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Samenvatting 

Scanning Transmission Ion Microscopy (STIM) is een kernfysische analysetechniek die berust 
op het meten van het energieverlies van ionen na transmissie door een preparaat. Dit 
energieverlies is afhankelijk van de dikte en de samenstelling van het preparaat en kan, door 
plaatsafhankelijk te meten, gebruikt worden voor beeldvorming van het preparaat. Tijdens dit 
afstudeeronderzoek is deze STIM-techniek binnen de (protonen)-microbundelopstelling in het 
cyclotron geïntroduceerd en zijn de achtergronden en mogelijkheden van STIM onderzocht. 

Voor de uitvoering van STIM-experimenten zijn twee configuraties mogelijk, namelijk "bright 
field STIM", waarbij de detector in het verlengde van de bundelas staat, en "dark field 
STIM", waarbij de detector onder een kleine voorwaartse hoek staat. Om deze twee 
configuraties met elkaar te vergelijken, is eerst gekeken naar de resulterende hoekverdeling 
die een bundel ionen heeft na transmissie door een preparaat ten gevolge van het optreden van 
veelvoudige verstrooiingen aan de atomen van het preparaat. De hoekverdeling van protonen 
na transmissie door een koperfolie en een titaanfolie is berekend volgens een benadering van 
Marion en Zimmerman en blijkt goed overeen te komen met de experimenteel bepaalde 
hoekverdeling. Uit de veelvoudige verstrooiingstheorie volgt tevens, dat er bij dark field 
STIM-metingen onder een hoek van ongeveer 5° een eenduidig verband bestaat tussen het 
aantal gedetecteerde protonen en de massadikte van het preparaat. Voor bright field STIM 
geldt een dergelijk verband niet en moet naar het energieverlies per pixel gekeken worden om 
verschillen in massadikte te kunnen onderscheiden. 

Voor de verwerking van data van een bright field STIM-meting zijn drie verschillende 
methoden gehanteerd. Met mediaan filteren en met middelen van energiewaarden per pixel 
kan in korte tijd een duidelijke afbeelding van het preparaat gevormd worden. Een belangrijke 
eigenschap van mediaan filteren is, dat hierdoor ruis effectief geëlimineerd wordt. Deze 
methode geniet daarom de voorkeur. Structuren met afmetingen in de orde van de 
bundelafmetingen zijn na mediaan filteren niet meer te zien. Weergave van die structuren is 
wel mogelijk door het energiespectrum op te delen in energie-intervallen en het aantal 
protonen binnen die intervallen als functie van de positie af te beelden. Hierbij is de 
telstatistiek erg belangrijk, waardoor een lange meettijd vereist is. Een goede telstatistiek is 
ook belangrijk voor de energieresolutie en bepaalt dus het kleinste verschil in massadikte dat 
nog waargenomen kan worden. Door per positie meer dan 100 protonen te detecteren is een 
energieresolutie van ongeveer 1 ke V gerealiseerd. 

Ten behoeve van een STIM-meting moet de bundelstroom gereduceerd worden om 
beschadiging van de detector te voorkomen. Hierdoor wordt de stralingsschade die door de 
protonenbundel toegebracht wordt aan het preparaat eveneens gereduceerd. STIM kan 
daardoor gebruikt worden om stralingseffecten van bundels met een grotere bundelstroom te 
bestuderen. Een tweede gevolg van de reductie van de bundelstroom is dat het hierdoor 
mogelijk is om een kleinere bundeldiameter (plaatsresolutie) te verkrijgen dan mogelijk is bij 
andere analysetechnieken zoals PIXE. De afmetingen van een PIXE-bundel zijn met behulp 
van de "edge-scan"-methode bepaald op 2,8x2,1 pm2

• Voor het bepalen van de diameter van 
een STIM-bundel zijn latex ijkbolletjes van 0,5 pm gebruikt. Deze blijken te klein te zijn om 
waargenomen te kunnen worden, zodat de afmetingen van de STIM-bundel niet bepaald 
konden worden. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

De groep Kernfysische Technieken van de faculteit Technische Natuurkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven heeft de beschikking over een cyclotron, waannee 
protonen en a-deeltjes tot 26 Me V energie versneld kunnen worden. De op deze wijze 
gecreëerde ionenbundels worden gebruikt voor de produktie van radio-isotopen voor 
ziekenhuizen en ten behoeve va:n verscheidene kernfysische analysetechnieken, waannee 
karakterisatie van materialen wordt uitgevoerd. Twee van deze technieken zijn PIXE 
(Particle Induced X-ray Emission) en Nuclear Scattering. PIXE is gebaseerd op detectie 
van röntgenstraling die vrijkomt bij beschieting van een preparaat met protonen. De 
energie van deze röntgenquanta is karakteristiek voor het element waarvan ze afkomstig 
zijn. Bij Nuclear Scattering worden de protonen zelf gedetecteerd, nadat ze verstrooid zijn 
aan de atomen van het preparaat. 

Eén van de opstellingen die verbonden zijn met het cyclotron is de microbundelopstelling. 
In deze opstelling wordt elementenanalyse aan biologische preparaten verricht. De 3 MeV 
protonenbundel die vanuit het cyclotron naar deze opstelling wordt getransporteerd, wordt 
daar gefocusseerd tot afmetingen van enkele micrometers. Deze gefocusseerde bundel 
wordt vervolgens over een preparaat gescand en met behulp van PIXE en Nuclear 
Scattering wordt voor elke bundelpositie de aanwezigheid en concentratie van verschillen
de elementen bepaald. Momenteel wordt binnen de microbundelgroep onderzoek gedaan 
op de volgende gebieden: 

- bepaling van de verdeling en concentratie van platina in tumoren van met cisplatin 
behandelde ratten, om zodoende informatie te verkrijgen over de opname van dit 
medicijn in tumoren, 

- bepaling van de aanwezigheid en concentratie van spoorelementen in boorgruis dat 
verwijderd is tijdens operaties bij aderverkalking, 

- bepaling van de concentratie van de elementen Na, Mg, K en Ca in hartspierweefsel, 
waarbij met name wordt nagegaan hoe deze concentraties veranderen tijdens het 
optreden van ischemie in hartspiercellen. 

Bij dit laatste onderzoek moet gekeken worden naar concentratieverdelingen op cellulair 
en zelfs op subcellulair niveau. Bij metingen aan hartspierweefsel is de positionering van 
de bundel op het preparaat daarom een belangrijk aspect. Een hartspiercel is ongeveer 
lOxlOxlOO pm3 groot. Structuren in deze cellen, zoals mitochondriën, zijn ongeveer 1 pm3 

groot. De plaatsresolutie die met PIXE bereikt kan worden bedraagt ongeveer 3 pm. Om 
na te gaan uit welke delen van de cel de met PIXE gedetecteerde spoorelementen 
afkomstig zijn, moet een afbeelding gemaakt worden van het meetgebied en vervolgens 
vergeleken worden met de resultaten van de PIXE-meting. 

Een afbeelding van het preparaat wordt meestal als volgt verkregen. Van een interessant 
gebied in het preparaat wordt met behulp van een lichtmicroscoop een foto gemaakt. 
Voordat de PIXE-meting gestart wordt, wordt het preparaat waaraan de meting verricht 
moet worden in beeld gebracht met behulp van een lichtmicroscoop in de opstelling. 
Vervolgens wordt het preparaat verplaatst tot het gebied waarvan een foto is gemaakt 
ongeveer in de bundellijn ligt. De plaatsresolutie die met een lichtmicroscoop gerealiseerd 
kan worden is ongeveer 2 pm. Mitochondriën kunnen op deze manier dus niet zichtbaar 
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Inleiding 2 

gemaakt worden. Bovendien moet het preparaat vooraf gekleurd worden om met de licht
microscoop structuren te onderscheiden. Dit kan veranderingen in het preparaat teweeg
brengen. 

In 1983 werden de eerste resultaten gepubliceerd van een nieuwe analysetechniek, 
waarmee beeldvorming van het preparaat met behulp van de ionenbundel zélf bewerkstel
ligd kan worden ([Ove83], [Sea83]). Met deze techniek, die Scanning Transmission Ion 
Microscopy (STIM) wordt genoemd, wordt plaatsafhankelijk het energieverlies van ionen 
na transmissie door het preparaat gemeten. Dit energieverlies is een maat voor de 
plaatselijke massadikte van het preparaat en door dit als functie van de positie weer te 
geven wordt een afbeelding van het preparaat verkregen. Door deze techniek uit te voeren 
voordat een PIXE-meting gestart wordt, kan exact het gebied waaraan elementenanalyse 
verricht gaat worden in beeld gebracht worden. Het doel van dit afstudeeronderzoek is het 
introduceren van de STIM-techniek in de microbundelopstelling. 

Voor de uitvoering van STIM-metingen moet er een detector achter het preparaat geplaatst 
worden, waarmee het energieverlies van de protonen gemeten wordt. Omdat vrijwel alle 
protonen die op het preparaat geschoten worden in deze detector terecht komen, vereist 
STIM een drastische verlaging van de bundelstroom (tot 0,2 fA). Vergeleken met andere 
analysetechnieken zoals PIXE, waarvoor een bundelstroom van minimaal 100 pA nodig is, 
is dat een groot voordeel, omdat daardoor de stralingsschade die aan het preparaat wordt 
toegebracht met STIM verwaarloosbaar klein is vergeleken met andere technieken. STIM 
vormt dan ook een ideaal instrument voor het bestuderen van stralingseffecten die in het 
preparaat optreden als gevolg van beschieting met hogere bundelstromen en/of grotere 
doses ([Ben89], [Ben93]). 

Een tweede belangrijk aspect van het gebruik van een lage bundelstroom is de mogelijk
heid om kleinere bundelafmetingen te realiseren dan mogelijk is bij bundels met een 
grotere bundelstroom. Hierdoor is de plaatsresolutie bij STIM-metingen beter dan bij 
PIXE-metingen en is het mogelijk om een betere plaatsresolutie te verkrijgen dan met een 
lichtmicroscoop bereikt kan worden. Dit is vooral belangrijk voor metingen aan biologi
sche preparaten, omdat daardoor met STIM subcellulaire structuren zichtbaar gemaakt 
kunnen worden. Hiervan is o.a. gebruik gemaakt bij het onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer [Wat93] en in AIDS-onderzoek [Cho93]. 

Bovengenoemde eigenschappen van de STIM-techniek hebben er voor gezorgd dat STIM 
zich van een eenvoudige beeldvormingstechniek heeft ontwikkeld tot een veelzijdige 
analysetechniek met een groot toepassingsgebied. Zo wordt STIM bijvoorbeeld veel 
gebruikt in combinatie met PIXE ([Lef87], [Sch92]). Wanneer een ion door een preparaat 
beweegt, verliest het energie en zal de produktie-werkzame doorsnede voor röntgenstraling 
veranderen. Een deel van de röntgenstraling die vrijgemaakt wordt, wordt in het preparaat 
geabsorbeerd, waardoor de intensiteit van de straling afneemt. Zowel de verandering van 
de werkzame doorsnede als de intensiteitsafname van de röntgenstraling zijn gerelateerd 
aan de massadikte van het preparaat. Door eerst met STIM de massadikte als functie van 
de plaats te bepalen, kunnen beide factoren berekend worden en kunnen de PIXE
resultaten hiervoor gecorrigeerd worden. STIM speelt in dit geval dus een aanvullende rol 
bij PIXE-experimenten. Een mooi voorbeeld van de combinatie PIXE-STIM is het onder
zoek naar zink- en mangaanconcentraties in de angel van een schorpioen [Sch92]. 
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Hiervoor is PIXE-microtomografie gecombineerd met STIM-microtomografie. Bij STIM
tomografie wordt een tweedimensionaal energieverlies-plaatje van het preparaat gemaakt, 
vervolgens wordt het preparaat over een kleine hoek gedraaid en wordt opnieuw een 
energieverlies-plaatje gemaakt. Dit wordt herhaald tot het preparaat 180° of 360° gedraaid 
is. Op deze manier wordt driedimensionale informatie over de massadichtheid verkregen 
(zie voor meer details [Sai93] en [Ben92]). STIM-tomografie is met succes toegepast op 
het lijfje van een fruitvliegje (Drosophila melanogastor) [Ben93] en in onderzoek naar het 
groeimechanisme van 'chemica! vapour deposited' (CVD) diamanten [Stu93]. 

Een ander voorbeeld van STIM in combinatie met andere technieken is channeling-STIM 
of CSTIM ([Sai91], [Ben93], [Cho93]). Ook hier wordt de energie van de ionen na 
transmissie door een preparaat gemeten. Wanneer er channeling optreedt, zullen de 
gedetecteerde ionen minder energie verloren hebben dan wanneer er geen sprake is van 
channeling. Op die manier kan de richting van een kristalas bepaald worden en kunnen 
dislokaties opgespoord worden [Kin93]. CSTIM kan alleen toegepast worden op prepara
ten die dun genoeg zijn om de ionen door te laten. Voor analyse van dikkere preparaten 
wordt Channeling Contrast Microscopy (CCM) toegepast, waarbij gekeken wordt naar 
terugwaarts verstrooide ionen. 

Naast bovengenoemde toepassingen wordt STIM nog in talloze andere onderzoeken ge
bruikt, bijvoorbeeld in de micro-elektronica bij het opsporen van defecten in microcircuits 
met verschillende metallisatielagen ([Bre91], [Bre93]). Er zijn zelfs al experimenten 
uitgevoerd met kleine levende diertjes in een niet-vacuüm omgeving [Lef91]. Door de 
goede resolutie die met STIM gehaald kan worden en de lage bundelstroom die er voor 
nodig is, heeft STIM nu al een breed toepassingsgebied en biedt deze techniek vele 
mogelijkheden voor de toekomst. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is de microbundelopstelling uitgebreid met de mogelijkheid 
om STIM-experimenten te verrichten. Een beschrijving van de microbundelopstelling en 
de analysetechnieken PIXE en Nuclear Scattering wordt gegeven in hoofdstuk 2 van dit 
verslag. Om de uitvoering van STIM-metingen te vereenvoudigen is een draaiarm vervaar
digd en in de microbundelkamer gemonteerd. Hiermee kan een deeltjesdetector onder 
diverse hoeken achter het preparaat geplaatst worden. Een beschrijving van deze draaiarm 
is te vinden in paragraaf 2.4. 

Hoofdstuk 3 behandelt de theorie achter STIM. Aan bod komen de relatie tussen energie
verlies en massadichtheid en er wordt aan de hand van een theoretische beschouwing 
bekeken welke plaats- en energieresolutie bereikt kunnen worden. Tevens wordt kort 
ingegaan op de twee mogelijke STIM-configuraties: bright field STIM, waarbij de detector 
in het verlengde van de bundelas staat, en dark field STIM, waarbij de detector onder een 
kleine hoek met de bundelas staat. 

Vooral voor dark field STIM is het belangrijk om te weten hoe de hoek waarmee een ion 
het preparaat na transmissie verlaat, afhangt van het type ion en de energie van het ion en 
van de samenstelling en massadikte van het preparaat. Daartoe worden in hoofdstuk 4 
verschillende theorieën over veelvoudige verstrooiing van geladen deeltjes besproken en 
wordt de hoekverdeling van protonen na transmissie door een preparaat berekend volgens 
een benadering van Marion en Zimmerman. Deze berekeningen zijn vergeleken met 
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experimenten. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van STIM-experimenten beschreven. Allereerst wordt 
het verschil tussen bright endark field STIM wordt uitvoerig bekeken. Vervolgens worden 
drie dataverwerkingsmetboden voor bright field STIM beschreven en toegepast op een 
meting aan een vliegevleugeltje. De nauwkeurigheid van STIM-metingen met de micro
bundel is bepaald door de plaats- en energieresolutie te bekijken. De plaatsresolutie hangt 
voornamelijk af van de diameter van de bundel. Beschreven wordt hoe deze diameter 
bepaald kan worden en welke resultaten dit in de praktijk heeft opgeleverd. Ook wordt aan 
de hand van een experiment aangetoond hoe de energieresolutie voor STIM-metingen sterk 
verbeterd kan worden door een goede telstatistiek. Dat STIM zich uitstekend leent voor 
onderzoek naar de schade die aan een preparaat wordt toegebracht door PIXE-bundels, 
wordt gei1lustreerd met behulp van de resultaten van metingen aan Polycarbonaat. 

In hoofdstuk 6 tenslotte worden conclusies getrokken uit het onderzoek met betrekking tot 
STIM. Naar aanleiding van deze uitgebreide kennismaking met de STIM-techniek worden 
diverse aanbevelingen gedaan ter verbetering van de plaats- en energieresolutie en 
uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van STIM. 



Hoofdstuk 2: De microbundel 

2.1 Inleiding 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het introduceren van de STIM-techniek. Deze 
techniek wordt uitgevoerd met een microbundel en kan worden gebruikt om aanvullende 
informatie te leveren bij elementenanalyse aan biologische preparaten. Om de STIM
techniek toe te kunnen passen met de microbundel in Eindhoven is de microbundelop
stelling aldaar enigszins aangepast. Dit hoofdstuk geeft allereerst een beschrijving van de 
(oorspronkelijke) microbundelopstelling inclusief het focusseringssysteem (paragraaf 2.2). 
De technieken PIXE en NBS/NFS, waarmee plaatsafhankelijke elementenanalyse verricht 
wordt, worden besproken in paragraaf 2.3. Daarna wordt in paragraaf 2.4 een beschrijving 
gegeven van een detector-draaiarm waannee de opstelling is uitgebreid ten behoeve van 
STIM -experimenten. 

2.2 De microbundelopstelling 

Ten behoeve van elementenanalyse met de microbundel worden biologische preparaten 
beschoten met protonen met een energie van 3 MeV. Vanuit het cyclotron wordt de 
protonenbundel via het bundelgeleidingssysteem naar de microbundelopstelling getranspor
teerd. Deze opstelling is schematisch weergegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1 : Schematische weergave van de microbundelopstelling. 
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De microbundel 6 

De 3 Me V protonen treffen eerst het voorwerpspleetsysteem (VS), dat zorgt voor een 
verkleining van de bundeldiameter, en vervolgens het apertuurspleetsysteem (AS), dat de 
divergentie van de bundel bepaalt. Vier quadrupolen focusseren hierna de bundel op het 
preparaat. Tussen de quadrupolen en het preparaat bevindt zich een scanmagneet (SC), die 
de bundel volgens een vooraf ingegeven patroon over het preparaat beweegt, zodat 
plaatsafhankelijk gemeten kan worden. Het scanpatroon kan momenteel maximaal 128x128 
punten (pixels) groot zijn-: De afstand tussen twee opeenvolgende pixels (stapgrootte) kan 
gevarieerd worden en is minimaal 0,175 pm. 

Het preparaat zit ingeklemd in een preparaatwiel (PW) dat kan draaien en in horizontale 
en vertikale richting verplaatst kan worden. Zodoende kunnen verschillende preparaten 
voor de bundel gedraaid worden en kan de plaats waar de bundel het preparaat treft 
veranderd worden. Het preparaatwiel kan maximaal 8 preparaten bevatten. 

In het verlengde van de bundelas; aan de achterzijde van de microbundelkamer, is een 
Paraday Cup (PC) gemonteerd voor het meten van de bundelstroom. Wanneer de bundel 
een dun preparaat treft, zullen vrijwel alle protonen het preparaat passeren en in de 
Paraday Cup terecht komen. Op die manier kan de opgeschoten lading tijdens een 
experiment geregistreerd worden. 

In de microbundelkamer bevinden zich tevens een aantal detectoren, namelijk een 
röntgendetector voor PIXE-metingen (zie paragraaf 2.3.1 ), een voorwaarts en een achter
waarts geplaatste deeltjesdetector voor respectievelijk NBS- en NPS-metingen (para
graaf 2.3.2) en een elektronendetector voor detectie van secundaire elektronen die vrijge
maakt worden in het preparaat. 

Niet aangegeven in figuur 2.1 zijn een lichtmicroscoop waarmee via een klein spiegeltje 
een deel van het preparaat bekeken kan worden en een lampje om het preparaat te 
belichten. Het vacuüm in de microbundelkamer bedraagt doorgaans ongeveer w-s mbar. 

Na focusseren bedragen de bundelafmetingen ongeveer 4x4 pm2 bij een bundelstroom van 
200 pA. Dit is momenteel de kleinste bundelgrootte die bereikt kan worden waarbij de 
bundelstroom nog voldoende groot is voor elementenanalyse. De plaatsresolutie (scheidend 
vermogen), die gedefinieerd is als de minimale afstand tussen twee punten op het 
preparaat die nog gescheiden waargenomen kunnen worden, bedraagt dan enkele microme
ters. Er kan worden afgeleid [Hof81] dat de plaatsresolutie voor een Gaussisch bundelpro
fiel 1,7 R en voor een Lorentz bundelprofiel 1,15 R bedraagt, waarbij R de diameter 
(FWHM) van de bundel is. Hoe kleiner de bundeldiameter, des te beter dus de plaatsreso
lutie. Als gevolg van discrete bemonstering is er een ondergrens voor de plaatsresolutie. 
Deze bedraagt twee keer de stapgrootte van de scanmagneet, dus minimaal 0,35 pm. 

De spotgrootte van de bundel is evenredig met de energiespreiding van de bundel. De 
energiespreiding van bundels die in microbundelsystemen gebruikt worden, bedraagt 
doorgaans 0,05 tot 0,2% [Wat87]. De 3 MeV protonenbundel die in het cyclotron 
gegenereerd wordt, heeft een energiespreiding van 0,3%. Deze grote spreiding vormt een 
beperkende factor voor de spotgrootte van de bundel. De energiespreiding kan worden 
verkleind door gebruik te maken van een dispersief systeem. Daartoe worden twee 
dispersiefspleten, die in het bundelgeleidingssysteem zijn opgenomen, en twee 45° 
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buigmagneten gebruikt om protonen met een energie die teveel van 3 Me V afwijkt te 
stoppen. 

2.3 Analysetechnieken met de microbundel 

2.3.1 Partiele Indoeed X-ray Emission 

Partiele Indoeed X-ray Emission (PIXE), ook wel Proton Indoeed X-ray Emission 
genoemd omdat de techniek vrijwel uitsluitend met protonen wordt uitgevoerd, is een 
analysetechniek die gebaseerd is op röntgenspectroscopie [Joh88]. Wanneer een bundel 
(Me V) protonen op een materiaal valt kunnen die protonen elektronen vrijmaken uit de 
binnenste schillen van de atomen waaruit het materiaal is opgebouwd. Er ontstaat een vrije 
plaats die opgevuld kan worden door een elektron uit een meer naar buiten gelegen schil. 
Bij dit proces komt röntgenstraling vrij, waarvan de energie karakteristiek is voor het 
betreffende element. 

De röntgenstraling die vrijkomt bij het beschieten van een preparaat met protonen wordt 
gedetecteerd met een Silicium-Lithium-detector, die onder een hoek van 135° met de 
bundelas in de microbundelkamer staat opgesteld. De gedetecteerde röntgenquanta vormen 
een energiespectrum waarin verschillende pieken zijn waar te nemen, elk karakteristiek 
voor een (overgang in een) bepaald element. Op die manier kan bepaald worden welke 
elementen aanwezig zijn in het preparaat. De oppervlakte van elke piek is direkt gerela
teerd aan de concentratie van het corresponderende element in het preparaat. De concentra
tie die een bepaald element in een preparaat moet hebben om gedetecteerd te kunnen 
worden (de detectielimiet) hangt onder andere af van de hoeveelheid protonen die op het 
preparaat geschoten wordt. Verbetering van de detectielimiet wordt bewerkstelligd door 
deze opgeschoten lading te vergroten door langer te meten of door de bundelstroom te 
vergroten. Hierdoor wordt echter ook de schade vergroot die aan het preparaat wordt 
toegebracht door de bundel. In de praktijk moet een compromis gevonden worden tussen 
de bundelstroom en de meettijd, zodat er in korte tijd veel informatie verkregen kan 
worden zonder het preparaat al te veel te beschadigen. Als ondergrens voor de bundel
stroom wordt ongeveer 100 pA aangehouden. 

2.3.2 Nuclear Back/Forward Scattering 

Wanneer een ion op een materiaal valt kan het elektronen uit atomen vrij maken, maar het 
kan ook elastisch verstrooien aan de atomen van het materiaal. Bij een dergelijke 
wisselwerking verliest het ion energie en verandert het van richting. Nuclear Back 
Scattering (NBS) en Nuclear Forward Scattering (NFS) zijn analysetechnieken waarbij de 
energie van respectievelijk achterwaarts en voorwaarts verstrooide ionen gemeten wordt. 

Uit de behoudswetten voor energie en impuls kan eenvoudig de verhouding van de energie 
van het ion ná de interactie (E1) tot de energie vóór de interactie (E0), de zogenaamde 
kinematische factor K, afgeleid worden. Voor verstrooiing van een ion met atoomnummer 
z en massa M 1 aan een atoom met atoomnummer Z en massa M2 over een hoek 8 geldt 
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(2.1) 

De energie waarmee het ion uit het preparaat treedt is afhankelijk van de massa van het 
atoom waaraan verstrooid is, dus elementafhankelijk. 

De waarschijnlijkheid dat er een Coulombverstrooiing over een hoek e optreedt (in het 
laboratoriumsysteem), wordt gegeven door de differentiële werkzame doorsnede daldil 
volgens Rutherford [Chu78]: 

(2.2) 

met E de energie (in Joules) van het ion vlak voor de verstrooiing en e de elementaire 
lading in statC (e = 4,8·10-10 statC). De substitutie tl p c/!4xe0 met q = 1,6·10-19 C en 
e0 = 8,854·10-12 F/m geeft de werkzame doorsnede in S.J.-eenheden. Omdat voor NBS en 
NFS de formule van Rutherford gebruikt wordt, spreekt men ook wel van Rutherford 
Backscattering (RBS). Voor M1<<M2 kan formule (2.2) benaderd worden door 

dcr ... (zZe
2 J2 

[. -4e _ 2 (M1
]

2 

] ---Sin--+ .. 
dil 4E 2 M2 

(2.3) 

Met deze werkzame doorsnede kan uit het aantal gedetecteerde ionen Y(Z) de massa per 
oppervlakte-eenheid, MiZ), van een element Z bepaald worden via 

Y(Z) = dcr 
dil 

(2.4) 

waarin Q de totale opgeschoten lading is, il de ruimtehoek van de deeltjesdetector, NA het 
getal van A vogadro en A2 de. atomaire massa van element Z. 

In principe kunnen zowel met PIXE als met Nuclear Scattering elementconcentraties in 
een preparaat bepaald worden. Bij de analyse van biologische preparaten met behulp van 
de microbundel wordt Nuclear Scattering gebruikt om de matrixcompositie en de massa
dikte van het preparaat te bepalen. Het gaat dan voornamelijk om de elementen C, N, 0 
(NBS) en H (NFS)_ Met PIXE wordt dan gekeken welke spoorelementen aanwezig zijn in 
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het preparaat. Ook voor Nuclear Scattering is een bundelstroom van minimaal 100 pA 
nodig om binnen een redelijke tijd voldoende statistiek op te bouwen voor een nauwkeuri
ge massadikte-bepaling. 

De NBS- en NFS-deeltjesdetectoren staan in de vacuümkamer opgesteld onder respectieve
lijk 147° en 51 o met de bundelas. De gebruikte detectoren zijn PIPS-detectoren (Passivated 
Ion-implanted Planar Silicon) van 100 pm dik en een oppervlakte van 100 mm2

• Deze 
detectoren vallen onder de categorie halfgeleider-junctie-detectoren en hebben een 
energieresolutie van ongeveer 12 keV voor protonen. Waar in dit verslag verder gesproken 
wordt over deeltjesdetectoren, worden PIPS-detectoren bedoeld. 

2.4 Aanpassing van de opstelling voor STIM-experimenten 

Voor de uitvoering van STIM-metingen moet er een detector achter het preparaat gezet 
worden, waarmee protonen na transmissie door dit preparaat gedetecteerd kunnen worden. 
Dit is met de microbundelopstelling, zoals deze weergegeven is in figuur 2.1, te realiseren 
door de deeltjesdetector die voor NFS gebruikt wordt te verplaatsen tot deze in het 
verlengde van de bundelas staat. Tijdens het focusseren van de bundel moet deze detector 
op een veilige afstand van de bundelas staan om beschadiging te voorkomen. Als eenmaal 
een gefocusseerde bundel gemaakt is, kan de vacuümkamer geopend worden en de 
detector verplaatst worden. Dit neemt veel tijd in beslag, omdat de kamer voor het openen 

bundel 

Figuur 2.2 : Bovenaanzicht van de detector-draaiarm in de microbundelkamer. 
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belucht moet worden en naderhand weer vacuüm gepompt moet worden. Daarom is een 
draaiarm ontworpen waarmee de voorwaartse detector verplaatst kan worden zonder de 
vacuümkamer te openen (figuur 2.2). 

In een deksel aan de onderzijde van de microbundelkamer is een vacuümdoorvoer 
aangebracht voor een draaias waarop een tandwieltje (1) is aangebracht. Met een riempje 
wordt de draaiing van deze as overgebracht op een tweede tandwiel (2), waarvan het 
middelpunt recht onder het punt ligt waar de bundel het preparaat treft. Aan dit tandwiel is 
een draaiarm (3) bevestigd, die via twee gelagerde wieltjes (4) over een rail (5) kan 
bewegen. Door de as buiten de vacuümkamer te draaien kan dus ook de arm in de kamer 
verdraaid worden. Op deze draaiarm is een in hoogte verstelbare houder (6) voor de voor
waartse PIPS-detector bevestigd. Deze houder kan over een sleuf (7) verplaatst worden, 
zodat de afstand van de detector tot het preparaat over 13 cm gevarieerd kan worden. Aan 
het uiteinde van de draaiarm bevindt zich een pin (8) die de hoek aangeeft die de arm en 
dus ook de detector maakt met de bundelas. De hoek kan worden afgelezen op een 
gradenboog (9) die op de bodem van de microbundelkamer bevestigd is. Door de 
weerstand van een potmetertje, dat onder aan de as bevestigd is, uit te lezen, kan ook 
buiten de kamer eenvoudig de hoek bepaald worden. Het riempje tussen tandwiel 1 en 
tandwiel 2 wordt door middel van een aandrukrolletje (10) gespannen, om speling tussen 
de as en de draaiarm te vermijden. De overdracht van de tandwielen verhoudt zich als 1 
op 4, waardoor de draaiarm op 0,5° nauwkeurig verplaatst kan worden. 

De detector-draaiarm is ongeveer halverwege dit afstudeeronderzoek in de microbundelka
mer gemonteerd. Bij het transmissie-experiment dat in hoofdstuk 4 beschreven staat kon 
de voorwaarts opgestelde detector nog alleen verplaatst worden als de kamer eerst geopend 
werd. Datzelfde geldt voor de eerste STIM-meting aan een vliegevleugeltje in para
graaf 5.2. Bij alle overige experimenten is gebruik gemaakt van de draaiarm. 



Hoofdstuk 3: Scanning Transmission Ion Microscopy 

3.1 Inleiding 

Scanning Transmission Ion Microscopy (STIM) is een analysetechniek, die berust op het feit 
dat ionen bij transmissie door een preparaat energie verliezen en hoekverstrooiingen 
ondergaan. Beide effecten hangen af van de dikte en de matrixcompositie van het preparaat 
en de energie van de bundel, en kunnen gebruikt worden voor beeldvorming van het 
preparaat. STIM heeft als voordeel ten opzichte van beeldvorming met een lichtmicroscoop, 
dat door gebruik te maken van dezelfde ionenbundel als waarmee bijvoorbeeld 
elementenanalyse uitgevoerd wordt, precies het gebied van het preparaat in beeld wordt 
gebracht waarop die elementenanalyse verricht wordt. Een tweede voordeel is dat met STIM 
een betere plaatsresolutie te behalen is dan met de lichtmicroscoop. Bovendien kan met STIM 
een beeld van biologisch weefsel gevormd worden zonder dat het weefsel vooraf gekleurd 
hoeft te worden, zoals vaak wel nodig is bij de lichtmicroscoop. Eventuele veranderingen in 
het weefsel ten gevolge van het gebruik van een kleurstof worden zo voorkomen. 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op STIM. Allereerst komt de relatie tussen 
het energieverlies van het ion en de massadichtheid van het preparaat aan bod (paragraaf 3.2). 
In paragraaf 3.3 wordt de nauwkeurigheid van de techniek, met name de plaats- en 
energieresolutie, besproken. De twee STIM-configuraties 'bright field STIM' en 'dark field 
STIM' komen in paragraaf 3.4 ter sprake. 

3.2 Energieverlies en massadichtheid 

De energie die een ion verliest wanneer het een rechte weg door een preparaat aflegt, is 
gerelateerd aan de oppervlaktemassadichtheid t (in g/cm2

) langs het pad van het ion, vanaf 
nu massadikte genoemd, volgens 

d E, [ dE ]-I 
t = jp(x)dx = J dE. 

o E d(px) 
0 

(3.1) 

Hierin is d de dikte (cm) van het materiaal, p(x) is de dichtheid (g/cm3
) op een diepte x, E0 

is de energie waarmee het ion op het materiaal valt en E1 is de energie die het ion 
overgehouden heeft na transmissie door het materiaal (zie figuur 3.1). De massa stopping 
power dE!d(px) van het materiaal(= energieverlies per massadikte-eenheid) is afhankelijk van 
de samenstelling van het preparaat. De stopping power voor uit meerdere elementen samen
gestelde materialen kan berekend worden met behulp van de regel van Bragg [Bra05], die 
stelt dat het totale energieverlies in een medium simpelweg de som is van de energieverliezen 
veroorzaakt door de elementen waaruit het medium is opgebouwd. Voor massa stopping 
powers wordt de regel van Bragg: 

11 
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dE = --
d(px) 

E;n;A; (dE/d(px) ); 

E.n.A. 
I I I 

12 

(3.2) 

met n; het aantal atomen van element i per molecuul en A; de atomaire massa van element i. 
Deze regel houdt geen rekening met de invloed van chemische bindingen tussen atomen en 
met de invloed van faseverschillen (aggregatietoestand, excitaties e.d.). Deze factoren hebben 
vooral betrekking op de buitenste elektronen van de atomen en beïnvloeden de stopping 
power. Deze invloed is het grootst voor materialen met lage Z-waarden, waarvoor het aantal 
buitenste elektronen een groot deel van het totale aantal elektronen uitmaakt, en voor lage 
(bundel)energieën ( < 500 ke V), waarvoor de bijdrage van de buitenste elektronen aan de 
stopping power relatief groot is. Voor biologische materialen, die vooral elementen met lage 
Z-waarden bevatten (C, H, N en 0), kunnen afwijkingen van de regel van Bragg tot 20% 
optreden, afhankelijk van de energie van de bundel [Thw92]. Een betere benadering van de 
stopping power wordt dan verkregen door een "aangepaste Bragg-methode" toe te passen, 
waarbij de som van de stopping powers van molecuulfragmenten wordt genomen [Odd89]. 

wnen 

Figuur 3.1 
experimenten. 

Configuratie voor STIM-

Als de samenstelling van het preparaat bekend is, kan uit de gedetecteerde energie E1, de 
oorspronkelijke energie E0 en de berekende massa stopping power de massadikte bepaald 
worden. Gebeurt dit plaatsafhankelijk, dan ontstaat een twee-dimensionale massadikte
verdeling van het preparaat. Voor biologische matrices kan de massadikte binnen een 
spreiding van 10% bepaald worden uit het energieverlies van ionen, zonder dat de 
samenstelling van het preparaat precies bekend is [Lef91 ]. Dit is mogelijk doordat voor 
elementen van koolstof tot silicium de massa stopping power slechts weinig afneemt met A; 
er geldt Z!A ""' 1/2. Voor waterstof echter is ZIA = 1 en is de massa stopping power twee keer 
zo groot als voor de andere matrixelementen. 

Het omrekenen van energieverlies naar massadikte is niet altijd nodig. Wanneer er geen 
kwantitatieve informatie gevraagd wordt en er alleen een beeld gevormd moet worden van 
het preparaat, is het voldoende om het energieverlies als functie van de plaats te bepalen. 
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3.3 Nauwkeurigheid en gevoeligheid van STIM 

3.3.1 Plaatsresolutie 

Voor het uitvoeren van een STIM-meting moet er een detector achter het preparaat geplaatst 
worden, waarmee de energie van de ionen na transmissie door het preparaat gemeten kan 
worden (figuur 3.1). Bij STIM-metingen aan biologische weefsels bereikt een groot deel van 
de op het preparaat geschoten ionen de detector, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld RBS
metingen, waarbij de ionenopbrengst in de detector klein is ten opzichte van de opgeschoten 
lading. Om beschadiging van de STIM-detector te voorkomen is het noodzakelijk om de 
bundelstroom te reduceren tot een paar duizend ionen per seconde (< 1 fA). Het unieke en 
aantrekkelijke van STIM is dat zo'n lage bundelstroom al voldoende is om een goed resultaat 
te verkrijgen. In principe geeft het energieverlies van één ion al voldoende informatie om de 
plaatselijke massadikte te bepalen, waardoor de efficiëntie van STIM bijna 100% is! Het 
uiteindelijke beeld van het preparaat wordt in dat geval dus niet beïnvloed door telstatistiek. 
Door de lage bundelstroom is de beschadiging van het preparaat bij een STIM-meting 
minimaal en door de grote efficiëntie is een relatief korte meettijd voldoende. 

Het terugbrengen van de bundelstroom naar fA vindt doorgaans plaats door de spleten die de 
bundelafmetingen bepalen te verkleinen. Dit reduceert zowel de lens-aberraties van de 
quadrupolen als ook de geometrische afmetingen van de bundel, wat resulteert in een kleinere 
bundelspot en dus een betere plaatsresolutie. Plaatsresoluties van 50 nm (!) zijn reeds bereikt 
[Ben89]. De plaatsresolutie wordt verder nog beperkt door factoren als mechanische vibraties, 
verstrooiing aan de spleetbekken en aan restgas in het bundeitransportsysteem en transversale 
straggling (veelvoudige verstrooiing). Met deze laatste factor wordt de plaatsspreiding in de 
richting loodrecht op de bundelas bedoeld. Deze wordt veroorzaakt door herhaaldelijke 
Coulomb-verstrooiing over een kleine hoek, wat een defocussering van de bundel met 
toenemende dikte van het preparaat tot gevolg heeft. 

De hoekspreiding van een bundel ionen als functie van het energieverlies in een preparaat kan 
benaderd worden door een combinatie van Fermi's niet-relativistische uitdrukking voor de 
standaarddeviatie in de verstrooiingshoek, SRMS (rad), en de niet-relativistische vergelijking van 
Bethe voor de stopping power van een materiaal [Wyl70]. Het resultaat van deze combinatie 
wordt gegeven door 

9,Ms = [: Z [ ln(a/p) · ln(lnPE.,,/InpE) + ln(E.,JE)] r , (3.3) 

met a=ar)Z4
'
3u? en ~=4mi(Ml). Hierin is Emax de oorspronkelijke energie van het ion (J), E de 

energie van het ion in het preparaat (J), Z het atoomnummer van het atoom waaraan 
verstrooid wordt, ze de lading van het ion (statC), M de massa van het ion (kg), m de massa 
van een elektron (kg), a0 de Bohrstraal (m) en I de effectieve ionisatie-potentiaal van het 
preparaat (J). 
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In figuur 3.2 is eRMS uitgezet tegen het energieverlies van 3 MeV protonen in koolstof 
(Z=6; /=21,386·10-19 J) en in koper (Z=29; /=12,358·10-19 J) [Wea75]. In een koperpreparaat 
van 1 pm dikte zullen de protonen ongeveer 60 ke V energie verliezen. De hoekspreiding in 
de bundel (9RMs) bedraagt dan ongeveer 1 o, wat overeenkomt met een plaatsspreiding van 
0,02 pm. In een koolstofpreparaat van 1 pm dikte verliezen 3 Me V protonen ongeveer 25 ke V 
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Figuur 3.2 : eRMs als functie van het energieverlies 
van 3 MeV protonen in koper en koolstof. 

energie. eRMs bedraagt dan 0,4° en dit komt overeen met een plaatsspreiding van 0,007 pm. 
De hoekspreiding in biologische preparaten is vergelijkbaar met die in koolstof. Vergeleken 
met de minimale stapgrootte van de scanmagneet, die de plaatsresolutie beperkt tot 0,35 pm, 
is de beperking van de plaatsresolutie ten gevolge van transversale straggling dus te 
verwaarlozen. 

3.3.2 Energieresolutie 

De primaire contrastparameter bij STIM is het energieverlies van de ionen. Afhankelijk van 
de samenstelling van het preparaat kan het contrast verbeterd worden door het type ion en de 
energie van het deeltje te variëren. Zo zullen 3 Me V a-deeltjes een beter contrast geven dan 
3 Me V protonen, omdat de stopping power voor a-deeltjes groter is dan voor protonen 
(factor 10 in koolstof). De stopping power neemt toe als de energie van het projectiel 
afneemt, dus door gebruik te maken van ionen met een lagere energie kan een beter contrast 
verkregen worden. De gevoeligheid van de STIM-techniek hangt af van de nauwkeurigheid 
waarmee het energieverlies vastgesteld kan worden. Deze nauwkeurigheid wordt beperkt door 
energiespreiding in de oorspronkelijke ionenbundel, longitudinale energie straggling in het 
preparaat en de energieresolutie van de detector. Wordt uit het energieverlies de massadikte 
berekend, dan spelen ook onzekerheden omtrent de samenstelling van het preparaat en de 
stopping powers van de elementen een grote rol. 
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De (longitudinale) energie straggling is het gevolg van statistische fluctuaties in het aantal 
individuele interacties van de ionen met de atomen van het materiaal. Hierdoor hebben 
identieke deeltjes met dezelfde beginenergie na transmissie door een homogeen preparaat niet 
meer exact dezelfde energie. In tegenstelling tot telstatistiek speelt straggling statistiek dus 
wel een (grote) rol bij beeldvorming van het preparaat door middel van energieverlies. De 
energie straggling wordt beschreven in termen van de standaarddeviatie in energieverlies, Q8 

(Bohr-straggling). Deze standaarddeviatie is volgens de Bohr-theorie [Chu78] gerelateerd aan 
de dikte öx (in m) van het doordrongen materiaal volgens 

(3.4) 

met z het atoomnummer van het ion, Z het atoomnummer van het verstrooiende materiaal, n 
het aantal atomen per volume-eenheid in het preparaat en e de elementaire lading in statC. 
Vervanging van è door r/14rce0 levert 0.8 in Joules. Bohrs theorie is onafhankelijk van de 
energie van de ionen en veronderstelt dat de atomen in het preparaat willekeurig verdeeld zijn, 
dat het energieverlies in een enkele interactie veel kleiner is dan het totale energieverlies langs 
de weg die het ion aflegt en dat de snelheid van het ion veel groter is dan de snelheid van 
de elektronen in de buitenste elektron-baan van de atomen van het preparaat. De theorie is 
alleen geldig voor energieverliezen kleiner dan 20%. 

In een biologisch preparaat van 1 pm dik bedraagt de Bohr-straggling ongeveer 4 keV. In de 
microbundelopstelling is de energiespreiding in de protonenbundel ongeveer 3%o (9 ke V) en 
de detectorresolutie voor protonen bedraagt 12 keV. Energie straggling levert dus de kleinste 
bijdrage aan de onnauwkeurigheid in de energie. 

Vergelijking (3.4) kan herschreven worden tot [Lef91] 

d d 

Q8
2 = ( 4rcz 2Ze 4 N)A) J p (x)dx = a J p (x)dx , (3.5) 

0 0 

waarin NA het getal van A vogadro en A de atomaire massa van het verstrooiende materiaal 
is. Voor de standaarddeviatie in de massadikte, 11RMs• als gevolg van energie straggling, geldt 
bij benadering: 

QB [ dE l 
f1RMS = d(pX) E, ' 

(3.6) 

dus 
d 1/2 

a jP (x)dx (3.7) 
f1RMS = ~ ........ o ...,...-...,.....--...,.-/---

( dE/d(px)] E 
I 

waarbij gebruik gemaakt is van (3.1) en de stopping power bij energie E1 genomen is. 
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Figuur 3.3 toont !lRMs als functie van het energieverlies van 3 Me V protonen in koper en 
koolstof. De straggling in de massadikte neemt toe met het energieverlies tot het punt dat de 
stopping power sneller toeneemt dan de energie straggling, waardoor !lRMs weer afneemt. 
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Figuur 3.4 : Fractionele massadikte straggling als 
functie van de massadikte voor 3 MeV protonen in 
koper en koolstof 

In figuur 3.4 is de fractionele massadikte straggling, !lRMslt, weergegeven voor 3 MeV 
protonen in koolstof en koper. De massadikte van biologische matrices is meestal kleiner dan 
1 mg/cm2

, dus de onnauwkeurigheid in de massadikte als gevolg van energie straggling is 
relatief groot ( -10% ). Daar komt nog bij dat er als gevolg van onnauwkeurigheden in de 
stopping power al een onnauwkeurigheid van zo'n 20% in de massadikte kan zitten. 
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0 8 en 11RMs zijn standaarddeviaties die gelden voor een enkel ion. Door voor elk pixel de 
mediane of de gemiddelde waarde van N ionen te nemen (zie paragraaf 5.2), wordt de 
standaarddeviatie kleiner met een factor ...JN [Lef91]. Door 100 ionen per pixel te detecteren 
in plaats van 1 verbetert de energieresolutie dus al met een factor 10. Hier is een goede 
telstatistiek wel belangrijk. 

3.4 Bright field STIM en dark field STIM 

Tot nu toe is er steeds van uit gegaan dat de deeltjesdetector voor STIM-metingen recht 
achter het preparaat staat, d.w.z. onder een hoek van 0° met de bundelas (zie figuur 3.5). Dit 
wordt 'bright field STIM' genoemd. Het is ook mogelijk om STIM-metingen te doen waarbij 
de detector onder een (kleine) hoek ten opzichte van de bundelas staat, men spreekt dan van 
'dark field STIM' ([Sea87], [Bre92], [Ben93]). Bij bright field STIM wordt het grote gedeelte 
van de bundel dat niet verstrooid wordt gemeten, bij dark field STIM wordt het kleine 
gedeelte van de bundel dat wèl verstrooid wordt gedetecteerd. Dikkere delen van het preparaat 
dragen relatief meer ionen bij aan het dark field beeld dan dunnere delen en het is dan ook 
mogelijk om bij dark field STIM niet het energieverlies maar het aantal gedetecteerde ionen 
als contrastparameter te gebruiken. Hierbij moet wel gerealiseerd worden dat de telstatistiek 
mee gaat spelen. 

bright 
field 

Figuur 35 : Configuratie voor bright field STJM 
en dark field STIM. 

De intensiteit van de verstrooide bundel die gemeten wordt met dark field STIM kan 
gevarieerd worden door de hoek tussen detector en bundel as te veranderen. Eventueel kan een 
diafragma voor de detector geplaatst worden voor een betere hoekdefinitie. Staat de detector 
ver genoeg van de bundelas af (8 groot genoeg), dan kan gemeten worden bij een 
bundelstroom van enkele honderden pico-ampères en zijn dus simultane metingen met PIXE 
en RBS mogelijk [Bre92]. De plaatsresolutie die dan bereikt kan worden is ongeveer gelijk 
aan die voor PIXE en RBS. Hoe de intensiteit van de verstrooide bundel er als functie van 
de hoek precies uitziet, wordt behandeld in hoofdstuk 4. Voor bright field STIM-metingen 
moet de bundelstroom gereduceerd worden tot ongeveer 0,2 fA, waardoor geen simultane 
metingen met PIXE en RBS mogelijk zijn. Hierdoor is het wel mogelijk om de plaatsresolutie 
te verbeteren en wordt er vrijwel geen schade toegebracht aan het preparaat. 



Hoofdstuk 4: 
Veelvoudige verstrooiing van geladen deeltjes 

4.1 Inleiding 

Wanneer een geladen deeltje op een hoeveelheid materie valt, zal het wisselwerken met de 
atomen van het materiaal. Zo'n wisselwerking heeft een hoekverstrooiing tot gevolg en 
omdat volgens Rutherford de kans op een verstrooiing over een hoek e evenredig is met 
1/sin48 (formule (2.3)), is een verstrooüng over een kleine hoek het meest waarschijnlijk. 
Bij het doordringen van een materiaal van eindige dikte zal het deeltje hoogstwaarschijn
lijk zeer veel verstrooüngen over een kleine hoek ondergaan en onder een resulterende 
verstrooiingshoek uit het materiaal treden. Er is slechts een kleine kans dat het deeltje over 
een grote hoek (terugwaarts) verstrooid wordt. Omdat een dergelijke verstrooiing relatief 
weinig voorkomt, is het niet waarschijnlijk dat het deeltje meer dan één keer over een 
grote hoek verstrooid wordt. 

Als een bundel geladen deeltjes op een materiaal valt, zal dus een klein deel een enkel
voudige verstrooiing over een grote hoek ondergaan. Het merendeel van de deeltjes zal 
veelvoudig verstrooid worden over kleine hoeken en de bundel zal met een zekere 
hoekspreiding uit het materiaal treden. Over veelvoudige verstrooiing zijn vele theorieën 
ontwikkeld en de resulterende hoekverdeling van een bundel deeltjes na transmissie door 
een materiaal is op verschillende manieren beschreven. Voor STIM is juist het grote deel 
van de bundel dat door het preparaat dringt en dus veelvoudige verstrooiingen ondergaat 
belangrijk. Het is daarom interessant om het verschijnsel veelvoudige verstrooiing en de 
daarmee gepaard gaande hoekspreiding nader te bekijken, voordat ingegaan wordt op de 
STIM-techniek en het verschil tussen bright en dark field STIM. In dit hoofdstuk zal 
daartoe eerst een overzicht van de verscheidene theorieën gegeven worden, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar de theorie van Molière (paragraaf 4.2). Vervolgens wordt de 
hoekverdeling berekend volgens Marion en Zimmerman (paragraaf 4.3) en in paragraaf 4.4 
vergeleken met transmissie-experimenten aan titaan en koper. 

4.2 Theorieën over veelvoudige verstrooiing 

Het probleem van de veelvoudige verstrooiing van geladen deeltjes bij transmissie door 
een materiaal is al door velen behandeld en verscheidene theorieën zijn ontwikkeld. 
Willams [Wil40] was de eerste die een kwantitatieve behandeling van dit probleem 
uitvoerde. Hij beschreef de hoekverdeling van een deeltje na transmissie door een dun 
folie als een Gaussische functie. Goudsmit en Saunderson [Gou40] ontwikkelden een 
theorie die geldig is voor alle hoeken en die de hoekverdeling door veelvoudige verstrooi
ing exact beschrijft door middel van een ontwikkeling in Legendre polynomen. Andere 
theorieën werden beschreven door Snyder en Scott [Sny49] en Lewis [Lew50], maar het 
meest bekend is de theorie van Molière ([Mol47], [Mol48]). 

18 
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4.2.1 Molières theorie over veelvoudige verstrooiing 

De kans dat een ion over een hoek 8 verstrooid wordt aan een atoom wordt gegeven door 
de verstrooiings-werkzame doorsnede. Voor de behandeling van veelvoudige verstrooiing 
is het dus vooral van belang om de werkzame doorsnede te bepalen. Molière behandelde 
eerst de enkelvoudige verstrooiing van geladen deeltjes aan atomen en de invloed van de 
afscherming van het Coulombveld van de kern door de atomaire elektronen op de 
verdeling van de enkelvoudige verstrooiingshoek. Deze invloed wordt voornamelijk 
bepaald door de grootte van de Bom parameter 

zZe 2 

a= 
~V 

= 
zZ (4.1) 

137P 

Hierin is Z het atoomnummer van het verstrooiende atoom, ±ze de lading van het ion 
(in statC) en p = v/c waarbij v de snelheid is van het deeltje dat verstrooid wordt. 
Afhankelijk van de grootte van a zijn verschillende oplossingsmethoden geldig voor de 
berekening van de verstrooiings-werkzame doorsnede. 

Een kleine waarde van a (a << 1) doet zich voor wanneer deeltjes met relativistische 
snelheden CP <== 1) verstrooien aan relatief lichte elementen In dit geval is het gebruikelijk 
om de Bornse benaderingsmethode [Dav66] toe te passen bij de berekening van de 
werkzame doorsnede. Deze benadering bestaat uit een ontwikkeling van de differentiële 
werkzame doorsnede in een storingsreeks en is toepasbaar wanneer de kinetische energie 
van het invallende geladen deeltje veel groter is dan de interactie-energie. Het andere 
grensgeval, a >> 1, wordt gerealiseerd bij verstrooiing van deeltjes met geringe snelheid 
v << c en komt in het bijzonder voor bij verstrooiing van zwaardere deeltjes. Hier is de 
klassieke verstrooiings-werkzame doorsnede geldig, dat wil zeggen berekend op grond van 
een klassieke voorstelling van de baan van het verstrooide deeltje. Voor a <== 1, bijvoor
beeld bij de verstrooiing van snelle elektronen aan zware elementen, gebruikte men 
meestal ook de Bom benadering. Voor verstrooiing van 3 Me V protonen aan de meeste 
elementen geldt ook dat a <== 1 (a = 0,5 voor koolstof, a = 2,6 voor koper). 

Molière leidde een formule af voor de enkelvoudige elastische verstrooiing die geldig is 
voor alle waarden van a en voor verstrooiingshoeken 8 :::; 90°. Hij maakte daarbij gebruik 
van de WKB-methode [Gas74], een semi-klassieke benadering voor de berekening van de 
faseverschuiving bij verstrooiing aan een potentiaal. Hij verwaarloosde de invloed van de 
spin van het verstrooide deeltje (deze invloed is klein bij kleine verstrooiingshoeken), 
waarmee zijn theorie voor alle soorten geladen deeltjes geldig is. Molière gebruikte het 
resultaat dat hij verkreeg uit zijn behandeling van de enkelvoudige verstrooiing [Mol47] 
als basis voor de behandeling van het probleem van de incoherente veelvoudige verstrooi
ing [Mol48]. Hij vond een uitdrukking die de verdeling van de resulterende verstrooiings
hoek beschrijft, die geladen deeltjes bij transmissie door een materiaal krijgen als gevolg 
van het optreden van vele enkelvoudige verstrooiingsprocessen aan de atomen van het 
materiaal. Deze verdeling wordt de hoekverdelingsfunctie genoemd en is in feite een 
kansverdeling voor de resulterende verstrooiingshoek. Molières uitdrukking is geldig voor 
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9 ~ 20°. Hij noemt als ondergrens voor de geldigheid van ZIJn theorie dat het aantal 
enkelvoudige verstrooiingen minimaal 20 moet bedragen. 

De theorieën van Goudsmit en Saunderson en van Molière hebben een belangrijk aspect 
gemeen, namelijk dat ze geen speciale vorm voor de differentiële werkzame doorsnede 
veronderstellen. In beide theorieën wordt aangetoond dat de verstrooiing slechts afhangt 
van een enkele parameter die de atomaire afscherming beschrijft: de kritische hoek x". 
Voor deze hoek geldt dat ionen die, na het passeren van een atoom, onder een hoek 
kleiner dan Xa terecht komen, geen verstrooiing hebben ondergaan ten gevolge van de 
atomaire afscherming. Deze kritische hoek kan dan berekend worden voor verschillende 
elektronen-verdelingen in een atoom, bijvoorbeeld de Fermi-Thomas verdeling. Hoewel de 
theorie van Goudsmit en Saunderson geldig is voor alle hoeken, geniet de theorie van 
Molière toch de voorkeur omdat deze geheel analytisch is. 

4.2.2 Correcties en aanvullingen op het werk van Molière 

In 1959 toonden Nigam, Sundaresan en Wu [Nig59] aan dat de formule die Molière gaf 
voor de verstrooiings-werkzame doorsnede en waarop zijn formule voor de kritische hoek 
Xa is gebaseerd een inconsistente benadering bevatte in alle ordes van de parameter a., 
behalve de laagste (de eerste Bom benadering). Zij voerden een vergelijkbare behandeling 
uit van veelvoudige verstrooiing, waarbij zij gebruik maakten van de uitdrukking van 
Dalitz voor de verstrooiings-werkzame doorsnede van een relativistisch deeltje met spin Y2 
in een afgeschermd Coulombveld met potentiaal 

(4.2) 

waarin r de afstand (in m) tot de kern is, Z het atoomnummer van het atoom waaraan 
verstrooid wordt en K de afschermingsparameter (in m" 1

), welke evenredig is met Z113
• Het 

uiteindelijke resultaat van Nigam et al. (NSW) is correct tot en met de tweede Bom 
benadering en verschilt met dat van Molière in de uitdrukking voor Xa (kritische hoek) en 
in de hoekverdelingsfunctie. Hierin verschijnen naast de door Molière berekende termen 
extra termen als gevolg van de tweede Bom benadering. 

Voor de veelvoudige verstrooiing over kleine hoeken van laag-energetische zware deeltjes 
aan vaste materialen (Bom parameter a > 1) heeft Meyer [Mey71] een theorie ontwikkeld, 
gebruik makend van een verstrooiings-werkzame doorsnede die afgeleid is volgens de 
klassieke mechanica. Als criterium voor de geldigheid van zijn theorie geeft Meyer: 

(4.3) 

met E de energie in keV, A1 de atoommassa en z het atoomnummer van het invallende 
deeltje. De resultaten van Meyers berekeningen vallen samen met die van Molière, behalve 
voor verstrooiing aan zeer dunne preparaten (< 0,1 mg/cm2

). In dat geval bedraagt het 
aantal interacties minder dan 20 en is Molières theorie niet meer geldig. De theorie van 
Meyer biedt dan uitkomst 
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4.3 Berekening van de hoekverdeling 

Hoewel de theorie van NSW significante verschillen vertoont met die van Molière 
wanneer het verstrooiing van elektronen en positronen betreft, geeft ze praktisch hetzelfde 
resultaat voor de verstrooiing van protonen aan de meeste materialen. Speciaal voor 
protonen hebben Marion en Zimmerman [Mar67] een benadering afgeleid van de NSW
theorie die een snellere berekening van de hoekverdeling toelaat met een nauwkeurigheid 
binnen 1%. Deze benadering is ruwweg geldig voor protonen met een energie tussen 10 en 
1000 MeV en preparaten met een massadikte tussen 0,1 en 1000 mg/cm2

• Protonen met 
een energie van 3 Me V, zoals gebruikt worden in de microbundelopstelling, vallen hier 
eigenlijk buiten, maar gezien de veronderstellingen en benaderingen die gedaan worden 
(o.a. Xe - 1 o-3

), zal de fout die gemaakt wordt door de berekening toe te passen op 3 Me V 
protonen niet meer dan een paar procent bedragen. De theorie van Meyer kan wel gebruikt 
worden voor 3 Me V protonen op bijvoorbeeld koper, maar voor lichtere elementen zoals 
koolstof is die theorie niet meer geldig. Om een indruk te krijgen van veelvoudige 
verstrooiing in zowel biologische preparaten als in preparaten met zwaardere elementen, is 
daarom voor de berekening volgens Marion en Zimmerman gekozen. 

In het bovengenoemde geldigheidsbereik voor de proton-energie en de massadikte van het 
preparaat zijn de extra termen die in de hoekverdelingsfunctie van NSW voorkomen als 
gevolg van de tweede Bom benadering verwaarloosbaar klein. De verdelingsfunctie in de 
benadering van Marion en Zimmerman is daardoor in feite de verdelingsfunctie van 
Molière met een kritische hoek volgens NSW. De hoekverdelingsfunctie volgens Marion 
en Zimmerman wordt gegeven door 

(4.4) 

met (4.5) 

~ 

F
1 

= _!_ Ju 3 10 (ux) ln(_!_u 2
) exp( -_!_u 2 )du, 

4 0 4 4 
(4.6) 

en (4.7) 

] 0 is een Besselfunctie van de nulde orde. De variabele x voldoet aan 

(4.8) 
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Hierin is 8 is de verstrooiingshoek en Xe de hoek (in radialen) waarvoor geldt dat het 
deeltje op zijn weg door het preparaat gemiddeld genomen één verstrooiing over een hoek 
8 > Xe ondergaat. Deze hoek wordt gegeven door 

X/ = 0,1569 {Z(Z + 1)z 21AHtl(pv)2
}, 

waann 
Z = atoomnummer van het verstrooiende materiaal 
z = atoomnummer van het invallende deeltje 
A = atomaire massa van het verstrooiende materiaal 
t = massadikte van het materiaal (g/cm2

) 

pv = impuls x snelheid van het invallende deeltje (Me V). 

B is de wortel van 

B - lnB = b , 

waann 

b = ln(Xc2IX0
2

) - 0,1544 = 

=In [2730{(Z + 1)Z 113 z 2 ti(A~ 2 )}]- 0,1544. 

Voor ~2 geldt: 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

met M0c! de rustenergie en E de kinetische energie van het invallende deeltje (beide in 
Me V). De integratievariabele u in formule (4.6) en (4.7) is evenredig met Xe ...JB. 

De voor de theorie essentiële kritische hoek Xa komt in bovenstaande formules niet voor, 
maar is verwerkt in b en dus in B via (4.11), 

Xo = ( 'tilp)K (4.13) 

en 
X} = X/ { 1 + 4 a Xo [ { ( 1 - ~ 2

) I~ } In Xo + 
(4.14) 

+ ( 0,2310 I~) + 1 ,4480 ~ l } 

De grootheid eb geeft ongeveer het aantal interacties dat het geladen deeltje ondergaat bij 
het doordringen van het materiaal. Omdat de verstrooiingstheorie statistisch van aard is, 
kunnen we, zoals Molière al aangaf, niet meer van een fysisch juiste representatie spreken 
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als het aantal interacties kleiner is dan 10 à 20. Als ondergrens wordt genomen eb = 15, 
dan is b = 2,7 en B = 4. Bovendien veronderstelt de theorie dat het verstrooide deeltje 
geen energie verliest in een interactie. Omdat er in werkelijkheid wel sprake is van 
energieverlies, wordt de theorie onnauwkeurig wanneer t groot is en het deeltje te veel 
energie verliest in het materiaal. Een aannemelijk criterium is dat het deeltje minder dan 
20% van zijn oorspronkelijke energie mag verliezen in het materiaal. Voor het geldig
heidsgebied van de benadering van Marion en Zimmerman betekent deze limiet voor t een 
bovengrens voor B van ongeveer 15. Om zoveel mogelijk te corrigeren voor het energie
verlies wordt E in (4.12) vervangen door de gemiddelde energie E8~m = E0 - ~(E0 + E1) in 
het preparaat, waarbij E0 de oorspronkelijke energie van het deeltje is en E 1 de energie na 
transmissie door het preparaat. 
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Figuur 4.1 : Hoekverdeling volgens Marion en Zim
merman voor B = 6, B = JO en B = 14. 

De hoekverdeling als functie van x, zoals gegeven in formule (4.4), hangt op een verme
nigvuldigingsfactor liX} na slechts af van de parameter B. In deze B is alle informatie 
verwerkt over het deeltje dat verstrooid wordt en het verstrooiende materiaal. In figuur 4.1 
is de hoekverdeling (genormeerd op 1 in x = 0) als functie van x weergegeven voor 
verschillende waarden van B, berekend volgens de vereenvoudigde NSW-theorie met 
behulp van numerieke integratie. 

Tabel 4.1 : Parameters voor de berekening van de hoekverdelingsfunctie voor 3 MeV 
protonen op koper en koolstof. 

I I c I Cu I 
z 6 29 

A 12,01 63,54 

dikte (J1111) I 5 10 I 5 10 

massadikte 1 (mg/cm2
) 0,23 1,13 2,27 0,89 4.47 8,95 

x, 0,0019 0,0042 0,0061 0,0073 0,016 0,023 

B 6,3 8,2 9,0 8,3 10,1 11,0 
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De niet-genormeerde hoekverdelingsfunctie bevat behalve B ook x". Voor het omrekenen 
van de variabele x naar de hoek e m.b.v. (4.8) moeten eveneens B en Xe bekend zijn. Ter 
illustratie bekijken we de veelvoudige verstrooüng van 3 Me V protonen (~ = 0,08) op 
koperfolies en koolstoffolies van resp. 1, 5 en 10 pm dik. In tabel 4.1 zijn voor verstrooi
ing aan deze folies de waarden van B en Xe weergegeven. Figuur 4.2a toont de hoekverde
ling (niet genormeerd) als functie van de hoek e (in graden) voor de drie C-folies, 
figuur 4.2b voor de drie Cu-folies. 
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Figuur 4.2a : Hoekverdeling voor C-folies van verschil
lende dikte. 

10
4 

10
3 

10
2 

......... 10
1 

C[) 
-.../ 

LL 10° 

10-1 

10-2 

10-3 

0 5 

·--. 

--Cu 1 JJ.m 

·······Cu 5 JJ.m 

--- Cu 10 JJ.m 

10 15 
e (graden) 

20 25 

Figuur 4.2b : Hoekverdeling voor Cujolies van verschil
lende dikte. 



Veelvoudige verstrooiing van geladen deeltjes 25 

Bij transmissie door een dikker koolstof- resp. koperfolie is de resulterende verstrooiings
hoek waarmee de protonen uit het preparaat treden relatief groter dan bij transmissie door 
een dun folie. De hoekverdelingsfunctie is daarom minder gepiekt voor dikkere folies. 

De beide figuren kunnen opgedeeld worden in drie hoekgebieden met elk een ander 
verband tussen de massadikte en de grootte van F(e). In het gebied dicht bij 0° is F(e) 
groter naarmate het folie dunner is. In het gebied rechts in figuur 4.2 is F(9) groter 
naarmate het folie dikker is. Tussen deze gebieden in bevindt zich een overgangsgebied, 
dat zich bij koolstof ongeveer uitstrekt van 0,5° tot 1 o en bij koper van 2° tot 4°. Dit 
betekent dat voor dark field STIM-metingen de keuze van de hoek tussen de detector en 
de bundelas erg belangrijk is. Als contrastparameter wordt bij dark field STIM meestal het 
aantal protonen gebruikt, dus moet de detector voor een eenduidige relatie tussen het 
aantal gedetecteerde protonen en de dikte van het preparaat, in het meest linkse of het 
meest rechtse gebied geplaatst worden. Bestaat het preparaat uit meerdere elementen, dan 
kunnen de hoekverdelingsfuncties voor verstrooiing aan deze elementen voor een tweede 
overgangsgebied zorgen, waarin bijvoorbeeld een dun Cu-folie een grotere F(e) geeft dan 
een dik C-folie. Voor een biologisch preparaat, dat doorgaans elementen met ongeveer 
dezelfde Z-waarden bevat, speelt het laatst genoemde probleem geen rol. 

Een tweede aspect van dark field STIM waarover figuur 4.2 duidelijkheid geeft, is de 
mogelijkheid om simultaan te meten met PIXE-experimenten. Voor PIXE wordt een 
bundelstroom van ongeveer 100 pA gebruikt. Daarvan mag niet meer dan ongeveer 0,1 fA 
in de STIM-detector terecht komen. Dit betekent dat de STIM-detector tijdens PIXE
metingen aan een koolstofpreparaat van 1 pm minimaal onder een hoek van 5,5° moet 
staan, bij metingen aan een koperpreparaat van 1 pm minimaal onder 22°. Simultane 
PIXE-STIM-metingen zijn bij het koolstofpreparaat van 1 pm nog wel mogelijk, maar bij 
dikkere preparaten en bij preparaten met zwaardere elementen is de hoek die de detector 
met de bundelas moet maken zo groot dat men niet meer met STIM bezig is, maar met 
NFS. 

4.4 Vergelijking met experimenten 

Om de (vereenvoudigde) NSW-theorie te kunnen vergelijken met experimenten wordt de 
hoekverdelingsfunctie uitgedrukt in de fractie van het totale aantal op een preparaat 
geschoten deeltjes dat in een detector met ruimtehoek Qder verstrooid wordt. De fractie van 
het totale aantal deeltjes dat bij een hoekverdeling F(e) verstrooid wordt tussen e en 
e + de bedraagt F(e )sin ede [Nig59]. De ruimtehoek die in beslag wordt genomen door het 
gebied tussen e en e + de voldoet aan Q = 21tSinede. De fractie Y van het aantal 
opgeschoten deeltjes dat terecht komt in een detector met ruimtehoek Qder is dan 

Q 
Y = F (e) sine de · ...."....-.....,.......,der~ 

21tsinede 
= 

F(S)Qder 

21t 
(4.15) 

Hoe de hoekverdeling van een bundel deeltjes na transmissie door een preparaat er m 
werkelijkheid uitziet is bepaald met het volgende experiment (zie figuur 4.3). 
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Figuur 4.3 : Experimentele opzet voor hoekverde
lingsmetingen. 
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Een bundel protonen (3 Me V) werd gefocusseerd tot afmetingen van 5 x 4 pm2 en op een 
preparaat geschoten. Vervolgens werd onder verschillende hoeken met de bundelas het 
aantal verstrooide protonen gemeten dat terecht kwam in een deeltjesdetector. Omdat voor 
het verplaatsen van de detector de vacuümkamer geopend moest worden, is steeds met 
twee identieke deeltjesdetectoren onder twee verschillende hoeken gemeten om tijd te 
besparen. De detectoren stonden op 160 mm afstand van het preparaat en diafragma's van 
1 mm breed en resp. 1 en 2 mm lang waren voor de detectoren geplaatst om de verstrooi
hoek zo goed mogelijk te definiëren. Om beschadiging van de deeltjesdetectoren te 
voorkomen is met behulp van de voorwerpspleet en de apertuurspleet de bundelstroom 
dermate gereduceerd dat de opbrengst in de detectoren niet meer dan 5000 protonen per 
seconde bedroeg. De hoeveelheid opgeschoten lading kon niet worden gemeten met de 
Faraday Cup omdat deze afgeschermd werd door de voorwaarts geplaatste detectoren. 
Daarom is de opbrengst in de röntgendetector, die evenredig is met de hoeveelheid opge
schoten lading, gebruikt als maat voor de opgeschoten lading bij elke meting. Uit de 
opbrengst in de deeltjesdetectoren en de opgeschoten lading volgt direct de fractie van het 
aantal opgeschoten protonen dat over een hoek 8 verstrooid wordt binnen een ruimte
hoek Qder. 

Bovenstaand experiment is uitgevoerd met twee verschillende preparaten: een Ti-folie en 
een Cu-folie. Om de gemeten fractie te kunnen vergelijken met ( 4.15) moet de hoekverde
ling berekend worden voor beide preparaten. Daarvoor moet de (massa)dikte bekend zijn. 
Deze kan bepaald worden met RBS (formule (2.4)). Uit een RBS-meting met een Ni-folie 
van bekende dikte (212 Á) is de ruimtehoek van de RBS-detector bepaald op 
Q = (2,86±0,01)·10-2 sr. RBS-metingen met deze ruimtehoek leveren massadiktes voor het 
Ti-folie en het Cu-folie van resp. ( 4,1 ± 0,6) mg/cm2 en (3,2 ± 0,5) mg/cm2

• 

De hoekverdelingsfunctie F(S) voor Ti en Cu is berekend met een daarvoor geschreven 
programma DISTRI.CMF (zie appendix A) en in de vorm van de fractie Y (4.15) 
weergegeven in figuur 4.4 (doorgetrokken lijn). De zwarte rondjes geven de gemeten 
fractie bij diverse hoeken weer, geschaald op de ruimtehoek van de detector met het 
kleinste diafragma (0,039 msr). Deze waarde voor de ruimtehoek is ook gebruikt voor de 
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volgens formule (4.15) berekende fractie. Ter vergelijking is de fractie berekend volgens 
formule (2.2) van Rutherford (gestippelde curve). De onnauwkeurigheid in de meetpunten 
bedraagt ongeveer 20% en wordt voornamelijk veroorzaakt door onnauwkeurigheden in de 
ruimtehoeken van de detectoren. De hoekverdeling berekend volgens Marion en Zimmer
man komt binnen de meetfouten overeen met de gemeten hoekverdeling. De Rutherford
verdeling kan goed gebruikt worden voor verstrooiingshoeken >15°, bij kleinere hoeken 
treden er duidelijk afwijkingen op (tot meer dan 300% !!) ten gevolge van veelvoudige 
verstrooiing. 
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Figuur 4.4a : Berekende en gedetecteerde fractie proto
nen als functie van de verstrooiingshoek voor Ti. 
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Figuur 4.4b : Berekende en gedetecteerde fractie pro
tonen als functie van de verstroofingshoek voor Cu. 



Hoofdstuk 5: STIM experimenteel 

5.1 Inleiding tot het experiment 

Voor het uitvoeren van een STIM-meting moet er een microbundel gemaakt worden met 
een bundelstroom van ongeveer 0,2 fA (1000 protonen per seconde). Deze bundel wordt 
op een preparaat geschoten en na transmissie worden de protonen achter het preparaat 
gedetecteerd. Voor de STIM-experimenten die in dit hoofdstuk besproken worden, is de 
bundelstroom na het focusseren gereduceerd met behulp van twee dispersiefspleten, die in 
het bundelgeleidingssysteem zijn opgenomen. Dit blijkt de meest praktische methode te 
zijn omdat deze spleten, in tegenstelling tot de voorwerp- en apertuurspleet van de 
microbundelopstelling, op afstand bediend kunnen worden. De grootte van de bundel
stroom kan bij STIM-metingen niet meer met de Faraday Cup bepaald worden, omdat de 
stroommeter die met de Faraday Cup verbonden is dergelijke kleine stromen niet kan 
meten. De bundelstroom wordt daarom direct met de voorwaartse detector gemeten. 
Daarbij moet grote voorzichtigheid in acht worden genomen, om beschadiging van de 
detector door een te hoge bundelstroom te vermijden. Nadat de bundelstroom op het 
gewenste niveau is gebracht, wordt de bundel over een preparaat gescand en de eigenlijke 
STIM-meting gestart. 

De eerste STIM-metingen die op deze manier met de microbundel in Eindhoven zijn 
verricht, zijn metingen aan koperen gridjes en aan een vliegevleugeltje, zowel in bright 
field als in dark field configuratie. In paragraaf 5.2.2 worden deze bright en dark field 
STIM-metingen met elkaar vergeleken. De resultaten van de bright field STIM-meting aan 
het vliegevleugeltje zijn gebruikt om verschillende dataverwerkingsmetheden voor 
beeldvorming met elkaar te vergelijken. De resultaten van deze verwerkingen worden in 
paragraaf 5.2.3 besproken. Bij zowel de keuze tussen bright en dark field als bij de keuze 
van de dataverwerkingsmethode staat steeds centraal, of als contrastparameter voor de 
beeldvorming het aantal gedetecteerde ionen of het energieverlies van die ionen genomen 
moet worden. 

In paragraaf 5.3 wordt gekeken naar de minimale plaats- en energieresolutie die te behalen 
zijn bij STIM-experimenten met de microbundeL Beschreven wordt hoe de diameter van 
de bundel bepaald kan worden en welke resultaten dit in de praktijk heeft opgeleverd 
(paragraaf 5.3.1). Dat de energieresolutie verbeterd kan worden door meer protonen per 
pixel te detecteren, wordt gei1lustreerd in paragraaf 5.3.2. 

Een belangrijk gevolg van het gebruik van een lage bundelstroom is dat er geen stralings
schade aan het preparaat wordt toegebracht. STIM kan daardoor gebruikt worden om de 
schadelijke effecten van bundels met hogere bundelstroom (bijvoorbeeld 100 pA bij PIXE) 
te bekijken. De eerste resultaten van een dergelijk experiment worden gegeven in 
paragraaf 5.4. 

28 
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5.2 Aantal ionen versus energieverlies 

5.2.1 Inleiding 

Een afbeelding van een (biologisch) preparaat kan met behulp van de STIM-techniek op 
verschillende manieren gevormd worden. Voor de experimentele opzet van een STIM
meting zijn twee configuraties mogelijk, namelijk bright field en dark field STIM, maar 
ook voor de verwerking van informatie die gedetecteerde ionen leveren, kan uit meerdere 
procedures gekozen worden. Bij de beeldvorming kunnen zowel het energieverlies van de 
gedetecteerde ionen als het aantal gedetecteerde ionen als contrastparameter gebruikt 
worden. Wordt het energieverlies gebruikt, dan spreekt men ook wel van "Energy Loss 
contrast Scanning Transmission Ion Microscopy" (ELSTIM). In de volgende paragrafen 
worden deze opties met elkaar vergeleken en wordt onderzocht welke van de twee in 
welke situatie de voorkeur geniet. In paragraaf 5.2.2 worden bright en dark field STIM 
met elkaar vergeleken aan de hand van de resultaten van metingen aan kopergrids en een 
vliegevleugeltje. In paragraaf 5.2.3 wordt bekeken hoe de data van een (bright field) 
STIM-meting het beste verwerkt kan worden. Drie methoden komen daarvoor in aanmer
king: 

a) het tellen van het aantal gedetecteerde ionen binnen energie-intervallen, 
b) middelen van energiewaarden per pixel, 
c) mediaan filteren van energiewaarden per pixel. 

Deze methoden zijn toegepast op een STIM-meting aan het eerder genoemde vliegevleu
geltje. 

5.2.2 Vergelijking bright en dark field STIM 

Bij bright field STIM worden alle ionen die vrijwel rechtdoor gaan gedetecteerd, bij dark 
field STIM komen juist de ionen die een hoekverstrooiing van betekenis ondergaan in de 
detector. Uit de berekeningen die in hoofdstuk 4 aan veelvoudige verstrooiing uitgevoerd 
zijn, blijkt dat het percentage van het totale aantal opgeschoten ionen dat onder een 
bepaalde hoek uit het preparaat treedt afhankelijk is van de dikte van het preparaat. Is de 
hoek die de dark field detector met de bundelas maakt zo gekozen dat de gedetecteerde 
fractie toeneemt met toenemende dikte van het preparaat (zie paragraaf 4.3), dan is het 
aantal ionen dat gedetecteerd wordt een maat voor de dikte van het preparaat en kan als 
contrastparameter gebruikt worden. Dark field STIM met gebruik van het aantal ionen als 
contrastparameter wordt ook wel "multiple scattering contrast" genoemd [Ben93]. 

Voor een experimentele vergelijking tussen bright en dark field STIM is gebruik gemaakt 
van twee kopergrids en een vliegevleugeltje. De kopergrids bevatten respectievelijk 400 en 
2000 lijnen per inch. Het 2000 mesh grid is gebruikt voor een bright field STIM-meting, 
het 400 mesh grid voor een dark field STIM-meting. 
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Het vliegevleugeltje ligt op een Fomwar-dragerfolie en bevat twee duidelijk in (massa)dik
te verschillende gebieden: de vleugelranden met vertakkingen daarvan en het tussenliggen
de vlies. Met de lichtmicroscoop kunnen kleine haartjes waargenomen worden op het vlies 
en aan de vleugelrand. Deze haartjes zijn naar schatting enkele micrometers breed en zo'n 
25 pm lang. Het vleugeltje zelf is ongeveer 1 mm breed en 2 mm lang. In figuur 5.1 is 
een foto van dit vleugeltje te zien, gemaakt met behulp van een lichtmicroscoop. 

Figuur 5.1 : Foto van het vliegevleugeltje. De afmetingen bedragen 
ongeveer Ix2 mm2

• 

De metingen aan het vliegevleugeltje zijn uitgevoerd met de deeltjesdetector op 0° en 5° 
van de bundelas en 10 cm achter het preparaat. Hierbij werd de bundelstroom voor elke 
meting aangepast zodat de telsnelheid in de detector ongeveer 1000 protonen per seconde 
bedroeg. Er werd steeds 20 minuten lang gemeten. Het scanpatroon besloeg 128x128 
pixels en was 0,5x0,5 mm2 groot. De bundelafmetingen bedroegen bij deze metingen 
5x3 pm2

• 

Bij de dark field STIM-meting aan het 400 mesh Cu-grid stond de detector onder een 
hoek van 5° met de bundelas op ongeveer 15 cm achter het preparaat. Het scanpatroon 
besloeg 64x64 pixels en was 90x90 pm2 groot. De meettijd bedroeg 30 seconden bij een 
telsnelheid in de detector van ongeveer 2500 protonen per seconde. De bright field STIM
meting aan het 2000 mesh Cu-grid duurde 25 minuten bij een telsnelheid van 1000 proto
nen per seconde. De detector stond daarbij eveneens op 15 cm van het preparaat. Het 
scanpatroon bevatte hier 64x64 pixels en was 45x45 pm2 groot. De afmetingen van de 
gefocusseerde bundel bedroegen bij de dark field meting 6x5 pm2 en bij de bright field 
meting 4x3 pm2

• 
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Figuur 52 : Bright endarkfield STIM-spectra van een kopergrid en een vliegevleugeltje. 

In figuur 5.2 zijn de gemeten energiespectra van de kopergrids en het vleugeltje in bright 
field en in dark field configuratie (onder 5°) weergegeven. De bright en dark field 
energiespectra van de kopergrids tonen grote verschillen. 

In het bright field spectrum van het kopergrid (figuur 5.2a) zijn drie pieken waar te 
nemen. De meest rechtse piek wordt veroorzaakt door protonen die door de gaten van het 
grid schieten en dus geen energieverlies ondergaan. De twee linkerpieken zijn afkomstig 
van protonen die door het koper gaan. De koperen balken van het grid zijn aan de randen 
dunner dan in het midden, waardoor twee gescheiden energieverlies-pieken ontstaan. 
Protonen die het midden van een koperbalk treffen verliezen ongeveer 245 keV energie, 
protonen die door de rand gaan ongeveer 115 ke V. 

De structuur met drie pieken is helemaal verdwenen in het dark field spectrum (figuur 
5.2b). Protonen die door de gaten schieten komen niet in de detector terecht. Van de 
protonen die de dunnere delen van de koperbalken raken wordt slechts een deel gedetec
teerd, de overige worden over kleinere hoeken verstrooid en belanden niet in de detector. 
De grote piek in het spectrum is afkomstig van het dikke gedeelte van de koperbalken. 
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Tussen de bright en dark field spectra van het vliegevleugeltje (figuur 5.2c en d) zijn 
minder verschillen te ontdekken. De piek aan de rechterkant van het spectrum is bij dark 
field kleiner, de rug aan de linkerkant van de piek groter dan bij bright field STIM. Dit 
illustreert dat bij dark field STIM de bijdrage van de dikkere gedeelten van het preparaat 
aan het totale aantal gedetecteerde protonen relatief groter is dan bij bright field STIM. De 
afname van het aantal protonen in de piek van het dark field spectrum is het gevolg van 
het feit dat het grote aantal protonen dat alleen door het Farmvar-dragerfolie beweegt, 
slechts een kleine hoekverstrooiing ondergaat en niet in de detector onder 5° terecht komt. 
Protonen die het Formvar èn het vleugelvlies raken treden onder een grotere resulterende 
verstrooiingshoek uit het preparaat en de meeste daarvan treffen de dark field detector wel. 
Deze protonen hebben meer energie verloren dan de protonen uit het gebied met alleen 
Formvar, vandaar dat de piek in het dark field spectrum een lagere (gemiddelde) energie 
heeft dan de piek in het bright field spectrum. 

Tijdens een aantal STIM-metingen, waarbij er geen preparaat voor de bundel was 
geplaatst, verscheen er in het energiespectrum een brede rug aan de lage energiekant van 
de 3 MeV-piek. Deze rug bleek afkomstig te zijn van protonen die aan de voorwerpspleet 
verstrooid werden en daardoor 100 tot 200 ke V energie verloren. Nadat de bundel verlegd 
werd, zodat deze op een andere manier op de voorwerpspleet viel, verdween de rug 
grotendeels. In figuur 5.2a en c is nog een tweede ongewenst effect te zien, namelijk het 
verschijnen van pieken bij energiewaarden boven 3 MeV. Dit effect bleek alleen op te 
treden bij telsnelheden in de detector van meer dan 1000 protonen per seconden en bleek 
veroorzaakt te worden door de (voor)versterker van de deeltjesdetector. 

Figuur 5.3 toont het totale aantal gedetecteerde protonen als functie van de positie voor de 
bright en dark field metingen aan de kopergrids en het vliegevleugeltje. In deze figuur 
komen lichte gebieden overeen met een klein aantal en donkere gebieden met een groot 
aantal gedetecteerde protonen. Het verschil tussen een 2000 mesh en een 400 mesh grid 
komt in deze figuur duidelijk naar voren: het meetgebied van de dark field meting bevat 
slechts één kruispunt van koperbalken, terwijl het meetgebied van de bright field meting 
twee keer zo klein is en meer dan 10 kruispunten van koperbalken bevat. Het bright field 
beeld van het 2000 mesh kopergrid (figuur 5.3a) laat zien dat er meer protonen gedetec
teerd worden op plaatsen waar gaten zitten dan op plaatsen waar zich koperbalken 
bevinden. Een deel van de protonen die op de balken geschoten worden, wordt dusdanig 
verstrooid dat het langs de detector schiet. Dit effect is minder naarmate het koper dunner 
is. Het dark field beeld van het 400 mesh grid (figuur 5.3b) laat zien dat bij dark field 
juist het omgekeerde gebeurt. Hoe dikker het preparaat, des te meer protonen er op die 
plaats gedetecteerd worden. 

Bij de bright field meting van het het vliegevleugeltje (figuur 5.3c) zijn op elke positie 
ongeveer evenveel protonen gedetecteerd. Blijkbaar is het preparaat zo dun, dat de 
protonen op elke positie slechts een kleine hoekverstrooiing ondergaan en vrijwel allemaal 
in de detector terecht komen. Uit dit beeld kan geen direkte informatie gehaald worden en 
er moet dus naar het energieverlies gekeken worden (zie paragraaf 5.2.3). Het dark field 
beeld van het vleugeltje toont wel structuur (figuur 5.3d). Hier geldt weer dat er meer 
protonen gedetecteerd worden naarmate het preparaat dikker is. De protonen die alleen 
door het Formvar gereisd zijn, hebben nauwelijks een hoekverstrooiing ondergaan, 
waardoor er maar weinig protonen afkomstig uit dat gebied onder 5° gedetecteerd worden. 



STIM experimenteel 33 

Bij een extra dark field meting onder 10° bleken er ook bijna geen protonen afkomstig van 
het vleugelvlies in de detector te komen. 

a) Cu-grid bright field b) Cu-grid dark field 

c) Vleugeltje bright field d) Vleugeltje dark field 

Figuur 5.3 : Het totale aantal gedetecteerde protonen per positie voor bright en dark field 
STIM-metingen aan kopergrids en een vliegevleuge/tje. 
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Hoewel de bright field afbeelding van het 2000 mesh kopergrid wel de structuur van het 
grid laat zien, zijn de balken niet zo scherp afgebeeld als in de dark field afbeelding. Meer 
informatie wordt verkregen wanneer in het bright field spectrum van het 2000 mesh 
kopergrid (figuur 5.2a) energie-intervallen worden geselecteerd, overeenkomend met de 
drie pieken. Wanneer het aantal protonen in elk van deze energie-intervallen wordt geteld 
en als functie van de positie wordt weergegeven, zal beter te zien zijn uit welk gebied van 
het preparaat de protonen in het betreffende interval afkomstig zijn (zie paragraaf 5.2.3, 
figuur 5.4). Bij het bright field STIM-spectrum van het vliegevleugeltje zal opdelen in 
energie-intervallen nog meer effect hebben, want in figuur 5.3c is totaal geen structuur te 
zien. 

Ook de energiespectra van de dark field metingen kunnen nog in energie-intervallen 
opgedeeld worden om zo gebieden met verschillende massadikte in beeld te brengen. Voor 
een duidelijkere weergave van het preparaat is dit niet nodig; figuur 5.3b en d geven 
voldoende informatie. 

Bij bright field STIM bestaat er niet altijd een direkt verband tussen het aantal gedetec
teerde protonen en de massadikte van het preparaat. Dikkere preparaten, zoals het 
kopergrid, geven in bright field configuratie nog wel enig contrast, bij een dunner 
preparaat als het vliegevleugeltje is dit totaal verdwenen. Bij bright field STIM aan dunne 
biologische preparaten is het dus noodzakelijk om naar het energieverlies te kijken (zie 
paragraaf 5.2.3). Dark field STIM levert wel direkt informatie over verschillen in 
massadikte. Bij dark field STIM komen protonen die een dun gebied van het preparaat 
getroffen hebben echter hebben niet in de detector terecht. Dit betekent dat er over dit 
gebied weinig of geen informatie bekend is. Dark field STIM levert in dit geval dus geen 
kwantitatieve informatie. Het gemeten energieverlies is bovendien niet helemaal represen
tatief voor de massadikte ter plekke, omdat de kinematiek (zie formule 2.1) een rol speelt. 
Kwantitatieve massadikte-informatie wordt wel verkregen met bright field STIM. 

Tijdens de dark field experimenten bleek dat het niet mogelijk is dezelfde bundelstroom te 
gebruiken als voor PIXE-experimenten (200 pA). De bundelstroom moest gereduceerd 
worden om beschadiging van de detector te voorkomen. Simultane metingen met PIXE en 
RBS waren dus niet mogelijk, in tegenstelling tot wat in de literatuur geschreven staat 
[Bre92]. In hoofdstuk 4 is al aangetoond dat simultaan meten alleen mogelijk is bij zeer 
dunne biologische preparaten ( < 1 pm voor koolstof). Hoewel het vliegevleugeltje erg dun 
is ( < 1 pm) was simultaan meten in de praktijk niet mogelijk. 

5.2.3 Verwerking van bright field STIM -data 

Beeldvorming met STIM wordt gerealiseerd door aan elk pixel een kleur of grijswaarde 
toe te kennen, overeenkomend met de voor dat pixel bepaalde energiewaarde of het voor 
dat pixel bepaalde aantal ionen. In principe kan uit één ion per pixel al een energiewaarde 
bepaald worden, maar om ruis te onderdrukken en contrast te verbeteren zijn meer ionen 
per pixel nodig. Uit een aantal gedetecteerde ionen kan weer op verschillende manieren 
een energiewaarde geselecteerd worden. 
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5.2.3.1 Methoden voor dataverwerking 

De drie meest gebruikte methoden om (bright field) STIM-data te verwerken zijn a) het 
tellen van ionen binnen een energie-interval, b) het middelen van energiewaarden per 
positie en c) mediaan filteren van energiewaarden per positie ([Ove88], [Ben93]). 

Bij de eerste methode wordt het STIM-energiespectrum opgedeeld in energie-intervallen 
en wordt het aantal ionen binnen ieder interval als functie van de plaats geregistreerd. Bij 
STIM kunnen op deze manier gebieden in het preparaat met een bepaalde dikte geselec
teerd en afgebeeld worden. De methode wordt met succes toegepast in de micro-elektroni
ca bij het in beeld brengen van de verschillende metallisatielagen in een microcircuit 
([Bre91], [Bre93]). Omdat bij deze methode het aantal ionen de contrastparameter is, 
wordt het beeld beïnvloed door telstatistiek Dat wil zeggen dat er per pixel een flink 
aantal ionen nodig is om een scherp beeld te krijgen en dus moet er lang gemeten worden. 
Voor een plaatje van 128x128 pixels bijvoorbeeld, moet met een bundelstroom van 1000 
ionen per seconde bijna een half uur gemeten worden om 100 ionen per pixel te detecte
ren. Voor een techniek als STIM is dit niet erg efficiënt, gezien het feit dat één ion in 
principe al voldoende informatie levert. Bovendien wordt bij het kiezen van de energie
intervallen al enige kennis van de interessante gebieden in het preparaat verondersteld. Is 
die kennis niet of niet voldoende aanwezig, dan is het bepalen van de optimale energie
intervallen een tijdrovende bezigheid. 

Een mooi voorbeeld van het resultaat van deze verwerkingsmethode is weergegeven in 
figuur 5.4. Voor deze figuur zijn de drie pieken uit het bright field energiespectrum van 
het 2000 mesh grid (figuur 5.2a) geselecteerd en is het aantal protonen dat binnen deze 
intervallen gedetecteerd is, weergegeven als functie van de positie. Duidelijk is te zien, dat 
de protonen in de rechterpiek (met het minste energieverlies) afkomstig zijn uit het gebied 
van de gaten (figuur 5.4a), dat de protonen in de middelste piek afkomstig zijn van de 
randen van de koperbalken (figuur 5.4b) en dat de protonen in de linkerpiek (met het 
meeste energieverlies) afkomstig zijn uit het midden van de koperbalken (figuur 5.4c). 

De tweede methode om STIM-data te verwerken is het nemen van de gemiddelde waarde 
van de gemeten energiewaarden per pixel. Aan elk meetpunt van het preparaat wordt zo 
een gemiddelde energiewaarde toegekend en hier is het energieverlies dus de contrastpara
meter. Bij een normale energieverdeling zal de gemiddelde waarde gelijk zijn aan de 
meest waarschijnlijke energiewaarde, maar bij een complex spectrum is dit niet altijd het 
geval. Toevallige uitschieters in het energiespectrum in de vorm van pile-up-pieken, en 
uitschieters veroorzaakt door aan spleten verstrooide ionen, worden meegenomen bij het 
middelen en kunnen een grote invloed hebben op de gemiddelde energiewaarde. Dit effect 
kan eventueel verminderd worden door een energie-interval te selecteren en alleen de 
ionen binnen dat interval te middelen, maar dit maakt de verwerking weer complexer en 
de kans bestaat dat ionen die waardevolle informatie dragen niet worden meegenomen in 
het middelingsproces. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 wordt de energieresolutie beter 
naarmate er over meer energiewaarden per pixel gemiddeld wordt (- 1/~N). 
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a) 0 - 37 keV b) 37 - 159 keV 

c) 159 - 388 keV 

Figuur 5.4 : Aantal gedetecteerde protonen per positie voor elk van de drie pieken in het 
bright field STIM-spectrum van het kopergrid (zie figuur 5.2a). 

De derde methode voor dataverwerking, mediaan filteren, selecteert net als de vorige 
methode één energiewaarde uit de gemeten energiewaarden per positie. In plaats van de 
gemiddelde waarde wordt nu de mediane waarde genomen: de energiewaarden behorend 
bij één pixel worden op volgorde van grootte gezet en de middelste wordt geselecteerd 
[Jus81]. Is het aantal energiewaarden even, dan is de mediane waarde het gemiddelde van 
de twee middelste in grootte. Worden op één positie bijvoorbeeld 5 ionen gedetecteerd met 
energieverliezen van respectievelijk 21, 18, 150, 20 en 21 ke V, dan is de mediane waarde 
21 keV. Op deze manier worden toevallige uitschieters (in het voorbeeld het ion met 
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150 keV energieverlies) genegeerd en wordt de meest waarschijnlijke energiewaarde 
geselecteerd. Mediaan filteren wordt veel gebruikt voor het maken van STIM-plaatjes 
omdat al bij 5 tot 10 ionen per pixel een aanzienlijke reductie van ruis (''speelde noise") 
optreedt ([Ove83], [Ove88], [Ben92], [Sai91]). Een meettijd van enkele minuten is dan al 
voldoende om een goede afbeelding van het preparaat te maken. Net als bij het nemen van 
de gemiddelde waarde geldt wel dat de mediane waarde betrouwbaarder wordt wanneer er 
meer energiewaarden meegenomen worden. Bij mediaan filteren wordt slechts één van de 
beschikbare energiewaarden uitgekozen en hoewel dat in de meeste gevallen gunstig is 
voor beeldvorming, bestaat ook hier de kans dat waardevolle informatie van andere ionen 
verloren gaat. 

Zowel het gebruik van het aantal ionen als contrastparameter als het gebruik van het 
energieverlies als contrastparameter heeft voor- en nadelen. Telstatistiek beïnvloedt de 
eerste methode, in het tweede geval zorgen energie straggling, energiespreiding in de 
bundel en de detectorresolutie voor onnauwkeurigheden. De invloed van deze factoren kan 
verminderd worden door meer ionen mee te nemen in de verwerking. De laatste twee 
dataverwerkingsmetheden hebben als voordeel dat alle informatie in één plaatje weergege
ven kan worden. 

5.2.3.2 Experimenten en conclusies 

Om de drie beschreven verwerkingsmetheden met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze 
alle drie toegepast op dezelfde data, afkomstig van een bright field STIM-meting met een 
3 MeV protonenbundel van 4x3 pm2 aan het vliegevleugeltje. Deze STIM-meting is 
verrricht aan een ander gebied van het vleugeltje dan de meting in paragraaf 5.2.2. Bij de 
meting stond de detector ±15 cm achter het preparaat. Het scanpatroon besloeg 128x128 
pixels en was 269x269 pm2 groot. De detector registreerde ongeveer 1000 protonen per 
seconde en de totale meettijd bedroeg 25 minuten, zodat er per pixel voldoende ionen 
gedetecteerd waren om een goede statistiek te realiseren. Voor het tellen van ionen binnen 
energie-intervallen is gebruik gemaakt van reeds bestaande software (Columbus), voor het 
middelen van energiewaarden en mediaan filteren is een nieuw verwerkingsprogramma 
(VERSTIM) geschreven (zie Appendix B). 

In figuur 5.5 is het resultaat van de eerste verwerkingsmethode te zien. Er zijn energie
intervallen van respectievelijk 0-7 keV, 7-45 keV en 30-65 keV energieverlies gedefi
nieerd. Het aantal gedetecteerde protonen is voor elk interval geteld en als functie van de 
plaats afgebeeld. Ook in deze figuur corresponderen donkere gebieden weer met veel 
protonen. De protonen die binnen het eerste interval vallen, hebben de minste energie 
verloren en zijn dus door het dunste gebied van het preparaat gegaan, in dit geval het 
Fermvarfolie waarop het vleugeltje ligt. De protonen in het tweede interval hebben iets 
meer energie verloren, doordat zij behalve het Formvar ook het vlies van het vleugeltje 
doordrongen hebben. De protonen die op de dikke rand van het vleugeltje geschoten zijn, 
hebben de meeste energie verloren en vallen binnen het derde energie-interval. De 
samenstelling van het vleugeltje is niet precies bekend, dus kan de dikte niet precies 
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a) 0 - 7 keV b) 7 - 45 keV 

c) 30 - 65 keV 

Figuur 5 5 : Aantal protonen per positie gedetecteerd in drie energieverlies-interval/en die 
geselecteerd zijn in het bright field STIM-spectrum van het vliegevleugeltje. 

bepaald worden. Geschat wordt dat het vleugelvlies ongeveer 300 nm dik is en de rand 
1 pm. Het Farmvarfolie is ongeveer 100 nm dik. Deze drie dikte-gebieden van het 
preparaat zijn met deze methode duidelijk waar te nemen. Voor deze verwerkingsmethode 
blijkt de telstatistiek van groot belang te zijn. Hoe meer protonen er per pixel geregistreerd 
worden, des te duidelijker en gedetailleerder de afbeeldingen worden. Bij voldoende 
statistiek worden zelfs de haartjes aan de rand van het vleugeltje zichtbaar. 
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Het resultaat van de tweede verwerkingsmethode, het middelen van energiewaarden per 
pixel, is weergegeven in figuur 5.6. De vier afbeeldingen stellen resp. de eerste gemeten 
energiewaarde, het gemiddelde van 9, het gemiddelde van 25 en het gemiddelde van alle 
(± 99) energiewaarden per pixel voor, waarbij de energiewaarde het energieverlies is, 

a) 1 energiewaarde b) gemiddelde van 9 

c) gemiddelde van 25 d) gemiddelde van 99 

Figuur 5.6 : Het effect van middelen van energiewaarden per positie op de bright field 
STIM-meting van het vleugeltje. 

uitgaande van een oorspronkelijk energie van 3 MeV. Het valt direkt op dat met één 
proton per pixel slechts vaag een beeld van het preparaat te vormen is, maar bij 9 
protonen per pixel is een duidelijke afbeelding van het vleugeltje ontstaan. Middelen over 
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meer dan 9 protonen geeft nog iets meer contrast. Struktuur binnen het vleugelvlies is niet 
waar te nemen, van de haartjes aan de rand is wel iets te zien. Dat toevallige uitschieters 
soms veel invloed hebben op de gemiddelde waarde blijkt uit de zwarte en witte puntjes 
("speckle noise") die zelfs na middelen over 99 energiewaarden nog verspreid over de hele 
afbeelding opduiken. 

a) 1 energiewaarde b) mediaan van 9 

c) mediaan van 25 d) mediaan van 99 

Figuur 5.7 : Het effect van mediaan filteren van energiewaarden per positie op de bright 
field STIM-meting van het vleugeltje. 

Figuur 5.7 toont het effect van mediaan filteren. Ter vergelijking is weer de eerste 
gemeten energiewaarde per pixel weergegeven. De overige plaatjes geven de mediane 
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waarde van 9, 25 en 99 energiewaarden per pixel. De mediane energie(verlies)waarden 
bleken steeds een paar ke V lager te zijn dan de gemiddelde waarden. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van de toevallige uitschieters die wel met middelen en niet met mediaan 
filteren worden meegenomen. Er zijn meer uitschieters met een te lage energiewaarde dan 
uitschieters met een te hoge energiewaarde, waardoor de gemiddelde waarde iets te hoog 
uitkomt. Om de twee methoden kwalitatief met elkaar te kunnen vergelijken is de 
energieschaal van figuur 5.7 aangepast, zodat ongeveer dezelfde grijswaarden als in 
figuur 5.6 ontstaan zijn voor overeenkomstige posities. 

Ook met mediaan filteren wordt het grootste effect al bewerkstelligd bij het meenemen 
van 9 energiewaarden. De mediane waarden van 25 en 89 energiewaarden geven niet veel 
meer informatie dan de mediaan van 9 energiewaarden. De haartjes aan de vleugelrand 
zijn hier niet te zien. Bij vergelijking van figuur 5. 7 met figuur 5.6 valt op dat er in figuur 
5.7 geen "speckle noise" te zien is. Mediaan filteren is dus inderdaad een geschikte 
methode om dit soort ruis te elimineren. 

Toepassing van de drie dataverwerkingsmethoden op een STIM-meting van een vliege
vleugeltje laat zien dat met alle drie de methoden een goede weergave van het vleugeltje 
verkregen kan worden. De methode waarbij gebruik wordt gemaakt van het aantal 
protonen binnen vooraf geselecteerde energie-intervallen vraagt, voor een goed resultaat, 
beduidend méér protonen per pixel (± 1 00) dan middelen of mediaan filteren, waarbij 9 
protonen per pixel voldoende zijn om een prima afbeelding te geven. Het grote verschil 
tussen middelen en mediaan filteren is de "speckle noise", die bij middelen duidelijk 
aanwezig is en bij mediaan filteren volledig is verdwenen. Bovendien is het absolute 
energieverlies bij middelen groter dan bij mediaan filteren. Algemeen kan hieruit gecon
cludeerd worden dat voor snelle weergave van (een gebied van) het preparaat, ter 
aanvulling van PIXEIRBS-analyse, mediaan filteren van 9 of meer protonen de beste 
methode is. Voor nauwkeurige (massa)diktebepalingen geeft een groter aantal protonen een 
betrouwbaarder resultaat. Bij middelen zijn de haartjes aan de rand van het vleugeltje beter 
te zien dan bij mediaan filteren. Dit komt waarschijnlijk doordat bij mediaan filteren 
protonen die informatie over de haartjes dragen niet worden meegenomen. Voor weergave 
van zulk soort speciale details is de methode waarbij gebruik gemaakt wordt van het 
aantal gedetecteerde ionen binnen energie-intervallen te verkiezen. 

5.3 Plaatsresolutie en energieresolutie 

5.3.1 Inleiding 

De lage bundelstroom die nodig is voor STIM-metingen (- 0,2 fA) kan verkregen worden 
door de spleten die de afmetingen van de bundel bepalen te verkleinen. Daardoor kunnen 
de bundelafmetingen bij STIM-metingen kleiner zijn dan bij PIXE-metingen. De diameter 
van de microbundel is bepalend voor de plaatsresolutie die gehaald kan worden. Deze 
bundeldiameter kan bepaald worden door deconvolutie van het resultaat van een PIXE- of 
STIM-meting aan een nauwkeurig bekend preparaat. Paragraaf 5.3.2 beschrijft wat 
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(de)convolutie inhoudt en hoe dit toegepast kan worden bij de bepaling van de bundeldia
meter. De resultaten van experimenten ter bepaling van de diameter van een STIM
microbundel en van een PIXE-microbundel worden gegeven in paragraaf 5.3.2.3. 

In hoofdstuk 3 is vermeld dat de energieresolutie bij een STIM-meting verbeterd kan 
worden door per positie meer ionen te detecteren. Het effect hiervan op mediaan filteren 
en middelen is al geillustreem in paragraaf 5.2.3. Tijdens een STIM-meting aan een stukje 
biologisch weefsel waarin zich microstructuren bevinden komt duidelijk naar voren hoe 
het aantal ionen per positie de energieresolutie beïnvloedt. De resultaten van deze meting 
worden weergegeven in paragraaf 5.3.3. 

5.3.2 Bepaling van de bundeldiameter 

De afmetingen van de microbundel die gebruikt wordt voor RBS- en PIXE-metingen 
worden bepaald met behulp van de opbrengst in de NBS- of NPS-detector bij scannen van 
de bundel over een wolfraam kruisdraad van 0 2,5 !Jm. Deze methode is niet geschikt 
voor het bepalen van de diameter van de bundel waarmee STIM-metingen gedaan worden, 
omdat de bundelstroom te laag is. Als de bundeldiameter ongeveer gelijk is aan of kleiner 
is dan 2,5 !Jm is de kruisdraad ook niet bruikbaar en moet gezocht worden naar een andere 
methode om de bundeldiameter te bepalen. 

Wanneer een microbundel van onbekende afmetingen over een nauwkeurig bekend object 
gescand wordt, dan kunnen uit het resultaat (de convolutie) de bundelafmetingen en het 
bundelprofiel afgeleid worden (deconvolutie). Op deze manier kunnen zowel met STIM als 
met PIXE de afmetingen van de gebruikte microbundel bepaald worden. 

5.3.2.1 Convolutie en deconvolutie 

Bij PIXE- en STIM-metingen is het meetresultaat een convolutie van het microbundelpro
fiel en het preparaatprofieL Deze convolutie resulteert in een spreiding of een vervaging 
van het beeld ten gevolge van de eindige afmetingen van de bundel. Zijn deze afmetingen 
bekend, dan kan uit het meetresultaat het oorspronkelijke preparaatprofiel bepaald worden. 
Omgekeerd kan bij een bekend preparaatprofiel het bundelprofiel afgeleid worden uit de 
gemeten data. 

De convolutie of het convolutieprodukt h(x) van twee functies f(x) en g(x) is gedefinieerd 
door [Jan84] 

~ 

h (x) = J f(x 1 ) g (x-x 1
) dx 1 (5.1) 

Elke waarde van h is een gewogen integraal van de functie f, waarbij de functie g de 
vereiste weegfactor geeft en over f geschoven wordt volgens de verplaatsing die door x' 
gegeven wordt. 
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Alsfen g gepiekte functies zijn dan is de oppervlakte onder hun convolutieprodukt het 
produkt van hun individuele oppervlakken. Het resultaat van convolutie van twee 
enkelvoudig gepiekte functies is 'gladder' dan de componenten. Zo vormen twee rechthoe
ken die geconvolueerd worden een driehoek; de convolutie van twee driehoeken (vier 
rechthoeken) geeft een resultaat dat zeer dicht bij een Gaussische functie ligt. Een 
Gaussische functie heeft de vorm 

f(x) = _l_ exp[-~J 
cr{iit 2cr 2 

(5.2) 

waarin a de standaarddeviatie is en de factor voor de exponent er voor zorgt dat de 
oppervlakte onder f(x) gelijk is aan 1. De variantie wordt gegeven door het kwadraat 
van cr. 

Het centrale-limiet theorema stelt dat wanneer een functie f(x) n keer met zichzelf wordt 
geconvolueerd, in de limiet n -+ oo het convolutieprodukt een Gaussische functie is met 
variantie n keer de variantie van f(x), onder de voorwaarde dat de oppervlakte, het 
gemiddelde en de variantie van f(x) eindig zijn. De convolutie van twee Gaussische 
functies geeft weer een Gaussische als resultaat met een variantie die de som is van de 
varianties van de componenten. Zelfs wanneer twee functies niet Gaussisch zijn, zal de 
variantie van het convolutieprodukt gelijk zijn aan de som van de varianties van de 
componenten [Jan84], ofwel als aan (5.1) voldaan is, dan is 

(5.3) 

Bij een Gaussische functie is de halfwaardebreedte FWHM (Full Width at Half Maximum) 
gerelateerd aan de standaarddeviatie via FWHM = 2,35cr. Zijn de componenten f en g 
Gaussische functies, dan geldt voor het (Gaussische) convolutieprodukt h via (5.3) ook 

(FWHM)11
2 = (FWHM)/ + (FWHM)/ . (5.4) 

Bij bekende f(x) en g(x) kan met (5.1) het convolutieresultaat h(x) berekend worden. 
Moeilijker is het wanneer h(x) en één van de functies f(x) en g(x) bekend zijn en de 
andere gereconstrueerd moet worden. Dit wordt deconvolutie genoemd. Het deconvolutie 
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probleem wordt geformuleerd als 

.. 
i(x) = J s(x -x ')o(x' )dx' (5.5) 

waarin o de gezochte functie is, s de functie die alle factoren die een spreiding in o 
veroorzaken vertegenwoordigt en i het uiteindelijke resultaat. Wanneer s of o een 
deltafunctie is, dan is deconvolutie niet nodig: in dat geval is i gelijk aan o resp. s. 

5.3.2.2 Toepassing op de microbundel 

Passen we bovenstaande theorie toe op metingen met de microbundel, dan is o het profiel 
van de bundel, s het apparaatprofiel, bestaande uit het preparaatprofiel en alle spreidingsef
fecten die veroorzaakt worden door de gebruikte apparatuur, en i stelt de gemeten data 
voor. Reconstructie van het oorspronkelijke bundelprofiel uit de gemeten data en het 
apparaatprofiel is niet eenvoudig, omdat meestal niet bekend is wat de invloed is van de 
meetapparatuur. In de praktijk gaat men meestal als volgt te werk. Voor het bundelprofiel 
wordt een gepiekte functie aangenomen, waarvan de hoogte en breedte bepaald moeten 
worden. De bundel wordt over een object met een nauwkeurig bekend profiel gescand. 
Spreiding door de meetapparatuur wordt verwaarloosd, zodat de gemeten data een 
convolutie is van de bundel en het preparaat alleen. Vervolgens kunnen door fitten van het 
aangenomen bundelprofiel en het bekende preparaatprofiel aan de gemeten data de 
afmetingen van de bundel bepaald worden. Is het preparaatprofiel een (gepiekte) functie 
met bekende variantie cr} en heeft het meetresultaat i een variantie cr/, dan kan daaruit 
met behulp van (5.3) direct de diameter (FWHM) van de bundel berekend worden. 
Voor het bepalen van de diameter van een STIM-microbundel wordt veel gebruik gemaakt 
van latex ijkbolletjes ([Ben89], [Sea83], [Sea87]). Dit zijn homogene, echt ronde bolletjes 
met een zeer nauwkeurig bekende diameter (cr < 1 %). Ze zijn verkrijgbaar met diameters 
variërend van 0,22 pm tot 2 pm. De bolletjes worden aangeleverd in opgeloste vorm. Deze 
oplossing wordt uitgestreken op een dragerfolie en droogt daarna in, waarbij de bolletjes 
op het dragerfolie blijven liggen. Scannen van de bundel over zo'n bolletje geeft energie
verliezen als functie van de plaats. Het gemeten profiel is de convolutie van de bundel met 
het bolletje. Het profiel van het bolletje is (genormeerd) voor te stellen door 

(5.6) 

met d de diameter van het bolletje. Is het bundelprofiel Gaussisch (5.2) dan zal de 
gemeten convolutie er uitzien als profiel h in figuur 5.8. De breedte van profiel h hangt, 
bij vaste afmetingen van het bolletje, af van de breedte van het Gaussische bundelprofieL 
Fitten van profiel h aan de gemeten data levert deze breedte (FWHM) op en zo is bepaald 
hoe het bundelprofiel er uitziet. 
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profiel f 

d=2 

profiel g 

u=1,2 

45 

profiel h 

4 -3 -2 -1 0 1 2 3 44 -3 -2 -1 0 1 2 3 44 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
x (J.Lm) x (J.Lm) x (J.Lm) 

Figuur 5.8 : Convolutie (h) van een bolletjesprofiel (f) met een Gaussisch bundelpro
fiel (g). Alle profielen zijn genormeerd op 1. 

De variantie van het bolletjesprofiel wordt gegeven door cf/64. De variantie van het 
convolutieprodukt volgt uit de FWHM van het gemeten profiel. Met deze twee waarden 
kan via (5.3) op een snelle manier de diameter (FWHM) van de bundel bepaald worden, 
zonder dat het bundelprofiel bekend is. De FWHM van het bolletje is gerelateerd aan de 
standaarddeviatie volgens FWHM = a~3. Formule (5.4) kan hier dus niet gebruikt worden. 

Voor het bepalen van de diameter van een PIXE-microbundel wordt zoals gezegd gebruik 
gemaakt van een wolfraam kruisdraad. Is de diameter van de bundel kleiner dan de 
diameter van de kruisdraad (2,5 pm), dan wordt de breedte van het gemeten profiel 
voornamelijk bepaald door de breedte van de kruisdraad en niet door de bundeldiameter. 
De kruisdraadmethode is dan niet meer nauwkeurig. 

Een andere, eenvoudige methode om de diameter van de bundel te bepalen is de zoge
naamde "edge-scan" methode. Hierbij wordt de bundel over een preparaat gescand 
waarvan het profiel gegeven wordt door een stapfunctie ("edge"). Het resultaat van 
convolutie van een Gaussisch bundelprofiel met een dergelijk preparaatprofiel is een 
errorfunctie (zie figuur 5.9). De FWHM van het Gaussische profiel correspondeert met het 
gebied tussen 12 en 88% van de maximale waarde van het convolutieprodukt [Chu78]. Uit 
deze twee niveaus is dus eenvoudig de diameter van de bundel te bepalen. 

FWHM 

' 88% 

profiel f profiel g profiel h 

12% 

4 -3 -2 -1 0 1 2 3 44 -3 -2 -1 0 1 2 3 44 -3 -2 _, 0 1 2 3 4 
x (J.Lm) x (JLm) x (JLm) 

Figuur 5.9 : Convolutie (h) van een "edge"-profiel (f) en een Gaussisch bundelprofiel (g). 
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5.3.2.3 Experimenten en conclusies 

De hierboven beschreven theorieën ter bepaling van de diameter van een STIM-bundel en 
een PIXE-bundel zijn toegepast in de praktijk. Daartoe is een bundel van 3 MeV protonen 
via een dispersief ingesteld bundelgeleidingssysteem naar de microbundelopstelling ge
transporteerd en gefocusseerd. De dispersieve instelling zorgt voor een kleinere ener
giespreiding van de bundel, wat weer een kleinere bundelspot tot gevolg heeft (zie 
paragraaf 2.2). Na focusseren bedroegen de bundelafmetingen 3x3 pm2 bij een bundel
stroom van 25 pA. Hierna is de stroom gereduceerd tot ongeveer 0,1 fA met behulp van 
de voorwerpspleet en de apertuurspleet De afmetingen van de bundel zijn hierdoor naar 
schatting gereduceerd tot ongeveer 2x2 pm2

• 

Voor de diameterbepaling van de STIM-bundel is gebruik gemaakt van latex ijkbolletjes 
met een diameter van 0,5 pm. Vergeleken met de afmetingen van de protonenbundel zijn 
de bolletjes erg klein, maar op het moment van de meting waren geen grotere bolletjes 
voorhanden. De latex bolletjes zijn uitgesmeerd op een Formvar-dragerfolie. Dit folie is 
bevestigd op een koperen gridje met letters in de koperdraden. Deze letters zijn goed waar 
te nemen met de lichtmicroscoop in de microbundelopstelling, maar de bolletjes zijn te 
klein om te zien. Om er toch voor te zorgen dat er bolletjes in het meetgebied liggen, is 
het gebied in de letter "0" als meetgebied gekozen. Vooraf is met een elektronenmicro
scoop (EM) een foto van dit gebied gemaakt (figuur 5.10), waarop zowel losliggende 
bolletjes als clusters van bolletjes te onderscheiden zijn. Aan dit gebied zijn diverse STIM
metingen verrricht. 

Figuur 5.10 : EM-opname van de 0 ,5 Jlm latex ijkbolle
tjes. De afmetingen van het gebied binnen de letter "0" 
bedragen ongeveer 24x38 14m2

• 
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Figuur 5.11 : STIM-spectrum van 0,5 Jll1l 
latex ijkbolletjes. 
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Het STIM-spectrum van een van die metingen is weergegeven in figuur 5.11. Het 
spectrum toont een grote piek van protonen die door het dunne Formvar-folie geschoten 
zijn. Aan de lage-energie zijde van deze piek (2971-2982 keV) is een klein plateau te zien, 
afkomstig van protonen die naast het Fonnvar ook een bolletje geraakt hebben en dus 
meer energie verloren hebben. De piekjes en bergen bij nog lagere energie zijn afkomstig 
van protonen die aan het kopergrid verstrooid zijn. Op de plaats van het plateau is een 
energie-interval geselecteerd, zoals is aangegeven met twee pijltjes. Figuur 5.12 laat, als 
functie van de positie, het aantal protonen zien dat in dit energie-interval terecht is 
gekomen, als functie van de positie, voor een STIM-meting over een gebied ter grootte 

Figuur 5.12 : Aantal gedetecteerde protonen 
per positie binnen het energie-interval aange
geven in figuur 5.11. 
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van 22x22 pm2
• De stapgrootte van de scanmagneet bedroeg bij deze meting 0,175 pm, de 

kleinst mogelijk waarde. Het scanpatroon besloeg 128x128 pixels. In het STIM-plaatje is 
een deel van de koperen rand van de letter "0" te zien. Vergelijking van figuur 5.12 met 
de EM-opname uit figuur 5.10 maakt duidelijk dat in het STIM-plaatje vrijwel niets van 
de bolletjes is waar te nemen. Alleen de bolletjes die onder in beeld in een soort "V" -vorm 
liggen, zorgen voor een donkere vlek onder in figuur 5.12. Blijkbaar zijn de bolletjes te 
klein ten opzichte van de bundelafmetingen om waargenomen te kunnen worden. Boven
dien was bij deze meting de statistiek niet goed genoeg om zulke kleine structuren waar te 
kunnen nemen. Bepaling van de diameter van de STIM-bundel is uit deze meting dus niet 
mogelijk. Waarschijnlijk zal een herhaling van dit experiment met ijkbolletjes van 0 1 pm 
meer informatie leveren, zodat daarmee waarschijnlijk wel de bundeldiameter bepaald kan 
worden op de manier die in de vorige paragraaf geschetst is. 

Na de STIM-metingen aan de latex ijkbolletjes zijn de spleten weer op de waarden gezet 
die bij het focusseren van de bundel gebruikt zijn. Hierdoor nam de bundelstroom weer 
toe tot zo'n 40 pA. Voor de bepaling van de diameter van deze PIXE-bundel is gebruik 
gemaakt van een microchip. Deze chip bestaat uit een silicium-laag en een wolfraam/ti
taan-laag waarin verschillende structuren van diverse afmetingen geëtst zijn. De chip bevat 
daardoor scherpe overgangen die gebruikt kunnen worden voor een "edge-scan". 

Het resultaat van de "edge-scan" is weergegeven in figuur 5.13. Zowel in horizontale als 
in vertikale richting is de bundel over een stapvormige overgang gescand en is de 
opbrengst in de wolfraam-pieken van het PIXE-spectrum uitgezet tegen de positie. Van de 
horizontale meting zijn alleen de protonen weergegeven die tijdens de eerste 5 minuten 
gedetecteerd zijn, omdat de breedte van het gemeten profiel hierna verliep. De stapgrootte 
van de scanmagneet bedroeg bij beide metingen 0,175 pm. In de figuur zijn de 12 en 88% 
niveaus aangegeven. Hieruit volgen bundelafmetingen van 2,9 pm in horizontale en 2,1 pm 
in vertikale richting. 
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Omdat de afmetingen van de STIM-bundel (nog) niet bepaald konden worden, is een 
vergelijking tussen de afmetingen van een STIM-bundel en van een PIXE-bundel niet 
mogelijk. Wel bleek de bundelspot bij een dispersief ingesteld systeem iets kleiner te zijn 
dan bij een niet-dispersief ingesteld systeem. Met de chip is een goede "edge-scan" 
mogelijk en hiermee kan dus de diameter van de PIXE-bundel bepaald worden als de 
kruisdraadmethode niet bruikbaar is. 

5.3.3 Bepaling van de energieresolutie 

De energieresolutie, en daarmee de massadikteresolutie, die gehaald kan worden bij STIM
metingen met de microbundel, hangt af van drie factoren: de energiespreiding van de 
bundel, de energie straggling in het preparaat en de energieresolutie van de deeltjesdetec
tor (zie paragraaf 3.3.2). De energieresolutie van de detector (12 keV voor protonen) 
draagt het meeste bij aan de onzekerheid in de energiebepaling. De energie straggling in 
een preparaat (± 4 keV voor 1 pm biologisch weefsel) is minder groot naarmate het 
preparaat dunner is. Daarmee wordt echter ook het te bepalen energieverlies kleiner en is 
dus een betere energieresolutie vereist. De energiespreiding in de bundel (± 9 ke V voor 
3 Me V protonen) kan verkleind worden tot ongeveer 3 keV door gebruik te maken van het 
dispersief systeem. De drie genoemde factoren beperken de energieresolutie bij detectie 
van één proton tot ongeveer 13 keV. 

De energieresolutie kan verbeterd worden door per positie meerdere protonen te gebruiken 
voor de beeldvorming. Bij N protonen per pixel treedt een verbetering op met een factor 
1/.fN, wat wil zeggen dat bij 100 tot 150 protonen per pixel de energieresolutie verbetert 
tot ongeveer 1 keV. In biologisch materiaal verliezen protonen 10 à 15 keV energie per 
pm. Met een energieresolutie van 1 ke V kunnen in een biologisch preparaat dus diktever
schillen van ongeveer 100 nm waargenomen worden! Figuur 5.14 toont het resultaat van 

Figuur 5.14 : Illustratie van de haalbare 
energieresolutie met behulp van een stukje 
weefsel van 70 nm dik. 
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een STIM-meting waarbij een dikteverschil van ongeveer 70 nm (!) is waargenomen. De 
meting is verricht aan een preparaat dat bestond uit een kopergridje met een Formvar
dragerfolie waarop een stukje biologisch weefsel is aangebracht. Dit weefsel is 70 nm dik. 
In het weefsel zijn met behulp van de elektronenmicroscoop celstructuren van enkele 
micrometers groot te zien. Het STIM-plaatje in figuur 5.14 beslaat een gebied ter grootte 
van 358x358 pm2 en de afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten bedraagt 2,8 pm. 
Per positie zijn ongeveer 120 protonen gedetecteerd. In de figuur is het aantal protonen 
binnen een energie-interval van 2971 tot 2998 ke V weergegeven. Het stukje weefsel ligt 
deels over een balk van het kopergrid en is duidelijk gescheiden van het dragerfolie te 
zien. De celstructuren die zich in het weefsel bevinden veroorzaken verschillen in 
energieverlies die niet meer zijn waar te nemen. 

5.4 Stralingsschade aan preparaten 

Als gevolg van de beschieting van een preparaat met protonen kunnen er veranderingen 
optreden in het preparaat die de resultaten van metingen met de protonenbundel aan dat 
preparaat beïnvloeden. Een belangrijk verschijnsel dat optreedt tijdens PIXE-metingen is 
het verlies van matrix-elementen. Door het protonenbombardement verandert de samenstel
ling en de massadikte van het preparaat tijdens de meting en zijn de resultaten van de 
analyse niet representatief voor de werkelijke elementenverdeling zoals deze vóór het 
experiment was. Dit elementenverlies is voornamelijk een dosiseffect [Jen93], dus hoe 
meer protonen er op het preparaat geschoten worden, des te sterker is het elementenver
lies. De schade die aangebracht wordt door een STIM-bundel met een bundelstroom van 
0,2 fA is daarom verwaarloosbaar klein ten opzichte van de schade veroorzaakt door een 
PIXE-bundel met een stroom van 200 pA. Dit maakt STIM tot een ideale techniek om 
stralingseffecten te bekijken. 

Om dit te illustreren is het volgende experiment uitgevoerd. Vier gebieden van een 
Polycarbonaat-folie werden gedurende respectievelijk 1, 5, 10 en 20 minuten blootgesteld 
aan een scannende bundel protonen van 6 x 4 pm2 en een bundelstroom van ongeveer 
200 pA. Het scanpatroon was daarbij steeds 135 x 135 pm2 groot en de scanfrequentie 
bedroeg 5000 Hz. Vervolgens werden van die gebieden STIM-plaatjes gemaakt ter grootte 
van 269 x 269 pm2

• Daarbij bedroeg de bundelstroom 0,3 fA en was de afstand tussen 
twee meetpunten twee keer zo klein als bij het scanpatroon van de 'beschadigende' 
bundel. De meettijd bedroeg 10 minuten. 

Het resultaat van de STIM-metingen is weergegeven in figuur 5.15. De energiewaarden 
stellen de mediaan van 60 energiewaarden voor. Het effect van de beschieting met een 
200 pA bundel is duidelijk te zien. Na 1 minuut is er nog nauwelijks iets waar te nemen, 
na 5 minuten is het Polycarbonaat dunner geworden op de plaats van bestraling en dit 
effect zet door naarmate de bestraling langer duurt. Er is dus inderdaad elementenverlies 
opgetreden. Na 20 minuten is de massadikte van het polycarbonaat, die oorspronkelijk 0,6 
mg/cm2 (4,87 pm) bedroeg, afgenomen tot 0,57 mg/cm2 (4,63 pm). 
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a) 1 m1n - 200 pA b) 5 m1n - 200 pA 

c) 10 min - 200 pA d) 20 min - 200 pA 

Figuur 5.15 : Stralingsschade aan Polycarbonaat na beschieting met een protonenbundel 
met een bundelstroom van 200 pA gedurende respectievelijk 1, 5, 10 en 20 minuten. 



Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 

De introductie van de STIM-techniek in de microbundelopstelling is succesvol verlopen. Met 
de reeds aanwezige software en apparatuur ten behoeve van PIXE en RBS kon na verplaatsing 
van de voorwaartse detector en reductie van de bundelstroom direkt een STIM-meting 
uitgevoerd worden. 

Alvorens echte STIM-metingen te verrichten, is gekeken naar de hoekverdeling die een bundel 
protonen heeft na transmissie door een preparaat als gevolg van veelvoudige verstrooiing aan 
de atomen van dat preparaat Deze hoekverdeling is berekend volgens een benadering van 
Marion en Zimmerman en blijkt uitstekend overeen te komen met transmissie-experimenten 
aan titaan en koper. 

Uit de veelvoudige verstrooiingstheorie volgt, dat bij een dark field meting onder 5° het aantal 
gedetecteerde protonen per positie evenredig is met de massadikte op die positie. De 
resultaten van dark field STIM-metingen aan een kopergrid en een vliegevleugeltje bevestigen 
dit. Voor bright field STIM geldt een dergelijk verband niet. Bij metingen aan dunne 
biologische preparaten komen vrijwel alle op het preparaat geschoten protonen in de bright 
field detector terecht. Om verschillen in massadikte te onderscheiden moet naar het 
energieverlies van de protonen gekeken worden en is verdere verwerking van de data nodig. 
Dark field STIM kan dus gebruikt worden voor een snelle beeldvorming van het preparaat. 
Bright field STIM vereist meer verwerkingstijd, maar geeft kwantitatieve massadikte
informatie over het preparaat. De fractie van het aantal op het preparaat geschoten protonen 
dat in de dark field detector onder 5° terecht komt, is bij metingen aan dunne biologische 
preparaten te groot om simultane metingen met PIXE uit te voeren. 

Voor de verwerking van de resultaten van bright field STIM-metingen kan gekozen worden 
uit drie methoden. Met mediaan filteren van energiewaarden per positie kan in korte tijd een 
energieverliesplaatje gemaakt worden, dat een duidelijke afbeelding van het preparaat vormt 
en, in tegenstelling tot het resultaat van middelen van energiewaarden, vrijwel vrij is van ruis. 
Detectie van 9 protonen per pixel is voor mediaan filteren al voldoende om een goed resultaat 
te verkrijgen, zodat een meettijd van een paar minuten volstaat. Structuren met afmetingen 
in de orde van de plaatsresolutie zijn na mediaan filteren echter niet meer te zien. Weergave 
van die structuren is wel mogelijk door het energiespectrum op te delen in energie-intervallen 
en het aantal protonen binnen die intervallen als functie van de positie af te beelden. Omdat 
de telstatistiek hierbij erg belangrijk is, is een meettijd van ongeveer een half uur nodig. Ook 
het kiezen van de juiste energie-intervallen is tijdrovend. Omrekenen van het energieverlies 
naar de massadikte is vaak niet nodig. Door de grote onnauwkeurigheid in de stopping power 
en doordat de energie van de bundel niet exact bekend is, is de berekende massadikte meestal 
erg onnauwkeurig en kan alleen als schatting gebruikt worden. 

Het meest opvallende aspect bij toepassing van de STIM-techniek is de uiterst lage 
bundelstroom die hiervoor vereist is. Hierdoor wordt de stralingsschade aan het preparaat 
gereduceerd en is het mogelijk om de afmetingen van de bundel te verkleinen. Omdat tijdens 
PIXE- en RBS-metingen soms aanzienlijke schade aan het preparaat wordt toegebracht, is het 
eerste een belangrijk aspect. Een eerste poging om deze aangebrachte schade te bekijken met 
STIM is geslaagd en verdient zeker navolging. 

52 
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Het bepalen van de afmetingen van de bundel bij een STIM-meting is nog niet gelukt. De 
latex ijkbolletjes met een diameter van 0,5 pm die daarvoor gebruikt zijn, blijken te klein te 
zijn om waargenomen te kunnen worden. Herhaling van het experiment met ijkbolletjes van 
1 pm zal naar alle waarschijnlijkheid wel het gewenste resultaat leveren en een 
diameterbepaling van een STIM-bundel mogelijk maken. De diameter van een PIXE-bundel 
is bepaald met behulp van een "edge"-scan en heeft uitstekende resultaten opgeleverd. De 
afmetingen van de bundel bleken 2,8x2, 1 pm2 te bedragen. De voor deze meting gebruikte 
microchip blijkt aan de eisen van een goed "edge" te voldoen en kan in de toekomst dus 
gebruikt worden om de bundeldiameter te bepalen als de kruisdraadmethode niet bruikbaar 
is. Tevens is gebleken dat met een dispersieve instelling van het bundelgeleidingssysteem een 
kleinere bundelspot verkregen wordt dan met een niet-dispersieve instelling. 

Een dispersieve instelling heeft voor STIM nog een extra voordeel, namelijk dat de 
energiespreiding van de bundel verkleind wordt. Dit is gunstig voor de energieresolutie die 
bij een STIM-meting gehaald kan worden. Deze resolutie wordt verder vooral beperkt door 
de detectorresolutie, die voor protonen 12 keV bedraagt. Dat de energieresolutie met een 
factor .fN verbetert door per positie N protonen te detecteren, is geillustreerd met behulp van 
een meting aan een biologisch weefsel, waarbij een energieresolutie van 1 ke V gerealiseerd 
werd. Een verbetering van de energieresolutie kan bewerkstelligd worden door de 
energiespreiding in de bundel nog verder te reduceren en door een detector met een betere 
energieresolutie te gebruiken. 

Tijdens een aantal STIM-experimenten, waarbij er geen preparaat voor de bundel was 
geplaatst, verscheen er in het energiespectrum een brede rug aan de lage energiekant van de 
3 MeV-piek. Deze rug bleek afkomstig te zijn van protonen die aan de voorwerpspleet 
verstrooid werden en daardoor tot 200 ke V energie verloren. Door de bundel iets te verleggen, 
zodat deze anders op de voorwerpspleet viel, verdween dit effect grotendeels. Door de 
voorwerpspleet te vervangen door een ander spleetsysteem kunnen dit soort problemen in de 
toekomst vermeden worden. Ook de nauwkeurigheid waarmee de stand van de voorwerpspleet 
kan worden ingesteld blijkt niet voldoende te zijn voor STIM. Een betere instel
nauwkeurigheid geeft een betere controle over de bundelstroom die op het preparaat valt en 
over de grootte van de bundelspot 

Ook aan de hoge energiekant in het energiespectrum zijn uitschieters te vinden. Dit zijn 
voornamelijk pile-up-pieken, maar bij een hoge telsnelheid in de detector (> 1000 protonen 
per seconde) verschenen er tussen de 3 MeV-piek en de pile-up-piek nog diverse andere 
pieken. De versterker van de deeltjesdetector bleek hiervoor verantwoordelijk te zijn. 
Uitschieters in het energiespectrum, zowel met te lage als te hoge energie, kunnen een 
verkeerde mediane of gemiddelde energiewaarde opleveren en moeten dus zoveel mogelijk 
voorkomen worden. Naast vervanging van de voorwerpspleet is het daarom ook aan te raden 
om de versterker van het detectorsignaal te vervangen. 

Zoals bij de bepaling van de diameter van de STIM-bundel al naar voren is gekomen, kan bij 
een bekend bundelprofiel uit de gemeten data het preparaatprofiel afgeleid worden. Door de 
tweedimensionale STIM-data te deconvolueren met het bundelprofiel, wordt een scherpere 
afbeelding van het preparaat verkregen dan wanneer het gemeten energieverlies zelf wordt 
afgebeeld. 
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afgebeeld. 

Met genoemde verbeteringen van de microbundelopstelling kan een STIM-microbundel 
verkregen worden met een energieresolutie van minder dan 1 ke V en een plaatsresolutie die 
in ieder geval beter is dan bij PIXE en misschien wel onder de grens van 1 pm komt. De 
STIM-techniek is inmiddels geheel opgenomen in de toepassingen van de microbundeL Snel 
en eenvoudig kan hiermee een afbeelding gemaakt worden van een gebied van het preparaat, 
waarmee het oorspronkelijke doel van dit afstudeeronderzoek gerealiseerd is. Gezien de 
talrijke toepassingsmogelijkheden van STIM, is met de introductie van STIM in de 
microbundelopstelling een begin gemaakt met een veelbelovende techniek. 
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Appendix A: Beschrijving van DISTRI.CMF 

Het programma DISTRI.CMF is een PLOTDAT A commandfile die de hoekverdeling van een 
bundel ionen berekent na transmissie door een preparaat Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
de benadering van Marion en Zimmerman. De relevante gegevens over de ionen en het 
preparaat waarop geschoten wordt, moeten ingegeven worden door de gebruiker. Vervolgens 
berekent het programma de functie F uit volgens formule (4.4) en zet deze uit in een grafiek 
als functie van x of als functie van e. 

Hieronder volgt een listing van het programma: 

! Berekenen distributie-functie volgens [Mar67] 

defaults 
alias wrt "write/text sys$output" 
aclear 
wrt "Multiple scattering calculations" 
wrt"" 

pi = 3.1415927 
scalar zl ml EO z2 A SP t 
inquire "Give Z projectile : " zl 
inquire "Give mass projectile [MeV] : " ml 
inquire "Give projectile energy [MeV] : " EO 
inquire "Give Z target : " z2 
inquire "Give atomie weight target (A) : " A 
inquire "Give mass stopping power [Mev/(mg/cm2)] : " SP 
inquire "Give target thickness [mg/cm2] : " t 

El = EO - t*SP !MeV 
Egem = 0.5*(EO+El) 
pv = 2*Egem !MeV 
t = t/1000 
Beta2 = (l+(Egem/ml))**2 
Beta2 = 1-l/Beta2 
b = 2730*(z2+1)*(z2**(1/3}}*(zl*zl}*t/A/Beta2 
b = ln(b) - 0.1544 
chisquare=0.1569*(z2*(z2+ l)*(zl *z 1)/ A)*{t/{pv*pv)) 

! Berekenen B 
Al= b + ln(b) 
start: 

j=Al-ln(Al} 
A2=abs(b-j) 
if A2 Je. 0.01 then goto end 
Al=Al +0.5*(b-j) 
goto start 

end: 
Bl=Al 

59 



Appendix A 

wrt "Calculation started ...... " 

dhoek = 0.01 
gen hoek 0 0.01 0.4 ! hoek in md 
kk = hoek* 180/pi ! hoek in gmden 
xx = hoek/sqrt( chisquare*B 1) 

gen w le-05"10 1000 
w2 = ln(0.25*w*w) 
w3 = exp(-0.25*w*w) 
w5 = (w**3)*w2*w3 

gen d le-05"10 1000 
d2 = ln(0.25*d*d) 
d3 = exp(-0.25*d*d) 
d5 = (d**5)*(d2**2)*d3 

FO = 2*exp(-l*xx*xx) 

Vector Fl F2 41 
dok= 1 41 1 
x= xx[k] 

wl = besjO(w*x) 
w4 = w5*wl 
integmte w outl w4 
Fll = outl[#] 
Fl [k] = Fll *0.25 

dl = besjO(d*x) 
d4 = d5*dl 
integmte d out2 d4 
F22 = out2[#] 
F2[k] = 0.25*0.25*F22 

enddo 

F = (1/(chisquare*B 1 ))*(FO+(l/B l)*F1 +(1/(2*B 1 *B 1 ))*F2) 
H = F[1] 
Fn = F/H !genonneerde verdeling 

set lintyp 3 
!clear 
scales 0 25 5 -3 4 7 
xlabel "<theta> (graden)" 
ylabel "F( <theta> )" 
lxiabel "x = <theta>/(<chi><_>c<"><sqrt>B)" 
!ylabel "F(x)" 
!scales 0 8 8 -3 3 6 
set ylog 10 
set nsxinc 5 
set nsyinc 5 
graph kk F 
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Appendix B: Beschrijving van VERSTIM.C 

Het in C geschreven programma VERSTIM.C verwerkt ongesorteerde data van STIM
metingen tot een positie array en een array met mediane energiewaarden. Het programma is 
opgebouwd uit de subprogramma's: 

- VERSTIM: Het overkoepelende programma, dat de gebruiker vraagt waar de data 
staat, hoeveel energiewaarden er meegenomen moeten worden bij het 
mediaan filteren en waar het resultaat naar toegeschreven moet worden. 

- DECLARE: Hierin zijn alle globale variabelen, gebruikte definities en routines 

-ERROR: 

- READ: 
- SORT: 

- WRITE: 
- MEDIAN: 

opgenomen. 
Bij het optreden van fouten wordt deze routine aangeroepen om een 
foutmelding te geven en de verwerking al dan niet te onderbreken. 
Dit programma leest listmode data in. 
Bevat twee sorteerroutines die respectievelijk een of twee arrays met 
getallen op volgorde van grootte zet. 
Creëert en opent een file om data naar toe te schrijven. 
Dit programma berekent bij elke positie de mediane waarde van het 
opgegeven aantal energiewaarden en schrijft posities en bijbehorende 
mediane energiewaarden weg naar de geopende file. 

Om in plaats van de mediane energiewaarde de gemiddelde energiewaarde per positie te 
berekenen, dient het programma VERSTIM2.C aangeroepen te worden. Dit programma 
gebruikt dezelfde subprogramma's als VERSTIM.C, uitgezonderd het programma MEDIAN 
dat vervangen is door een programma AVERAGE. Dit berekent de gemiddelde waarde van 
het aantal door de gebruiker opgegeven energiewaarden per positie. 

Op de volgende pagina's is een listing van het programma VERSTIM.C weergegeven. 
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I*********************************************************************** I 
I* VERSTIM.Cis het overkoepelende progmmma dat ongesorteerde data *I 
I* van STIM-metingen verwerkt tot een positie array en een array *I 
I* met mediane energiewaarden. Deze arrays worden weggeschreven *I 
I* naar de file medianx.ext in de vorm van x en y coordinaten *I 
I* en mediane energiewaarden. Het getal x en de extensie in de *I 
I* filenaam worden door de gebruiker ingevoerd. *I 
I*********************************************************************** I 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <curses.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#include "declare.c" 
#include "error.c" 
#include "read.c" 
#include "sort.c" 
#include "write.c" 
#include "median.c" 

mainO 
{ initscr(); 

clear(); refresh(); 
path = getenv("PA TH"); strcpy(path_origin,path); 

printQ"****************************************************************"); 
printf('"nTHIS IS THE BEAUTIFUL PROGRAM THAT SORTS THE POSITION AND ENERGY"); 
printf('"nVALUES OF A STIM MEASUREMENT AND CALCULATES THE MEDIAN ENERGY"); 
printf('"nFROM A GIVEN NUMBER OF ENERGY V ALUES FOR EVERY POSITION OF THE"); 
printf('"nSCAN PA TTERN! "); 
printf('"n\nThis program is written by Katuschka van Nuland."); 
printf('"n****************************************************************"); 
printf('"n\n\nGive number of positions in scan pattem : "); 
scanf("%d" ,&nr_positions); 
nr_positions = (double *)nr_positions; 
length = (int *)sqrt(nr_positions); 
if ((length*length) != nr_positions) 
{ printf("Number of positions incorrect. Not a square scan pattem. "); 

error_routine( 101 ); 
} 
else 
{ nr_positions = (int *)nr_positions; length = (int *)length; 
} 
printf('"nGive number of energy values for"); 
printf('"nmedian filtering : "); 
scanf("%d" ,&nr_energies); 
printf('"nGive path for souree files : "); 
fflush(stdin); gets(dums); 
if (!chdir(dums)) strcpy(path_source,dums); 
else 
{ printf('"nUnable to find path or impraper format."); 

error_routine( 1 02); 
} 
printf('"nGive listmode identification letter : "); 
fflush(stdin); lil = getchar(); 
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printf(''\nGive number of first listmode file : "); 
scanf("%d" ,&firstf); 
printf(''\nGive number of last listmode file : "); 
scanf("%d" ,&lastf); 
printf(''\nGive extension of souree files : "); 
fflush(stdin); gets( extsf); 
if (extsf[O] != '.') 
I for (i=3; i>O; i--) extsf[i]=extsf[i-1]; 

extsf[O]='. '; 
} 
printf("\nGive channel of incident energy : "); 
scanf("%d" ,&inc_en_channel); 
printf(''\n\nGive path for target files : "); 
fflush(stdin); gets(dums); 
if (!chdir(dums)) strcpy(path_destination,dums); 
else 
I printf("Unable to find path or improper format."); 

error_routine(103); 
} 
printf(''\nGive file number of target files : "); 
scanf("%d" ,&dest_file_nr); 
printf(''\nGive extension of target files : "); 
fflush(stdin); gets(exttf); 
if ( exttf[O] != '.') 
I for (i=3; i>O; i--) exttf[i]=exttf[i-1]; 

exttf[O]=' .'; 
} 

read_listmode_in_buffer(firstf, lastf); 
sort_to_median_energy(pos_array, en_array, nr_energies, 

nr_positions, nr_events); 
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I*********************************************************************** I 
I* DECLARE.C bevat een lijst met alle globale variabelen, *I 
I* gebruikte definities en routines. *I 
I*********************************************************************** I 

#define SHORT sizeof(short) 
#define buffersize 2()()()()()() 
#define errin "Unable to open input file." 
#define errout "Unable to open output file." 
#define AANT_POS 65536 

FILE *datal; 
FILE *data2; 
FILE *fmedian; 

int nr_positions, nr_energies, inc_en_channel; 
int nr_events, dest_file_nr; 
int frrstf, lastf; 
int length, i, LI_SIZE; 
char lil, *path; 
char exttf[5], extsf[5], file_string[6]; 
char path_origin[50], path_source[50], path_destination[50], dums[50]; 
short *pos_array, *en_array; 

void error_routine(int err_id); 
void read_listmode_in_buffer(int firstfile, int lastfile); 
void open_listfile(int file_nr); 
void int_into_string(int x, char *str); 
void sort_larray(short *a, int n); 
void sort_2arrays(short *al, short *a2, int n); 
void open_file_for_ writing(int dest_file_nr); 
void sort_to_median_energy(short *position_array, 

short *energy_array, int nr_positions, 
int nr_energies, int nr_events); 
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1***********************************************************************1 
I* ERROR.C bevat een error routine die aangesproken wordt als *I 
I* er iets mis gaat. In sommige gevallen stopt de verwerking, *I 
I* in andere gevallen kan de gebruiker zelf de verwerking *I 
I* stopzetten. *I 
I* *I 
I* INHOUD: error_routine *I 
I*********************************************************************** I 

void error_routine(int err_id) 
{ char eh; 

I 

if (err_id > 100) 
{ printf("'nAn error was detected!"); 

printf('"nDebugging code %d ",err_id); 
printf('"nProcess terminated by system."); 
fflush(stdin); getchar(); 
chdir(path_origin); 
printf('"n\nBye bye\n"); 
exit(O); 

I 
printf('"nlf you consicter this error to be fata!, please hit 'F' ,"); 
printf('"nelse hit any other key to continue :"); 
fflush(stdin); scanf("%c" ,&eh); 
if ((eh = 'F') && (eh = 'f')) 
{ printf('"nForced exit."); 

I 

chdir(path_origin); 
printf('"n\nBye bye"); 
exit(O); 

clear(); refresh(); 
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I*********************************************************************** I 
I* READ.C leest listmode files in in een buffer waarna de data *I 
I* gesorteerd en bewerkt kunnen worden. De ingelezen positie *I 
I* en energie waarden komen respectievelijk terecht in *I 
I* pos_array en en_array. *I 
I* *I 
I* INHOUD: read_listmode_in_buffer *I 
I* open_listfile *I 
I* int_into_string *I 
I*********************************************************************** I 

void read_listmode_in_buffer(int frrstfile, int lastfile) 
( int i, j, n, ignore_flle, flle_nr, n_items, n_bytes, index; 

int bufferspace, lenheader, new_size, LENBUF; 
unsigned char duml, dum2, *pbuf, *ebuf, *pbufO, *ebufO, x; 
unsigned char *posfil_header, *enfil_header; 

pbufO = (unsigned char *)malloc(buffersize); 
ebufO = (unsigned char *)malloc(buffersize); 
pbuf=pbuiD; ebuf=ebufO; bufferspace = buffersize; 
clear(); refresh(); 

for (flle_nr=firstfile; file_nr <= lastfile; file_nr++) 
( open_listfile(file_nr); 

ignore_file=O; 

I* Inlezen header[O] en daaruit lengte van header en file halen; *I 
I* Als headers van positiefile en energiefile niet gelijk zijn *I 
I* worden beide files genegeerd. *I 

if (!fread(&duml,l,l,datal)) error_routine(lll); 
if (!fread(&dum2,1,l,datal)) error_routine(112); 
lenheader = 2*(dum1*256 + dum2); 
posfil_header = malloc(lenheader); 
enfil_header = malloc(lenheader); 
if (fseek(datal,O,O)) error_routine(113); 
if (!fread(posfil_header,l,lenheader,data1)) error_routine(114); 
if (!fread(enfil_header,1,lenheader,data2)) error_routine(115); 
for (i=O; i< lenheader; i++) if (posfil_header[i] != enfil_header[i]) 
( printf("\nHeaders of position and energy files incompatible."); 

printf("\nThis pair of files will be ignored. "); 
if (file_nr != lastfile) continue; else ignore_file= 1; 

} 

I* Inlezen header[2], header[3], header[l] en header[8] *I 

if (posfil_header[5] == 16) LI_SIZE = SHORT; 
else 
{ printf(''\nMemory mode is %d bits.",posfil_header[5]); 

printf(''\nlt was expected to be 16 bits!"); 
error_routine( 1 ); 
LI_SIZE = SHORT; 

} 
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if ((posfil_header[7]&1) && (file_nr < lastfile)) 
{ printf(''\nLast file indicator encountered before last file!"); 

file_nr = lastfile; 
} 
n_items = posfil_header[2]*256+posfil_header[3]; 
if (posfil_header[7]&2) 

n_items+=65536*(posfil_header[ 16]*256+posfil_header[ 17]); 

I* Is er genoeg ruimte over in de buffer voor deze file? Zo niet, *I 
/* vergroot dan de buffer een beetje. Lees de data in in pbuf *I 
!*~~~ ~ 

n_bytes = n_items*LI_SIZE; 
if (n_bytes == 0) ignore_file=1; 
if (n_bytes > bufferspace) 
{ index = pbuf - pbufO; 

} 

new _size = buffersize - bufferspace + n_bytes; 
pbufO = (unsigned char *)realloc(pbufO,new_size); 
ebufO = (unsigned char *)realloc(ebufO,new_size); 
pbuf = pbufO + index; ebuf = ebufO + index; 

if (!ignore_file) 
{ if (!fread(pbuf,1,n_bytes,data1)) error_routine(116); 

if (! fread( ebuf, 1 ,n_bytes,data2)) error_routine( 117); 
pbuf += n_bytes; ebuf += n_bytes; 
bufferspace -= n_bytes; 

} 
fclose(data1); fclose(data2); 
} 

I* Zet bufferpointers terug en maak buffer leeg, draai inhoud *I 
I* van pbuf en ebuf om (conversie) en ga van char (1 byte) *I 
I* naar short (2 bytes) zodat een positie-array en */ 
I* een energie-array gecreeerd worden. *I 

l 

LENBUF = (pbuf-pbufO); pbuf=pbufO; ebuf=ebufO; bufferspace=buffersize; 

clear(); refresh(); 
printf("\n\nConverting to UNIX format.. .. "); 
for (n=O; n < LENBUF; n += 2) 
{ x = pbuf[n]; pbuf[n] = pbuf[n+ 1 ]; pbuf[n+ 1] = x; 

x = ebuf[n]; ebuf[n] = ebuf[n+ 1 ]; ebuf[n+ 1] = x; 
} 
pos_array = (short *)pbuf; 
en_array = (short *)ebuf; 
nr_events = LENBUF/2; 

void open_listfile(int file_nr) 
{ char str[5], name[20]; 

strcpy(name, "000000"); name[O]=Iil; 
int_into_string(file_nr, str); strcpy(name+6-strlen(str), str); 
strcat(name, extsf); 
clear(); refresh(); printf("Adding souree file: o/os '<",name); 
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I 

chdir(path_source ); 
fclose(data1); fclose(data2); 
if (!(data1 = fopen(name,"rb"))) /* positiefiles */ 
I printf(''\n%s\n", errin); 

error_routine(121); 

I 
name[1] = (char)(' 1'); /* energiefiles */ 
if (!(data2 = fopen(name,"rb"))) 
I printf(''\n%s\n", errin); 

error_routine(122); 

I 

void int_into_string(int x, char *str) 
I int i, base, len; /* converteert een integer */ 

I 

base= len = 1; I* naar een string format */ 
for (;;) 
I if (x < base* 10) break; 

len++; base *= 10; 
I 
for (i=O; i < len; i++) 
I str[i] = x/base + '0'; 

x% = base; base /= 10; 
I 
str[len]=O; 
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1***********************************************************************1 
I* SORT.C bevat twee routines die de getallen van een array *I 
I* op volgorde van grote zetten. Routine sort_larray sorteert *I 
I* 1 array, routine sort_2arrays sorteert een array en voert *I 
I* de veranderingen die in dat array aangebracht worden ook uit *I 
I* in een tweede (bijbehorend) array. *I 
r ~ 
I* INHOUD: sort_larray *I 
I* sort_2arrays *I 
I*********************************************************************** I 

void sort_larray(short *a, int n) 
{ int i, j; 

float x, w; 
do 
{ i=O; j=n-1; 

x= a[j/2]; 
do 
{ while (a[i] < x) i++; 

while (a[j] > x) j--; 
if (i > j) break; 
w = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = w; 

} while (++i <= --j); 
if (j+ 1 < n-i) 
{ if (j > 0) sort_larray(a, j+l); 

*a += i; n -= i; 
} else 
{ if (i < n-1) sort_larray(a+i, n-i); 

n = j+1; 
} 

} while (n > 1); 
} 

void sort_2arrays(short *al, short *a2, int n) 
{ int i, j; 

float x, w; 
do 
{ i=O; j=n-1; 

x = al[jl2]; 
do 
{ while (al [i] < x) i++: 

while (al [j] > x) j--; 
if (i > j) break; 
w = al[i); al[i) = al[j]; al[j] = w; 
w = a2[i]; a2[i] = a2[j]; a2[j] = w; 

} while (++i <= --j); 
if (j+ I < n-i) 
{ if (j > 0) sort_2arrays(a I, a2, j+ I); 

al += i; a2 +=i; n -=i; 
} else 
{ if (i < n-1) sort_2arrays(al +i, a2+i, n-i); 

n = j+l; 
} 

} while (n > 1); 
} 
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1***********************************************************************1 
I* WRITE.C bevat een routine die een nieuwe file opent zodat *I 
I* de positie- en mediane energiewaarden daar naar toe kunnen *I 
I* worden geschreven. *I 
I* *I 
I* INHOUD: open_file_for_writing 
1***********************************************************************1 

void open_file_for_writing(int dest_file_nr) 
{ char str[5], file_name[20]; 

} 

int_into_string(dest_file_nr, str); 
strcpy(file_name, file_string); 
strcpy(file_name+strlen(file_name),str); strcat(file_name, exttf); 
clear(); refresh(); 
printf("Writing result to file %s \n\n" ,file_name); 
chdir(path_destination); 
fclose(fmedian); 
if (!(fmedian = fopen(file_name, "wb"))) 
{ printf(''\n%s\n", errout); 

error_routine( 131 ); 
} 
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Appendix B 

1***********************************************************************1 
/* MEDIAN.C maakt gebruik van sorteer-routines uit SORT.C *I 
/* om een array met posities, en parallel een array met energie- *I 
I* waarden, dusdanig te sorteren dat gelijke posities bij elkaar *I 
/* komen te staan. Van een vooraf opgegeven aantal energie- *I 
I* waarden bij elke positie wordt vervolgens de mediane waarde *I 
I* bepaald. Resultaat is een 3D-array median met alle posities *I 
I* vertaald naar x en y coordinaten en alle bijbehorende *I 
I* mediane energiewaarden. Deze array wordt weggeschreven naar *I 
/* een file medianx.ext *I 
I* 
I* INHOUD: sort_to_median_energy 

*I 
*I 

I*********************************************************************** I 

void sort_to_median_energy(short *position_array, 
short *energy _array, 
int nr_energies, int nr_positions, int nr_events) 

{ int i, j, middle, k=O, counter=O, faults=O, zeros=Ü; 
short *temp, *energy, *positions; 
short median[AANT_POS][3]; 

temp = (short *)malloc(nr_energies*SHORn; 
energy = (short *)malloc(nr_positions*SHORT); 
positions = (short *)malloc(nr_positions*SHORT); 

clear(); refresh(); 
printf(''\n\nMedian filtering ...... "); 

I* Zet posities met gelijke PIN-code bij elkaar en verhuis bijbehorende *I 
I* energiewaarden mee: *I 

sort_2arrays(position_array, energy _array, nr_events); 

while (k < nr_positions) 
{ j=O; 

while (position_array[counter] == k) I* zet het gewenste aantal *I 
{ if (j+l <= nr_energies) I* energiewaarden per positie *I 

{ tempUl = energy_array[counter]; I* in array temp *I 
j++; 

} 
counter++; 

} 

if (j == 0 && k == 0) I* verwerking ongewenste *I 
{ positions[k] = k; energy[k] = 0; I* verschijnselen *I 

zeros++; k++; continue; 
} 
if (j == 0 && k != 0) 
( positions[k] = k; energy[k] = energy[k-1]; 

zeros++; k++; continue; 
} 
if (j < nr_energies) faults++; 
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I* Zet de energiewaarden in temp op volgorde van grootte. Is het aantal *I 
I* elementen van temp even, dan is de mediaan gelijk aan het gemiddelde *I 
I* van de twee middelste energiewaarden in grootte, is het aantal ele- *I 
I* menten oneven, dan is de mediaan gelijk aan de middelste energie- *I 
I* waarde in grootte. *I 

} 

sort_1array(temp, j); 
if (G*3fl) = ((j/2)*3)) energy[k] = (temp[jl2-1] + temp[jl2])/2; 
else 
{ middle = (j+1)12-1; 

energy[k] = temp[middle]; 
} 
if (energy[k] > inc_en_channel && k != 0) energy[k] = energy[k-1]; 
positions[k] = k; 
for (i=O; i< j; i++) temp[i] = 0; 
k++; 

free(position_array); free( energy _array); 

I* ereeren van een array met drie kolommen: x-coord., y-coord.en *I 
I* mediane energie *I 

} 

for (i=O; i< nr_positions; i++) 
{ median[i][O] = positions[i) - (positions[i]/length)*length; 

median[i][1] = positions[i) I length; 
median[i][2] = 2900 - (energy[i)*29001inc_en_channel); 

} 
strcpy(file_string, "median"); 
open_file_for_writing(dest_file_nr); I* wegschrijven naar file *I 
for (i=O; i<nr_positions; i++) 
{ if (!fprintf(fmedian,"%5d%5d%5d\n",median[i][O],median[i][l], 

median[i][2])) error_routine(141); 
} 
fclose(fmedian); 
if (faults > 0) 
{ printf("Wished number of energy values to calculate median energy of "); 

printf("was not realized \nfor %d positions.".faults); 
printf(''\n\nLast number of values was %d.\n\n",j); 

} 
if (zeros > 0) 
{ printf("Number of positions with zero encrgies: %d\n\n",zeros); 
} 
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