeds verder uit 

elkaar te liggen als ze verder van de bundel af liggen. Het eerste interval buiten het equidistante 

gebied is al een factor FAC groter dan de intervallen binnen het equidistante gebied. Bij deze 

opdeling worden er evenveel punten aan beide kanten van het equidistante gebied geplaatst. Op 

dezelfde manier is ook de x-as opgedeeld. De definitie van de rasterpunten ziet er dan uit zoals in 

Figuur 4.11. 

Er wordt geëist dat de bundel steeds binnen het equidistante gebied ligt. Omdat de bundel bij een 

lijnscan alleen in de y-richting beweegt is ~ altijd gelijk aan nul, Xr wordt gelijk aan de maximale 

bundelstraal (l+a)*~ genomen, zodat aan bovenstaande eis wordt voldaan. In de y-richting moet 
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equidistant 

~~~~~~~~~~~~~~=equidistant 

x-as 
Figuur 4.11 : Definitie van rasterpullten op preparaat met behulp van de vectoren x;, en )';,. 

Yc groter dan de maximale bundelstraal genomen worden, opdat de bundel nog kan bewegen binnen 

dit equidistante gebied. Voordat de bundel de rand van dit gebied overschrijdt wordt de opdeling in 

de y-richting weer rond het nieuwe centrum van de bundel gelegd. De waarde voor Yr is meestal 2 

maal de maximale bundelstraal gekozen. Als de opdeling wordt aangepast, betekent dit ook dat de 

matrix T, die alle temperaturen bevat op de roosterpunten, aangepast moet worden. Dit aanpassen 

wordt gedaan door een Lagrange vierpunts-interpolatie [KRE88] van het temperatuurprofiel in de 

y-richting. 

In het geschreven programma (zie appendix C) kunnen alle boven beschreven parameters op een 

eenvoudige manier ingevuld worden. Verder moet ook worden opgegeven met welke 

nauwkeurigheid het temperatuurprofiel in de tijd moet worden berekend. Ook is het de gebruiker 

van PDETWO toegestaan te kiezen volgens welke numerieke methode het probleem opgelost moet 

worden (voor meer informatie hierover wordt naar de handleiding van PDETWO verwezen 

[ STI88,:MEL81 ]). 

Nu het mogelijk is de warmtehuishouding in een preparaat te volgen als functie van de tijd, moet 

bepaald worden wanneer de berekening gestopt kan worden, omdat de temperatuur in het preparaat 

vrijwel niet meer stijgt. Theoretisch gezien treedt dit pas op na een oneindig lange tijd, daarom zal 

bepaald moeten worden wanneer de maximale temperatuur op een bepaald moment voldoende 

dicht de maximale temperatuur voor t=oo benaderd heeft De berekening zal worden gestopt als de 

verwachte stijging van de maximale temperatuur in de komende seconde kleiner is dan RET maal 

de maximale temperatuurstijging op dit moment (RET staat voor Relative Error of Temperature). 

De verwachte temperatuurstijging in de komende seconde wordt overschat met de afgeleide van de 

maximale temperatuur in de tijd op dat moment En deze afgeleide wordt benaderd met het 

verschil van de maximale temperatuur op dit tijdstip en de maximale temperatuur op het vorige 
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tijdstip gedeeld door het tijdversclül van deze twee temperaturen (dit is ook weer een overschat

ting). 

4.6.4 Controle mogelijkheid op numerieke berekening 

Als iets numeriek berekend wordt is het altijd moeilijk de juistheid van de uitkomst te bepalen. Het 

analytisch narekenen van de oplossing van het scannende model is echter niet mogelijk. Toch 

blijken er twee controle mogelijkheden te zijn van het model 

De eerste controle kan toegepast worden als de bundel niet scant Deze situatie is namelijk wel 

analytisch uitgerekend (paragraaf 4.5.3). zij het dan met een gelineariseerde stralingstenn, maar 

voor kleine temperatuurstijgingen is dit verschil niet waar te nemen. Tevens gaat het numerieke 

model uit van een vierkant preparaat. terwijl het analytische model uit gaat van een cirkelvonnig 

preparaat Maar als er in beide model geen temperatuurtoename aan de rand van het preparaat 

heerst. dan zijn beide modellen equivalent voor kleine temperatuurtoenamen. 

De tweede controlemogelijkheid is ook toe te passen voor een scannende bundel. Het blijkt 

namelijk dat de netto energietoename in het preparaat door opwanning van de bundel en koeling 

door straling als functie van de tijd wel analytisch te bepalen is. Deze energietoename is ook uit 

het numerieke model te bepalen. Op deze wijze is dus enige controle mogelijk op de uitkomsten 

van de numerieke berekeningen. 
Voor het bepalen van de energietoename als functie van de tijd moet eerst een uitdrukking worden 

afgeleid voor het totale stralingsverlies van het preparaat Het totale netto stralingsverlies per 

seconde van een willekeurig preparaat wordt gegeven door fonnule (4.3). Als deze fonnule wordt 

omgewerkt naar het totale stralingsvcrlies per seconde van een dun preparaat met twee evenwijdige 

oppervlakken dan wordt de volgende fonnule verkregen: 

3 

Pra4 =2aef(T'-~}dxdy;: 8ae~j(T-T0)dxdy = Sa;To j(T-T0 )dV 
SI Sl y ( 4.36) 

3 8aeT0 E
4 

d pc 

S1 is het bovenoppervlak en V het volume van het preparaat. Hierbij is de benadering toegepast 

van fonnule (4.5) waarbij T1 gelijk aan T0 genomen is. Daarna is de oppervlakte-integraal naar een 

volume-integraal omgewerkt. waarbij wordt verondersteld dat de temperatuur homogeen over de 

diepte van het preparaat is verdeeld (dit is zo bij een dun preparaat). Vervolgens is de volume-inte

graal gelijk gesteld aan de toename van de inwendige energie van het preparaat Ea (analytisch 

bepaalde energie) gedeeld door pc (deze gelijkheid volgt uit de definitie van de soortelijke 

wannte). Als bij het benaderen van de stralingstenn T1 niet gelijk aan T 0 gesteld wordt is de 

vervanging van de volume-integraal door de energietoename iets ingewikkelder. Voor kleine 

temperatuurstijgingen (tot ongeveer 100°C) heeft de vervanging van T1 door T0 maar een kleine 

fout als gevolg. 

Als nu de energiebalans voor het geïsoleerde preparaat wordt opgesteld dan volgt: 

(4.37) 
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Pb• het constante vennogen dat door de bundel in het preparaat wordt gedeponeerd, wordt gegeven 

door: 

(4.38) 

Door het definiëren van een functie F(t) als: 

' 
F(t) = f E4 (t)dt 1 (4.39) 

0 

en dit in te vullen in fonnule (4.37), wordt de volgende differentiaalvergelijking verkregen: 

F 1 + y F = Pbt 
3 8oeT0 

met: y = --
pcd 

(4.40) 

De randvoorwaarde volgt uit het feit dat de toegevoegde energie op tijdstip t=O gelijk aan nul is. 

Voor de functie F betekent dit: 

F 1(t=O) = 0 (4.41) 

Na het oplossen van de differentiaalvergelijking (4.40) en randvoorwaarde (4.41) wordt voor E8(t) 

de volgende uitdrukking verkregen: 

p 
E (t) = __!(1 -e-r~ 

G 1 
( 4.42) 

Fonnule (4.42) is de analytische uitdrukking van de energietoename in een preparaat ten gevolge 

van een beschieting met een 3 Me V protonenbundel, waarbij de wannte het preparaat alleen via 

straling kan verlaten. 

De inwendige energietoename Eu in het numerieke model kan als volgt bepaald worden: 

En(t) = p cd j{T(x,y,t) - T0) dxdy (4.43) 
s. 

Met S1 wederom het bovenvlak van het preparaat 

Nu kan de inwendige energietoename Eu. berekend door het numerieke model, gecontroleerd 

worden. Als deze energie overeenkomt met de analytisch afgeleide energie Ea dan wordt 

aangenomen dat het programma het temperatuurprofiel op een juiste wijze berekend heeft 

4.6.5 Resultaten van temperatuurberekeningen met scannende bundel 

Ten eerste zijn de uitkomsten van het numerieke model vergeleken met de uitkomsten van het 

analytische model dat de wanntehuishouding van een preparaat op een folie beschrijft. In de 

uitgangssituatie hebben de verschillende (thennische) parameters de waarden die in Tabel 4.2 

venneld staan. De preparaatstraal is voor beide modellen zo groot gekozen dat er geen tempera-
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tuurtoename optreedt aan de rand van het preparaat Naast deze uitgangssituatie zijn ook situaties 

vergeleken waarbij aan één van de parameters een andere waarde is toegekend. De berekende 
temperatuurstijgingen van beide modellen staan gegeven in Tabel 4.3. 

Tabe/43 : Vergelijking van maximale temperatuurstijging in preparaat met warmtestraling 
en stationaire bundel berekend door numeriek en analytisch model voor verschillende 
situaties. 

Waarde van afwijkende para- ~T volgens analytisch ~T volgens numeriek 
meter ten op zichte van uit- modelinK modelinK 

gangsituatie 

- 10,33 10,07 

d=8pm 10,98 10,64 

d = 2 pm 9,66 9,46 

p = 1500 kgm·3 15,48 14,84 

p = 500 kgm·3 5,16 4,98 

k = 0,15 wm-1K"1 7,15 6,86 

k = 0,05 Wm·'K-1 19,34 18,57 

In deze tabel is te zien dat de temperaratuurstijging volgens het numerieke model maar enkele 

procenten verschilt van de temperatuurstijging berekend met behulp van het analytische model. 

Hieruit mag geconcludeerd worden dat het numerieke model, in het geval van een stilstaande 
bundel, het warmtehuishoudingsprobleem op een correcte wijze oplost Het kleine verschil in de 
temperatuur berekend met het numerieke model en het analytische model wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de wijze waarop het raster van punten verdeeld is over de bundel. Het numerieke 

model neemt waarschijnlijk een iets andere bundelstroom waar (in dit geval een kleinere 
bundelstroom) dan opgegeven is, doordat het bundelprofiel alleen op discrete punten bekend is. 

De tweede controlemogelijkheid betreft het vergelijken van de inwendige energietoename En die uit 

het numerieke model volgt, met de analytisch bepaalde energietoename Ea (zie paragraaf 4.6.4). In 

Figuur 4.12 zijn de energietoenamen En enE. weergegeven voor een scannende situatie. Het kleine 
verschil tussen de waarden van~ enE. is waarschijnlijk weer het gevolg van de wijze waarop het 

raster van punten over de bundel ligt. Uit deze figuur mag geconcludeerd worden dat ook in een 

scannende situatie het numerieke model de warmtehuishouding correct behandelt 

Voor twee verschillende waarden van de soortelijke warmte is voor verschillende scanfrequenties 
de maximale temperatuurstijging berekend. Het scangedrag van de bundel is bij deze metingen als 

volgt vastgelegd (zie ook paragraaf 4.6.2): r. is gelijk aan 4 pm genomen en n. gelijk aan 5. Door 

deze keuze van scanparameters scant de bundel over een lijnstuk met een lengte van 40 pm. Voor 

de andere parameters zijn de waarden uit Tabel 4.2 genomen. 
Uit Figuur 4.13 blijkt dat de scanfrequentie groter moet zijn dan 1 kHz voordat een scannende 

bundel een een kleinere temperatuurstijging in het preparaat veroorzaakt. Tevens laat de figuur zien 

dat een grotere soortelijke warmte van het preparaat in combinatie met een scannende bundel 

aanleiding geeft tot een lagere temperatuur. Dit is als volgt te beredeneren. Een grotere soortelijke 
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Figuur 4.12 : De inwendige energietoename van het preparaat, bepaald met zowel het numerieke 
warmtehuishoudingsmodel (E,.) als met het analytische model van paragraaf 4.6.4 (E). 
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wannte heeft tot gevolg dat de temperatuur in het preparaat minder snel stijgt. Dit houdt in dat op 

het moment dat de bundel naar een volgende bundelpositie stapt, deze positie een lagere 
temperatuur heeft in vergelijking met dezelfde positie in een situatie met een kleinere soortelijke 

wannte. Het effect van de soortelijke wannte kan als volgt samengevat worden: door een grotere 

soortelijke wannte van het preparaat lijkt het alsof de bundel met een grotere scanfrequentie over 

het preparaat stapt. 
Het effect van het scannen op de absolute temperatuurstijging in Figuur 4.13 is klein, omdat de 

wannte over een klein gebied verdeeld wordt. Het oppervlak van het scangebied is maar 11 maal 

groter dan het bundeloppervlak, terwijl tijdens een microbundelexperiment deze verhouding rond 

de 1000 ligt. Als het scangebied groter gekozen was, zou de temperatuur meer gedaald zijn. Dat 
een groter scangebied een kleinere temperatuurstijging geeft is af te leiden uit Figuur 4.7. Deze 

figuur is namelijk ook als volgt te interpreteren: op de x-as staat de straal van een cirkel-vormig 

scangebied uit en op de y-as staat de maximale temperatuurstijging uit als oneindig snel gescand 

wordt met een zelfde bundelstroom als waannee deze figuur oorspronkelijk is uitgerekend. Uit 
deze figuur volgt dan dat een groter scangebied samen met een oneindig grote scanfrequentie een 
kleinere temperatuurstijging tot gevolg heeft. Dit verband zal waarschijnlijk ook opgaan voor 

eindige scanfrequenties. De scanfrequentie zal alleen effect hebben op de effectiviteit van het 

scannen. 
De reden dat het effect van de scanfrequentie voor een groter scangebied niet is berekend is dat dit 

te veel rekentijd kost (meer dan 50 uur CPU-tijd per berekening). Het model zou sterk vereenvou

digd moeten worden als ook de maximale temperatuur voor grote scangebieden berekend moet 

worden. Hierbij valt te denken aan een vierkante homogene bundel die precies 3x3 roosterpunten 
beslaat en die oneindig snel stapt van punt tot punt (~=0). Door deze vereenvoudiging kan het 

aantal roosterpunten verlaagd worden wat een grote winst in rekentijd oplevert. De verandering van 

het bundelprofiel zal waarschijnlijk slechts een klein effect hebben op de maximale temperatuur, 
omdat uit Figuur 4.7 blijkt dat een verandering van de bundelstraal maar een klein effect heeft op 

de maximale temperatuur. 

4.7 Inleidende temperatuurmetingen 

Bij deze temperatuurmetingen is net zoals door Hili [HIL81] gebruik gemaakt van wassoorten met 
een bekende smelttemperatuur die na het smelten irreversibel van structuur veranderen. Hierdoor is 

na afkoeling nog zichtbaar of de was wel of niet gesmolten is geweest. 

In tegenstelling tot Hili is de smeltwas niet gebruikt om de maximale temperatuur in een preparaat 

te bepalen, maar om de maximale temperatuur in de was zelf te bepalen. De wassoort fungeert 

tegelijk als medium waarin de warmte wordt geproduceerd en als medium waarin de maximale 
temperatuur wordt geregistreerd. 

Tijdens een meting zal bepaald moeten worden bij welke bundelstroom de was smelt. Door aan te 

nemen dat de maximale temperatuur in het preparaat evenredig is met de bundelstroom (voor 
temperatuurstijgingen tot ongeveer 100°C zal dit zo zijn) is de maximale temperatuur voor elke 

bundelstroom bekend. 

De verSchillende smeltwassen bleken niet in plakjes gesneden te kunnen worden met behulp van 

een microtoom, daarvoor was het materiaal óf te zacht óf te korrelig. Daarom is een korrel van een 
zachte wassoort, die een smelttemperatuur van 59°C had, tussen twee microscoopglaasjes in een 
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koperen gridje geperst Dit grid met vierkante gaten van lOOxlOO J.lm2 had een dikte van 16 J.lm. 

De balken van het grid hadden een breedte van 25 pm. Op deze wijze is een preparaat vervaardigd 
van 100x100 pm2 groot en met een dikte van 16 pm, waarvan verondersteld wordt dat de randen 

zich op omgevingstemperatuur bevinden (vanwege het koper-grid). 
Daar de thennische parameters van de smeltwas niet bekend zijn, is het niet mogelijk een met de 

smeltwas bepaalde maximale temperatuur te vergelijken met de in dit hoofdstuk berekende 
maximale temperatuur. Wel is het mogelijk een tendens te meten (bijvoorbeeld hoe de maximale 

temperatuur in een preparaat afhangt van de afmetingen van het preparaat) of een indruk te krijgen 

van de temperatuur in een organisch preparaat 

Er is een meting verricht met een protonenbundel met een diameter van 10 J.lm (FWHM). Hieruit 

blijkt dat een bundelstroom van ongeveer 100 pA al voldoende is om de was met een 

smelttemperatuur van 59°C te laten smelten. 

4.8 Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies die uit de berekeningen van de wanntehuishouding volgen kunnen als volgt worden 

samengevat: 

Door de onbekendheid van de thennische parameters van het preparaat is het moeilijk 

quantitatieve uitspraken te doen over de maximale temperatuur in een preparaat. Wel zijn 
uitspraken te doen over verschillende trends van de maximale temperatuur in een preparaat 

(bijvoorbeeld afhankelijkheid tussen maximale temperatuur en bundelstraal). 

Het verlies aan wannte door wanntestraling van een dun gedroogd biologisch preparaat is een 

effect dat het wanntevcrlies door geleiding naar de omgeving kan overtreffen. De wanntestra· 
ling van het preparaat geeft aanleiding tot een lagere temperatuur. Het model dat deze wijze 

van wannteverlies in rekening neemt is analytisch afgeleid voor een stilstaande bundel en is 

in overeenstemming met het hier afgeleide numerieke model. 

Het numerieke model berekent naar alle waarschijnlijkheid de wanntehuishouding van een 
preparaat met een scannende bundel op een correcte wijze. De eerste resultaten wijzen erop 

dat de maximale temperatuur in het preparaat verlaagd kan worden door met een scanfre

quentie groter dan 1 kHz te scannen (maar dit is afhankelijk van de thermische parameters). 

Een indicatie van de maximale afname van temperatuurstijging als het gevolg van een scan

neode bundel kan verkregen worden met analytische model voor een stilstaande bundel (zie 
ook Figuur 4.7). 

Het effect van de wanntegeleidingscoëfficiënt op de maximale temperatuur in het preparaat in 

combinatie met een scannende bundel moet nog onderzocht worden. De opzet van deze 
berekeningen zou identiek kunnen zijn aan de berekeningen bij verschillende soortelijke 

wanntes (Figuur 4.13). 

Het numerieke model moet vereenvoudigd worden, opdat berekeningen minder rekentijd 

kosten. Door de winst in rekentijd kunnen microbundelexperimenten met grotere 
scangebieden gesimuleerd worden, waardoor het effect van de scansnelheid, grootte van 

scangebied en scanpatroon duidelijker waarneembaar is. 

Door het verder ontwikkelen van de temperatuunneting zou het belang van wannteafgifte 

voor een dun preparaat experimenteel gecontroleerd kunnen worden. Door de bundelstroom te 
bepalen die nodig is om de was te laten smelten voor verschillende groottes van de gaten in 
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het grid, kan bepaald worden of vanaf een zekere preparaatafmeting de benodigde 

bundelstroom niet meer stijgt Dit verschijnsel duidt namelijk op een dominante 
wannteafgifte door straling (zie ook Figuur 4.5). 
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Appendix 

A Stralingstheorie 

De totale netto energie die per eenheid van oppervlak wordt uitgestraald door het biologische 
preparaat op plaats x en tijd t wordt gegeven door [C0088]: 

(A.l) 

In deze fonnule is T0 de omgevingstemperatuur in Kelvin, T(x,t) de temperatuur van het preparaat 
in Kelvin op plaats x en tijd t, a is de constante van Stefan-Boltzmann (a=5,67·10·8 wm-2K 4

) en 
' is de emissiviteit van het preparaat De emissiviteit is de verhouding van het totaal uitgestraalde 
vennogen per eenheid van oppervlak van het preparaat en een zwart lichaam met dezelfde 
temperatuur. De emissiviteit varieert van 1 voor een zwart lichaam naar 0,6 voor nonnale 
materialen tot 0,05 voor gepolijste metalen. 
Dat de temperatuur op plaats x en tijd t als vierde macht in deze vergelijking voorkomt levert vaak 
problemen bij een analytische aanpak van een probleem, waarvan deze stralingtenn ook deel uit
maakt Bovenstaande vergelijking kan gelineariseerd worden rondom temperatuur T1, zodat het 
boven geschetste probleem niet meer aan de orde is. Dit lineariseren gebeurt als volgt. 

De benadering gaat op als T=T1• 

30 
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0 .....-
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""'" 
10 
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T, 
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Figuur A.l :De functie T' wordt benaderd met een rechte lijn door (TJoT/). 

(A.2) 

400 

De manier waarop de vierde macht van de temperatuur benaderd wordt is te zien in Figuur A.I. De 
functie r wordt benaderd in de buurt van T1 door middel van een rechte lijn door (T1,T1

4
) met 
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dezelfde richtingscoëfficiënt als de functie r. Omdat de tweede afgeleide van r definiet positief 
is, geeft de benadering altijd een onderschatting van de r tenn en dus ook een onderschatting van 
het netto uitgestraalde vennogen van het preparaat. 
In deze benadering kan T1 vrij gekozen worden. Door T1 zo te kiezen dat het netto uitgestraalde 
vennogen van het preparaat maximaal is (of de maximale temperatuur in het preparaat minimaal) 
wordt de benadering geoptimaliseerd. 
Als formule (A.2) in (A.l) wordt ingevuld dan onstaat de volgende vergelijking: 

(A.3) 

Om een idee te geven van de fout die wordt gemaakt met deze benadering, wordt het volgende 
rekenvoorbeeld gegeven. In een biologisch preparaat dat door de bundel opgewannd wordt heerst 
een maximale temperatuur van 400 K bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 300 K. Als in 
dit geval T1 gelijk aan 340 K genomen wordt dan wordt door de benadering op de plaats waar de 
maximale temperatuur van 400 K heerst een fout van 12% in Tirad gemaakt. Op een plaats in het 
preparaat waar een temperatuur van 300 K heerst wordt ook een fout van 12% inTirad gemaakt. Op 
andere plaatsen in het preparaat wordt door de benadering een fout van 12% of minder in nrad 
gemaakt. Hieruit volgt dat de fout in de totale uitgestraalde vennogen van het preparaat kleiner is 
dan 12%. Door het optimaliseren van de waarde van T1 wordt deze fout alleen maar kleiner. 
De benadering zal toegepast worden voor temperatuurstijgingen in het preparaat tot 100 K boven 
kamertemperatuur. De fout door de benadering is dan kleiner dan 12%. 
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B Beschrijving van STAT.PCM 

Het programma STAT.PCM is een plotdata cammand macrofile die het temperatuurprofiel 
uitrekent van een dun preparaat met warmtestraling als het wordt bestraald met een stationaire 
bundel {model van paragraaf 4.5). Het profiel wordt weergegeven als functie van de straal en 
tevens wordt de maximale temperatuur gegeven. De waarden van de invoerparameters worden in 
de cammand file gedefinieerd. Ook kan worden opgegeven of het preparaat wel of niet is 
ingeklemd met behulp van de parameter INGEKLEMD. Ook kan T1 zowel automatisch als 
handmatig bepaald worden. Welke van de twee mogelijkheden wordt gebruikt wordt bepaald door 
de parameter Tl_INVULLEN. Als dit automatisch gebeurd wordt T1 zo gekozen dat de maximale 
temperatuur minimaal is. Anders wordt de door de gebruiker opgegeven waarde gebruikt. De 
waarden van INGEKLEMD en Tl_INVULLEN dienen gelijk aan nul of één te zijn. 

De cammand macrofile ziet er als volgt uit: 

DEFAm.T 
! OPGEVENVAN INSfELBARE PARA.\1ETERS IN STANDAARD SJ-EFNHEDEN 

Rl-10= 1000 
K= 0.05 
E.\115= o.ti 
D=4E-6 
lB=IE-10 
STOPP=l20 
T0=293 
Rl=2e-6 

! STOPPING POWER IN Me V cm2 gr-1 

R2=1.5E-3 

DEFINERING VAN MODEL 

INGEKLEMD• 1 
Tl_INVULLEN • 0 
Tl =0 

!l=JA O=NEE 
!l=JA O=NEE 

PARAMErERS VOOR OPLOSSEN VAN PROBLEEM 

NRPUNTEN=IOO 
STAP_Tl=50 

! AANTAL PUNTEN VOOR ELK INTERVAL(zonder nulpunt) 

PROGRAMMA 

! NIEr INSTELBARE PARAMETERS 
SIGMA=5.67E-8 
Pl=3.14159265359 
QA=IB•RHO•STOP~lE5/(PJ•Rt•R I) 
BEI"AO=QA/K 

IF TUNVULLEN .EQ. 1 TI!EN GOTO VERDER 

! WELKE Tl 
HALVEREN=O 
TI=TO 
ITERATIE: 
! llEREKENING VAN DTA(O)/DTI 

TI=Tl-0.25 
ALPHA=(S•SJGMA •EMJS"Tl••J)/(K•D) 
T2=(fo••4t(4•Tt••3)+0.75*Tll 
Xl=SQRT(ALPHA)•Rt 
X2=SQRT(ALPHA)*R2 
lO=BESIO(Xl) 
Jl=BES!l(Xl) 
KO=BESKO(Xl) 
KI=BESKI(Xl) 
KO$=BESKO(X2) 
ll$=BESIJ(X2) 
IO$=BESIO(X2) 
Kl$=BESKI(X2) 
IFINGEKLEMD.E~OTI-lEN 

A_A=(KIS/IIS+KO/IO)*(BETAO*Il)/(ALPHA•(KO•ll+Kl•JO))-BETAO/(ALPHA•IO) 
E.'\'DIF 
IF INGEKLEMD .EQ. 1 TI!EN 

A_A=(f0-T2)/10S-BETAO/(ALPHA•JO) 
A_A=A_A+(K0/10-KOS/10$)* (BET AO•Jt )/(ALPHA *(KO*I I +K 1*10)) 

Do'DIF 
TA_I=A_A+BETAO/ALPHA+T2 

Tl=Tl+0..5 
ALPHA=(S*SIGMA •EMJS*Tl**3)1(K *0) 
T2=(fo••4/(4*TI**3)+0.75*T 1) 
Xl=SQRT(ALPHA)*Rl 
X2=SQRT(ALPHA)•R2 
IO=BESIO(Xl) 
ll=BESIJ(Xl) 
KO=BESKO(XJ) 
Kl=BESKI(Xl) 
IO$=BESIO(X2) 
KOS=BESKO(X2) 
l1S=BESII(X2) 
Kl$=BESKI(X2) 
JF INGEKLEMD .EQ. 0 TI-1EN 
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A_A=(KlS/IlS+KO/IO)*(BETAO"Il)I(ALPHA~O•ll+Kl*lO))-BETAO/(ALPHA*lO) 
ENDIF 
JF INGEKLEMD .EQ. 1 ntEN 

A..A=(f0..T2)/IO$-BET AO/(ALPHA *10) 
A_A=A_A+(KO/IO..KO$/IO$)*(BETAO*Il)I(ALPHA*(KO*Il+Kl*l0)) 

ENDIF 
TA_FA_A+BETAO/ALPHA+T2 
DTA=(fA_l-TA_l)/0.5 
Tl=Tl-0.2S 

! ENDEVAN FUNCilE 
JF DTA .GT. 0 THEN HALVEREN=! 
JF HALVEREN .EQ. 1 ntEN STAP_Tl..sTAP_Tl/2 
!ALLEEN STAP HALVEREN ALS OVER MIN. GEWEEST 
JFDTA .LT. OntENTl=Tl+STAP_Tl 
lF DTA .GT. 0 ntEN Tl=Tl..SfAP_Tl 
JF DT A .EQ. 0 THEN GOTO VERDER 
JF STAP_Tl .LT. 1 11iEN GOTO VERDER 
GOTO lTERA TIE 

VERDER: 
='GEBRI.J1K1E TI IS :• 
•Tl 
lF Tl_INVULLEII .EQ. 0 TiffiN 

='AFGELEIDE DTA(O)IIJfl IS: • 
•DTA 

ENDIF 

! TUSSEN V ARtABELEN 
ALPHA=(8*SIGMA•EMIS*Tl**3)1(K*D) 
n=cro••4f(4 •n••3J-Hl.7S*Tl) 
XI=SQRT(ALPHA)*Rl 
X2=SQRT(ALPHA)*R2 
10=BESIO(Xl) 
Il=BESII(Xl) 
KO=BESKO(Xl) 
Kl=BESKl(Xl) 
IO$=BESIO(X2) 
KOS=BESKO(X2) 
Il$=BESII(X2) 
K!S=BESKI (X2) 

! PARAMETERS V~ OPLOSSING 
JF INGEKLEMD .EQ. 0 THEN 

A_A=(KIS/IIS+KO/IO)*(BETAO*Il)/(ALPHA*(KO*Il+Kl*IO))-BETAO/(ALPHA•IO) 
A_B=(BET AO"Il•K 1$)/(ALPHA *ll$*(KO"Il+Kl*IO)) 
B_B=(BETAO*ll)I(ALPHA*(KO*Il+Kl*IO)) 

ENDIF 
JF INGEKLEMD .EQ. 1 THEN 

A_A=(f0-12)110$-BET AO/(ALPHA *10) 
A_A=A_A+(KO/IO..KO$/IOS)*(BET AO*Il )I(ALPHA *(KO*Il +Kl*IO)) 
B_B=(BET AO*Il)/(ALPHA*(KO•Il+K 1*10)) 
A_B=(f0..T2)/10S-(BETAO*Il*KO$)/(ALPHA•IOS•(KO" 11 +K 1*10)) 

ENDIF 

! REKBil PROFIEL UIT BINNEN Rl 
ST AP=R l/(NRPUNTEN-1) 
GEN V _RA O.ST AP ,RI 
VECfOR V_TA JI.'RPUNTEN 
V_TA=A_A•BESIO(SQRT(ALPHA)•V_RA)+BETA0/ALPHA+12 

! REKE."II PROFIEL UIT TUSSEII RI EN 2*Rl 

! STAPGROOTTE VAN PUNTEN IN A 

STAP=Rl/(NRPUNTEN-1) ! STAPGROOTTE VAN PUNTEN IN A 
H1=2*Rl 
GEN V_RBI Rl,STAP,l-11 
VECfOR V_TBI NRPUNfEN 
V_TBl=A_B•BESIO{SQRT(ALPHA)*V_RBI)+B_B*BESKO{SQRT(ALPHA)•V_RBl)+T2 

! REKEN PROFIEL UIT TUSSEII 2*Rl EN R2 
STAP=(R2-2*R1)/(NRPUNTEN-l) ! STAPGROOTTE VAN PUNTEN IN A 
H1=2*Rl 
GEN V_RB2 Hl ,STAP,R2 
VECfOR V _TB2 NRPUNfEN 
V _TB2=A_B*BESIO(SQRT(ALPHA)*V _RB2)+BJI*BESKO(SQRT(ALPHA)*V _RB2)+T2 

! TEKEN PROFIEL 
CLEAR 
DESTROY V_R V_T 
COPY V _RA V _R 
COPY/APPEND V_RBl V_R 
COPY/APPEND V_RB2 V_R 
COPY V_TA V_T 
COPY/APPEND V_TBl V_T 
COPY/APPEND V_TB2 V_T 
V T=V T-TO 
GR V_RV.:.T 
=='MAXIMALE TEMPERATin.JR: • 
sV_Tlll 
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C Beschrijving van het programma TEMS 
C.l Globale omschrijving van TEMS 

Het programma TEMS (samentrekking van temperatuur en .§.Cannend) is een in Fortran geschreven 
programma dat de warmtehuishouding van een dun preparaat berekend dat bestraald wordt met een 
bundel die over een lijn heen en weer beweegt (een zogenaamde lijnscan). Het programma bestaat 
uit een aantal mes. 

TEMS.FOR is het hoofdprogramma. 
CfEMS.FOR is gebruikt voor het definiëren van globale variabelen door middel van 
zogenaamde common blokken. 
CPU_ TIME.FOR berekend het aantal CPU seconde dat de berekening al bezig is. 
PDETWO.OBJ is de object file van het pakket PDETWO. Deze object file moet met 
TEMS.FOR meegelinkt worden. 
erEMS.DAT is een data file die alle instelbare beginvariabelen bevat (behalve het aantal 
roosterpunten in de x en y-richting, deze moeten in het hoofdprogramma ingegeven worden). 

De uitvoer van TEMS wordt op de volgende manier geregeld. 
Er is uitvoer naar het scherm. Deze uitvoer bestaat uit de beginwaarden van de variabelen en 
tussentijds waarden van enkele variabelen. 
Tevens is er uitvoer van tussentijdse berekeningen naar de file CTEMS.DAT. Hierdoor 
worden de beginwaarden en de bijbehorende uitkomsten in een file bewaard. 
Ook is er uitvoer naar CTEMSRES.DAT. Deze file bevat alle tussentijdse resultaten. 
Hierdoor kan, als een berekening om welke reden dan ook is afgebroken, de berekening 
worden voorgezet op het punt van afbreken. De gegeven in deze file worden dan bij het 
opstarten van TEMS ingelezen, zodat de berekening voortgezet kan worden. De parameter 
CONT bepaald of een nieuwe berekening moet worden opgestart of dat een afgebroken 
berekening moet worden voortgezet. Het versienummer van deze file moet altijd 1 zijn. 

Door deze aanpak van invoer en uitvoer kan het programma als een batchjob gedraaid worden. 

C.2 Omschrijving invoerparameters 

Vrijwel alle invoervariabelen kunnen worden ingegeven in de file CTEMS.DAT. De volgende 
invoervariabelen kunnen ingesteld worden. Alle waarden moeten, tenzij anders venneldt, in 
standaard SI-eenheden worden ingegeven. 
NXP : Het aantal punten op de positieve x-as. In tegenstelling tot de andere variabelen 

NYP 

RHO 
c 
K 
EMIS 
STOPP 
L 
D 
IB 
RB 
A 
FREQ 
NS 
RS 
TR 

PR 

XF 
YF 
GRSCR 

CONT 

wordt deze variabele in het hoofdprogramma geïnitialiseerd. Deze parameter is tijdens 
berekeningen gelijk aan 15 genomen. 
Het aantal punten op de positieve y-as. In tegenstelling tot de andere variabelen 
wordt deze variabele in het hoofdprogramma geïnitialiseerd. Deze parameter is tijdens 
berekeningen gelijk aan 15 genomen. 
De dichtheid van het preparaat. 
De soortelijke warmte van het preparaat. 
De warmte~eleidingscoëfficiënt. 
De emissiv1teit van het preparaat 
De stopping power in MeVgr1cm2• 
De halve lengte van een zijde van het preparaat 
De dikte van het preparaat 
De bundelstroom. 
De bundelstraaL 
De factor die de rand van de bundel bepaald (zie beschrijving van de brontem1). 
De scanfrequentie. 
Aantal bundelposities op positieve y-as. 
De stapgrootte van de bundeL 
De tijd die de bundel nodig heeft om van de ene positie naar de volgende te 
stappen. 
Percentage van het totaal aantal roosterpunten dat zich in het equidistante gebied 
bevindt. 
Helft van de afmeting van het equidistante gebied in de x-richting. 
Helft van de afmeting van het equidistante gebied in de y-richting. 
Deze parameter geeft aan welk grafisch scherm er gebruikt wordt (O=geen grafische 
weergave). Wil men deze optie gebruiken dan moet het programma TEMS.FOR iets 
aangepast worden. De wijze waarop dit moet gebeuren staat beschreven aan het begin 
van de subroutines. Bij het linken moet gplot (van plotdata) worden meegelinkt 
Geeft aan of een oude berekening, waarvan de resultaten en invoerparameters in 
respectievelijk CTEMSRES.DAT en CTEMS.DA T staan, moet worden voortgezet of 
een nieuwe berekening moet worden opgestart met invoerparameters zoals die in 
CTEMS.DAT staan. 
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EPS 

RET 

De relatieve nauwkeurigheid waannee elke tijdstap moet worden berekend. In de 
berekeningen is deze parameter gelijk aan 10"5 genomen. 

• Relatieve nauwkeurigheid waannee de maximale temperatuur in het preparaat voor 
bepaalde invoer parameters bepaald moet worden. Zie voor een nadere omschrijving 
van RET paragraaf 4.6.3. 

Om de opzet van het programma nog iets te verduidelijken zal een kleine beschrijving van de 
subroutines gegeven worden. 
TRANS : Bepaald uit het 2-dimensionale temperatuurprofiel de doorsnede over de y-as, 

zodat deze grafisch kan worden weergegeven. Hierbij treedt een conversie van 
doubles naar reals op. 

PLTEM Plot het door TRANS bepaalde temperatuur profiel. ICLEAR geeft aan of de 
figuur eerst gewist moet worden voordat de grafiek getekend wordt. 

SAVERESULTS Saved tussentijdse resultaten. Hierdoor kan de berekening worden voortgezet 
nadat de berekening is afgebroken. 

READRESULTS Leest resultaten uit CfEMSRES.DAT, zodat een afgebroken berekening kan 
worden voortgezet 

CfMAX Bepaalt de maximale temperatuur in een preparaat en de plaats waar dit 
optreedt in het geval van een lijnscan. 
Integreert het temperatuurprofiel zodat de toename van de inwendige energie 
bepaald kan worden. 

CINTT 

Berekent de bundelpositie op tijd TOUT. 
Bepaalt FAC met behulp van Newton iteratie. 
Berekent de x-coördinaten van de roosterpunten. 
Berekent de y-coördinaten van de roosterpunten. 

BPOS 
FFAC 
CXARR 
CYARR 
INIT 
INXYU 

Initialiseert parameters voordat eerste berekening plaats vindt. 
Initialiseert temperatuurprofiel en roosterpunten, omdat rooster aangepast moet 
worden vanwege het bewegen van de bundeL 

F 
BNDRYH 
BNDRYV 
DIFFH 
DIFFV 

Definitie van differentiaalvergelijking ten behoeve van PDETWO. 
Definitie van horizontale randvoorwaarden. 
Definitie van verticale randvoorwaarden. 
Definitie van horizontale diffusiecoëfficiënt 
Definitie van vcrticale diffusiecoëfficiënt. 

C.3 Listing van TEMS 

De listing van het programma CfEMS.FOR ziet er als volgt uit: 

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z) 
DOUBLE PRECISION K.L,IO,PI 
INTEGER GRSCR 
COMMON /CONSI"/ RHO,C,K,SVIIS,STOPP.L.D.TO.IO.RB. 
1 A.FREQ.NS,RS,TR.PR.XF,YF,GRSCR, 
1 YBl,YB2,SIGMA.PI.E 

De listing van TEMS.FOR ziet er als volgt uit: 

PROGRAM TEMS 

C-1\'UMERIEKE PARAMEI'ERS 
PARAMETER ( 
1 NXP•lS, 
1 NYP•lS, 
1 NX •NXP+l, 
1 NY ~ 2•NYP+l, 
1 NW • 7•NX+l6+IS•NX•NY+3•NX•NX•NY) 

INCLUDE 'C'IEMS.FOR' 

DOUBLE PRECISION U(NX,NY),UI(NX,NY),XARR(NX),Y ARR(NY) 
1 ,YARR l(NY),WORK(NW),IB,INTT ,INTTY(NX) 
REAL XPLOT(NY),YPLOT(NY) 
INTEGER EIND.IWORK(NX•NY).CONf 
CHARACTER CNAAM•2S 
REAL SECBEGIN 

COMMON /PARAM/ EIND,TOUT,IOUT,TMAX,YMAX,TMAXS,YMAXS 
1 .TMAXT.YMAXT 

C FORMAT VOOR INLEZEN DOUBLE PRECISION UIT CIEMS.DAT 
1 FORMAT (A25.Fl5.16) 
C- FORMAT VOOR INLEZEN INTEGER CTEMS.DAT 
l FORMAT (A25.1I5) 
C- FORMAT UITVOER DOUBLE PRECISION NAAR SCllaM 
5 FORMAT (IX,A25,Gl5.8) 
C- FORMAT UITVOER INTEGER NAAR SCHERl"l 
6 FORMAT (IX.A2S.Il5) 
C FORMAT VOOR KOPTABEL 

Pagina 83 



I FORMAT (1X,A10,1X,AIO,IX,Al2,1X,Al4,1X,Al5,1x.Al0) 
C- FORMAT VOOR UITVOER 
9 FORMAT (IX,Fl0.6,1X,FlQ.6,lx,F12.8,1X,Fl4.10,1X.FIS.6,1X.FI0.3) 

C PARAMErERS INLEZEN 
0~ (UNif•l,sTATUS='OLD'. FILE-'CrnMSDAT') 
RFAD (1.1) CNAAM. RHO 
PRINT S,CNAAM,RHO 
RFAD (1,1) CNAAM, C 
PRINT S.CNAAM,C 
RFAD (1,1) CNAAM, K 
PRINT S,CNAAM,K 
RFAD (1,1) CNAAM, EM1S 
PRINT S,CNAAM,EMIS 
RF.AD (1,1) CNAAM, SfOPP 
PRINT 5,CNAAM,5TOPP 
RFAD (1,1) CNAAM. L 
PRINT S,CNAAM.L 
READ (1,1) CNAAM, D 
PRINT S,CNAAM,D 
RFAD (1,1) CNAAM, TO 
PRINT S,CNAAM,TO 
READ (1,1) CNAAM, m 
PRINT S.CNAAM.IB 
RFAD (1,1) CNAAM, RB 
PRINT S,CNAAM,RB 
READ (1,1) CNAAM, A 
PRINT S,CNAAM,A 
READ (I, I) CNAAM, FREQ 
PRINT S,CNAAM,FREQ 
READ (1.2) CNAAM, NS 
PRINT 6,CNAAM,NS 
READ (1,1) CNAAM, RS 
PR!Nf S,CNAAM.RS 
READ (1,1) CNAAM, TR 
PR!Nf S.CNAAM,TR 
READ (1,1) CNAAM, PR 
PRINT S.CNAAM.PR 
READ (1,1) CNAAM, XF 
PRINT S,CNAAM.XF 
READ (1.1) CNAAM, YF 
PRINT S.CNAAM.YF 
READ (1.2) CNAAM, GRSCR 
PRINT 6,CNAAM,GRSCR 
READ (1.2) CNAAM, CONT 
PRINT 6,CNAAM, CONT 
READ (1.1) CNAAM, EPS 
PRINT S,CNAAM.EPS 
READ (1,1) CNAAM. RET 
PRINT S,CNAA.\I,RET 
CNAAM = 'PUNTEN OP POS X-AS =· 
WRITE (1.6),CNAAM.NXP 
PRINT 6,CNAAM,NXP 
CNAAM = 'PUNTEN OP POS Y-AS •" 
WRITE (1.6),CNAAM.NYP 
PRINT 6,CNAAM.NYP 

C NIET INSTELBARE PARAMErERS 
NSS = !NT(RS/(YF·(l+A)•RB))+1 
SIGMA = 5.6703[).8 
PI = 3.1415926500 
E = 1.60:!0-19 
H = l.D.J:! 
TINT = 1/FREQ 
JO = IB/(PJ•((i-A)*RB) .. 2+2•PJ•RB•RB•(A-4•A•A!PIJPI)) 

TSCAN •TINT 
lF (RS.NE..O) TSCAN • 4•T1NT*NS 

MF •12 
SECBEGIN "'CPU_TIME(O.O) 
IWORK(l) • I 
IWORK(2) "' NX 
IWORK(J) = NY 
IWORK(4) = 12 
IWORK(S) = NW 
lWORK(6) • NX•NY 

C-BEGIN 
INDEX•l 
EIND • 0 
TOUT "'0.00 
JOUT •l 
TMAX •TO 
TMAXS•TO 
TMAXT=TO 
YMAX •0.00 
YB2=0.00 
CALL lNIT(U.XARR,YARR,NX,NY, CONT) 
CALL ClNTT(U.XARR,Y ARR,lNTT,JNTTY ,NX,NY) 
WRITE (1,8). 'TUD ','POS. ','POS. MAX.','MAX. T • 
1 'INTERNE E' 'CPU TIME' 
PRINT s.'Tub ·:ros. ·;POS. MAX.';MAX. T • 
1 ,'INTERNE E','CPU_TIME' 
WRITE (1.8). '(s) ",'(microm.)','(microm.)','(K) 
1 ,'(micmJ)' ,'(s) • 
PRINT B,'(s) ",'(microm.)','(microm.)','(K) 
1 ,'(microJ)','(s) • 
WRITE (1,9).TOUT,YB2.YMAX.TMAX,1NIT,CPU_TIME(O.O)-SECBEG1N 
PRINT 9,TOUT,YB2,YMAX,TMAX,1NIT,CPU_TlME(0.0)-SOCBEGIN 

10 lF (EJND.NE.3) THEN 
CALL SA VERESULTS(U,XARR,YARR,NX,NY) 
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TOUf•TOUT+TINT 
CALL BPOS(TOUr) 
DO 30 I • l,NSS 

TSUB•TOUf-TINT +DFLOAT(l)-TR/DFLOAT(NSS) 
lF (l.EQ.NSS) TSUB-TOUf 
lF ((I'OU'f.EQ.TlNT).AND.(l.EQ.l)) TIIEN 

YBl•YBl 
C BU EERSTE SL\G NIEUWE BEREKENING SfAAN ARRAYS U)CARR,YARR AL GOED 

ELSE 
CAU.INXYU(U.Ul,Y ARR. Y ARRl 

1 ,NX,NY,YB1+DFLOAT(I-l)IDFLOAT(NSS)*(YB2-YB1)) 
ENDIF 
CALL DRIVEP(NX*NY,TOUf-TINT ,H.U,TSUB,EPS,MF,INDEX. 

WORK,IWORKXARR.YARR) 
lF (INDEX.NE.O) mEN 

PRINI' •. "INTERGRATIE NlEI' SUCCESVOL. INDEX z 'JNDEX 
SfOP 

ENDIF 
INDEX•2 

3G CONTINUE 
CALL CTMAX(U,NX,NY,TMAX.NTMAX) 
YMAX=YARR(NTMAX) 
lF (TMAX.GT.TMAXS) rnEN 

TMAXS=TMAX 
YMAXS=YMAX 

END lF 
C- WANNEER UITVOER? 

lF (NlNT(TOUfJTINT).EQ.lOUf) 1HEN 
CALL CINTI(U,xARR.YARR.INTI.INTIY ,NX,NY) 
WRITE (1,9).TSUB,YB2,YMAX.TMAX.INTI,CPU_TIME(O.O)-SECBEGIN 
PRINT 9,TSUB. YB2, YMAX.TMAX.INIT .cPU_TIME(O.O)-SECBEGIN 
lF (10Uf.LE.200) THEN 

IOUT=IOUf+l 
ELSE 

lF (YB2.EQ.O) TIIEN 
IOIJf=IOUf*2 

ELSE 
IOUT=IOliT+l 

ENDIF 
ENDIF 

END IF 
C- WANNEER. EINDE? VERW ACIITE DEL TA T IN KOMENDE SECONDE 
C- MINDER DAN REI' VAN HUIDIGE TOTALE DELTA T 

lF ((YBZ.EQ.O).AND.(YBI.LE.O)) THEN 
IF ((ABS(TMAXS-TMAXT)I(fSCAN*(TMAXS-TO)).LE.REr) 
.OR.(TMAXS.LT.TMAXT)) TilliN 
EIND=EIND+l 

ELSE 
Ell\'0=0 

ENDIF 
lF (fMAXT.LT.TMAXS)TIIEN 

TMAXT=TMAXS 
YMAXT=YMAXS 

ENDIF 
TMAXS•TO 

C RESET TMAXS VOOR NIEUWE SCAN 
END IF 

ELSE 
GOT020 

END 1F 
GOTO 10 

20 CALL CIN1T(U,xARR,YARR.INTT,WITY,NX,NY) 
WRITE (1,9).T01Jf,YB2,YMAX,TMAX,INTI,CPU_TIMECO.O)-SECBEGIN 
WRITE (l,9).TOUT.YB2, YMAXT,TMAXT JNIT,CPU_TIME(O.O)-SECBEGIN 
PRINT 9,TOUf.YB2,YMAX,TMAX,INTI,CPU _TIME(O.O)-SECBEGIN 
PRINT 9.TOUT.YB2,YMAXT,TMAXT,INIT.CPU_TIME(O.O)-SECBEGIN 
END 

c•••••••••••• ... •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••c 
c 
C SUBROUfiNES 
c 
c•••••••••••• .. • ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••-c 

C-- REGEL OPNEMEN IN INIT 
C CALL SET_PLOT.J)EVICES(GRSCR.6,0,7 ,O;CM';LANDSCAPE',l) 
C- REGEL OM PLOT AAN TE STUREN 
C CALL Pl..TEM(XPLOT,YPLOT,NY,ICLEAR) 
C CALL TRANS(U,YARR,XPLOT,YPLOT,NX,NY) 

SUBROtifiNE TRANS(U,Y ARR,xl'LOT.YPLOT ,NX,NY) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION U(NX,NY). YARR(NY) 
RFAL XPLOT(NY).YPLOT(NY) 
DO 10 l=l.NY 

YPLOT(l)=SNGL(U(lJ)-TO) 
XPLOT(I)=SNGL(YARR(l)*l.D6) 

10 CONTINUE 
END 

C SUBROUTINE PLTEM(XPLOT.YPLOT ,NY JCLEAR) 
C INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
C RFAL XPLCJf(NY). YPLOT(NY). YVMAX 
C IF (ICLFAR.EQ.I) !hen 
C CALL CLEAR_PLOT 
C CALL SEfNAM('Y AUTo· ,2.0) 
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C CAU. GPLOT(XPLOI',YPWI'.NY,4) 
c CAU. a.EAR....PLOf 
C YVMAX• GEI'NAM('YVMAX') 
C CAU. SETNAM('YVMAX',YVMAX+l) 
C CALL SE.TNAM('YMAX',YVMAX+l) 
C CALL SE:ll.AB('XLABEI..','POSITION (<mu>m.)1 
C CALL SETI.AB('YLABEL',"ffiMP. RISE (K)') 
C CALL SETNAM('XMAX'.SNGL(2•Ns•RS•J.D6)) 
C CALL SEJNAM('XM1N',SNGL(-2•NS•RS•J.D6)) 
C CALL SETNAM('Nl.XlNC',O.O) 
C ENDIF 
C CAU. GPLOT'(Xl'LOI'.YPLOT.NY.l) 
C END 

~~~~TS(U)CARR,YARR.NX.NY) 
INTEGER EIND 
DOUBLE PRECISION U(NX,NY),XARR(NX),YARR(NY) 
COMMON IPARAMI ElND,TOliT,IOliT,TMAX,YMAX,TMAXS.YMAXS 
1 ,TMAXT,YMAXT 
OPEN (UN1T=2.STATIJS='OLD', FILE='C'IEMSRES.DAT:I' .FORM='UNFORMATTED') 
WRITE (2) EIND;rol1f .IOl1f,TMAX. YMAX.TMAXS. YMAXS,TMAXT, YMAXT 
WRITE (2) YB2.YBl,(XARR(I),I~J,NX) 
WRITE (2) (YARR(I).l=l.NY) 
WRITE (2) ((U(I.J).I=I.NX)J=I,NY) 
CLOSE(UNIT=2.STATUS-'KEEP') 
.END 

SUBROUTINE READRESULTS(U.xARR. Y ARR,NX.NY) 
INCLUDE 'C'IEMS.FOR' 
INTEGER EIND 
DOUBLE PROCISION U(NX.NYl.XARR(NX). YARR(NY) 
COMMON /PARAM/ EIND,TOliT,IOliT,TMAX,YMAX,TMAXS,YMAXS 
1 ,TMAXT,YMAXT 
OPEN (UN1Tz2,STA TIJS='OLD', FD...E='C'IEMSRES.DA T;l' .FORM='UNFORMATTED') 
READ (2) EIND.TOl1f ,10l1f,TMAX.YMAX,TMAXS,YMAXS,TMAXT,YMAXT 
READ (2) YB2.YBI.(XARR(I)J=I,NX) 
READ (2) (YARR(I).l=I,NY) 
READ (2) ((U(IJ).l=l.NX)J=l.NY) 
CLOSE{UNir=2.STATUS='KEEP') 
END 

INCLUDE "O'U_11ME.FOR' 

SUBROliTlNE CTMAX(U.NX.NY:rMA:x.NTMAX) 
INCLUDE 'C'IEMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION U(NX.NY) 
TMAX=U(l,.l) 
NTMAX•1 
DO 10J=2.NY 

IF (U(lJ).GT.TMAX)'THEN 
TMAX=U(l)) 
NTMAX:J 

END IF 
10 CONTINUE 

El\'D 

SUBROliTINE Cll'liT(U,.XARR,Y ARR,ll\"JT,INTTY ,NX,NY) 
C BEREKEND INTERNE ENERGIE VAN HALF SAMPLE EN 
C VERMENIGVULDIGD DEZE MET 1WEE 

INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION U(NX.NY),XARR(NX). Y ARR(NY).INTTY(NX),INTT 
DO 10 l=l,NX 

IN'ITY(I) -o 
10 CONTINUE 

INTT=O 
DO 20 l=l.NX 

DO 30 J=l.NY-1 
INTTY(I)=INTTY(I)+(YARR(1+1)-YARR(J))I2•(U(IJ)+U(l,J+I)-2•TO) 

30 CONTINUE 
.20 CONTINUE 

DO 40 I=I.NX-1 
INTI •INIT + (XARR(I+l)-XARR(I))f2•(1NTTY(I)+INTTY(l+l)) 

40 CONTINUE 
INTT =lNIT • l.D6 •RIIO•c•n-2 
END 

SUBROU'l1NE BPOSifOUT) 
INCLUDE 'CIEMS.FOR' 
YBl•YB2 
NR=IDNINT('l'OUT*FREQ)+NS 
NR=MOD(li.'R,4•NS) 
IF ((NR.LE.2•NS).AND.(NR.GT.O)) 'THEN 

YB2=YB2+RS 
ELSE 

YB2=YB2-RS 
ENDIF 
END 

SUBROliTINE FFAC(LA.RF.NJ.FAC) 
C FIND FACTOR WAARMEE ELK INTERVAL VERMENlGVULDlGD MOET WORDEN 
C OM HET VOLGENDE TE KRUGEN 
C ZODAT NA N-J NrnR.VALLEN ER EEN TOTALE LENGTE LA-RF IS ONTSTAAN 
C LENGTE EERSm NrnRVAL IS RFtJ•FAC 
C FAC WORDr GEVONDEN DMV NEWfON ITERATIE 

INCLUDE 'C'IEMS.FOR' 
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DOUBLE PRECISION LA 
FAC•1.SDO 

C FAC IS NU PROBEER FACfOR 
10 Y•FAC(LA-RF)•J/RF-(1-FAC}/(1-FAC .. (N-1)) 

lF (DABS(Y).GT.1.D-8) WEN 
DY=1-(LA-RF)•1/RP((1-FAC)•(N-1)°FACO•(N-1-1)-1+FAC••(N-1))/ 

1 (1-FAC .. (N-1)) .. 2 
FAO.FACY/DY 
GOTO 10 

ENDIF 
END 

SUBROUilNE CXARR(XARR.NX) 
C. BEREKEN XARR 

INCLUDE 'CffiMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION XARR(NX) 
N=NX-1 
1=NINT(PR•!.D-2•N) 
XARR(l)=O 
DO 10 I= I) 

XARR(1 +I)=DFLOAT(l)/DFLOAT(1)0 (l+A)0RB 
10 CONTINUE 

CALL FFAC(L,xF,N,J,FAC) 
DO 20 I= 1+I.N-1 

XARR(I +I)=XARR(l)+FAC•(XARR~XARR(l-1)) 
20 CONTINUE 

XARR(NX)=L 
END 

SUBROUilNE CYARR(YARR,NY,YM) 
C. BEREKEN YARR 

INCLUDE 'CffiMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION Y ARR(NY) 
N=(NY-1)/2 
J=NINT(PR•l.D-2•N) 
YARR(N+1)=YM 
DO 10 1=1.J 

Y ARR(N+ I +I)=YM+DFLOAT(l)/DFLOAT(J)•YF 
Y ARR(N+1-I)=YM-DFLOAT(I)IDFLOAT(1)•YF 

JO CONTINUE 
CALL FFAC(L·YM. YF,N,J,FAC) 
DO 20 I= J+l.N-1 

Y ARR(N+I+I)=Y ARR(N+I)+FAC•(Y ARR(N+I)-Y ARR(N+l-1)) 
20 CO!\'Tll\'UE 

YARR(NY)=L 
CALL FFAC(L+YM,YF,N),FAC) 
DO 30 I= J+1.N·1 

Y ARR(N+ 1-I)=Y ARR(N+2-I)-FAC•(Y ARR(N+3-I)-Y ARR(N+2-nl 
30 CONTINUE 

YARR(l)=-L 
END 

SUBROliTINE JNIT(U)(ARR, Y ARR,NX,NY, CONT) 
JNCLUDE 'CffiMS.FOR' 
COMMON /PARAM/ EIND,TOliT,JOliT,TMAX,YMAX,TMAXS,YMAXS 
1 ,TMAXT,YMAXT 
INTEGER CONT 
DOUBLE PRECISION U(NX,NY))(ARR(NX),Y ARR(NY) 
lF ( CONT.EQ.O) WEN 

C JNIT Th\1PERA TUUR 
DO !01 = l.NY 
0020 I= l.NX 

U(l))=TO 
lO CONTil\'UE 
10 CONTil\'UE 

CALL CXARR(XARR,NX) 
CALL CYARR(YARR,NY,O) 

ELSE 
CALL READRESULTS(U,XARR, YARR,NX,NY) 

END lF 
END 

SUBROliTINE INXYU(U,Ul,YARR,Y ARRI,NX,NY ,YM) 
INCLUDE 'CffiMS.FOR' 
DOUBLE PRECISION U(NX,NY),Ul(NX,NY),Y ARR(NY),Y ARRI(NY) 

C. PAS YARR AAN D.M.V. YARRI 
CALL CYARR(YARR1,NY,YM) 

C INTERPOLATIE TEMP PROFIEL 
DO 10 J = 2,NY-l 

11=2 
lO lF (YARRIQ).LT.YARR(JI)) WEN 

NP=Jl 
ELSE 

11=11+1 
GOT020 

END lF 
1F (NP.EQ.2) NP =3 
lF (NP.EQ.NY) NP =(NY-1) 
Y=YARR1(1) 
Yl=YARR(NP-2) 
Y2=YARR(NP-l) 
Y3=YARR(NP) 
Y4=YARR(NP+1) 
DO 30 l=l.NX 

UI (l,J)=U(l.NP-2)•(Y· Y2)0 (Y-YJ)•(Y. Y 4)/((Yl-Y2)• 
1 {Yl-Y3)0 (Yl-Y4))+ 
1 U(l.NP·l)•(Y-Yl)0 (Y· YJ)•(Y-Y4)/((Y2· Y!)• 
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1 (Y2-Y3)•(Y2-Y4))+ 
1 U(I.NP)•(Y-Yl)•(Y-Y2)*(Y-Y4)/((Y3-Yl)* 
1 (Y3-Y2)*(Y3-Y4))+ 
1 U(l.NP+l)*(Y-Yl)"(Y-Y2)*(Y-Y3)1((Y4-Yl)* 
1 (Y4-Y2)*(Y4-Y3)) 

30 CONTINUE 
10 CONTINUE 
C- HERNOEMU 

DO 40 Jc2,NY-l 
DO SO l=l,NX 

U(l))=Ul(l)) 
SO CONTINUE 
40 CONTINUE 
C- HERNOEM Y ARR 

0060 I•l.NY 
Y ARR(I)=Y ARRl(l) 

60 CONTINUE 
END 

SUBROUTINE F(T ,X,Y,U,UX,UY ,DUXX,DUYY ,DUDT ,NPOE) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
IF (DMOD(T,l!FREQ).GT.TR) THEN 

YB=YB2 
ELSE 

YB • YBl+DMOD(T,l/FREQ}*(YB2-YBl)ITR 
ENDIF 
R=SQRT((Y • YB)"*2+X**2) 
IF (R.GT.(l+A)*RB) THEN 

BRON=O 
ELSE 

IF (R.LT.(l-A)*RB)THEN 
BRON= l.DS*lO*RHO*SfOPP 

ELSE 
BRON=IDS*lO•RHO*SfOPP*(DCOS(Pl/(4°A"RB)"(R-(l·A)•RB)))**2 

END lF 
END IF 
DUDT=(K•(DUXX+DUYY)+BRON+2°SIGMA•EMIS*(l1l••4-U••4)/D)I(RHO•C) 
END 

SUBROUTINE BNDRYH(T ,X,Y ,U,AH,BH,CH,!'.'PDE) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
AH=D 
BH=! 
CH=O 
END 

SUBROUTINE BNDRYV(T,X,Y,U,AV,BV,CV,NPDE) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
AV=O 
BV=l 
CV=O 
END 

SUBROUTINE DIFFH(T ,X,Y ,U,DH,NPDE) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
DH=! 
END 

SUBROUTINE DIFFV(T .X,Y,U,DV ,NPDE) 
INCLUDE 'CTEMS.FOR' 
DV=l 
END 
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