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SanEnvatting 

In dit verslag is een theoretisch-fysisch rrodel beschreven waanree de 

absolute intensiteiten van door röntgenbuizen gegeneree:rde straling be

rekend kunnen ~rden. Bestu:ieerd is tevens de hoek- en energieverdeling 

van de terugverstrooide electronen. 

Ui tgaarrle van het rrodel zijn algolprogramra's geschreven waanree de be

rekeningen, via Monte carlo simulaties van electronenbanen, op een com

puter uitgevoerd kunnen ~rden. 

Berekeningen zijn verricht aan een 45 kV Cr-zijvensterbuis en aan een 

30 kV en 45 kV Cr-t:ransmissiebuis. De resultaten van de zijvensterbuis 

zijn vergeleken :rret literatnurwaarden en st.emren goed overeen. Van de 

transmissiebuizen zijn alleen surrmiere neetresultaten beschikbaar welke 

redelijk overeenstemren :rret de berekeningen. 
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Inleiding 

Gebruikmakerrl van het verschijnsel dat aangeslagen ataren röntgenstra

ling net voor het elerrent karakteristieke golflengte kurmen uitzerrlen, 

kan rren materiaal analyseren op sarrenstellende elerrenten. Deze vorm van 

elerrentenanalyse kan zeMel kwalitatief als kwantitatief bedreven 'NOrden; 

kwalitatief oorlat uit de aanwezigheid van karakteristieke straling de 

betrefferrle elerrenten afgeleid kurmen warden, en kwantitatief, oorlat 

uit de intensiteiten van karakteristieke straling de concentraties be

rekerrl kurmen worden. 

Het aanslaan van ataren kan geschieden door beschieting net deeltjes. 

Bij excitatie net behulp van ionen (bijvoorbeeld protonen) wordt gespro

ken van PIXE (Particle Induced x-ray Emission) t. 

Excitatie net electrenen vindt onder andere plaats in de electronenmi

croscopie. 

Wanneer geëxciteerd wordt net fotonen spreekt nen van XRF (X-ray Fluo

rescence) . Een zeer gebruikelijke nethole voor het produceren van 

fluorescentiespectra bij XRF is de bestraling van preparaten net door 

een röntgenbuis gegenereerde fotonen. Qn tot een kwantitatieve analyse 

rret deze vorm van röntgenspectraretrie te karen dient, zij het op re

latieve basis, de spectrale verdeling van de door de röntgenbuis gele

veme fotonen bekerrl te zijn. Kennis van buisspectra op absolute basis 

virrlt orrler an::lere toepassing bij de Iredische radiologie en is van zeer 

veel belang voor de ontwikkeling van nieuwe röntgenbuizen. 

Het röntgenspectrum dat door een röntgenbuis geproduceerd wordt kan 

zeMel experirrenteel als theoretisch bepaald wo:rden (BRO 75) • Absolute 

netingen kurmen, naargelang het gewenste scheidend vernogen, net behulp 

van energiedispersieve of golflengtedispersieve detectoren verricht 

women. De absolute gevoeligheid van het gebmikte detectiesysteem als

nede de gearetrie van de neetopstelling dienen daarbij voldoerrle nauw-

t Daar waar dit omwille van de duidelijkheid of consistentie net de 

literatuur nodig is, zullen in dit verslag Engelse tenren gebruikt 

warden. 
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keurig bekend te zijn. Op deze manier is het goed mogelijk om rönt

genbuizen onderling te vergelijken. 

Bij het ontwerpen van nieuwe röntgenbuizen is het echter van belang de 

voor de röntgenproduktie van invloed zijnde paraneters te kennen. Hier

voor :rroet de interactie van de electrenenbundel rret de trefplaat in een 

theoretisch m:rlel beschreven worden. Een dergelijke theoretische be

schouwing is echter gecarpliceerd, niet zo zeer door de kennis van de 

fysische basisprocessen naar door de wiskundige problematiek verbonden 

aan de behandeling van de gekronkelde electrenenbanen (door verstrooi

ing). Hie!rloor 'WOrden in de rreeste berekeningen vereenvoudigende bena

deringen ingevoerd, waaidoor de verkregen resultaten beperkt zijn zowel 

wat geldigheid als geleve:rde infornatie betreft. 

Op een snelle carputer kan echter via Monte Carlo procedures {(BIS 68), 

(IXN 71) } de baan van een invallend electron in detail gesi.mlleerd wor-

den. M=t behulp van een voldoende groot aantal van deze banen kmmen 

dan statistische voorspellingen gedaan worden over ma.croscopische ef

fecten zoals produktie en absorptie van röntgenstraling en electronen

terugverstrooiing. 

In dit verslag wordt een theoretisch-fysisch m:rlel besproken waarrree 

röntgenspectra op absolute basis berekend kunnen worden. Gezien de be

langrijke rol die de warmtebelasting door absorptie van terugverstrooi

de electrenen speelt bij de optima.lisatie van röntgenbuizen rret betrek

king tot de geleverde hoeveelheid röntgenstraling, is in het m:del 

tevens aarrlacht besteed aan de berekening van de hoek- en energieverde

ling van deze electronen. Beschreven worden de werkzarre doorsnedes 

voor de produktie van remstraling en karakteristieke röntgenstraling. 

Monte Car lo si.mllaties van electrenenbanen warden gebruikt ter bepaling 

van de trefplaatabsorptie van de geprc:duceerde röntgenstraling, de te

rugverstrooiing van de electrenen en de anisatrapie in de remstralings

emissie. Bij deze si.mllaties 'WOrdt de baan van een electron voorgesteld 

als een aaneenschakeling van rechte seg:menten, elk eirrl~gerrl rret een 

elastische botsing van het electron rret een atoomkern. Tevens wordt de 

energieafnarre van het electron per eenheid afgelegie baanlengte bena

derd door een continue functie. Uitgaande van het m:rlel zijn carplter

prograrma 1 s in algol voor de Burroughs B7700 geschreven waarrree de be-



-3-

rekeningen voor twee gangbare types röntgenbuizen, de zijvenster- en 

de transmissiebuis, uitgevoerd kunnen warden. 

In overleg met Philips S & I te Acht zijn enkele buisspectra berekend 

en vergeleken met bestaande experimentele informatie. M:t narre aan de 

harrl van het berekende en het door Brown, Gilfrich en Peckerar (BID 75) 

absoluut gemeten spectrum van een Philips FAQ 60/1 röntgenbuis, worden 

uitspraken over de nauwkeurigheid van het bescho\.l'Vrle rra:lel gedaan. 
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Hoofdstuk I RÖntgenbuizen 

§ 1. 1 Werkingsprincipe 

Ie prcrluktie van fotonen in een röntgenruis ges:::hiedt door de interac

tie van versnelde electrenen reet de ataren van een trefplaat. In een 

röntgenbuis wordt dit bewerkstelligd. door electronen, welke door een 

kathcrlegloeidraad uitgezorrlen warden, door middel van een potentiaal

verschil richting ancrle te versnellen. re bundel versnelde electrenen 

wordt daarna op de uit een geaarde trefplaat bestaande anaie gefocus

seerd. 

Door afrerrming van de electrenen in het anaiemateriaal wordt een continu 

remstralingsspectrurn geprcrluceeni. Ie kortste golflengte À • in dit . rrun 
spectrum is onafhankelijk van het trefplaat:Irateriaal en wordt bepaald 

door het potentiaal verschil V volgens de Duane-Hunt relatie (DUA 15) : 

he 
À. =
rrun ( hc/e = 12,398 R·kV ) (1-1) 

eV 

Naast remstraling kan tevens karakteristieke röntgenstraling van het 

trefplaat:nateriaal vrijkorren als gevolg van ionisatie van trefplaat

atorren. Wanneer een atocm in aangeslagen toestand verkeert kan narrelijk 

het ontstane gat door een electron uit één van de rreer naar buiten ge

legen schillen opgevuld worden orrler uitzerrling van röntgenstraling 

reet voor het elerrent karakteristieke golflengte. ZeMel de intensiteit 

van het remstralingsspectrum als die van de karakteristieke röntgen

straling is evenredig reet de electronenstrcx::m i. De electronenstrcx::m i 

en het potentiaalverschil V kunnen onafhankelijk van elkaar gekozen 

warden al nag hun prcrlukt het rraxi.maal verrrogen niet te boven gaan. 

Praktische grenzen zijn : 

i•V < 3 kW (zijvensterbuis) 
20 kV < V < 80 kV , ( 1-2) 

i·V < 250 W (transmissiebuis) 
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De gegenereeme röntgenstraling kan via een venster de buis verlaten. 

Dit venster is nOO.ig in verban:i rret het vacuüm in de buis. Als venster

materiaal womt in de praktijk veelal Be gebruikt. Door vensterabsorp

tie wom t het continue spectrum aan de laag-energetische kant begrensd. 

§1.2 De zijvensterbuis 

Een veelvuldig in de praktijk gebruikt type röntgenbuis is de zijven

sterbuis welke in figuur 1.1 schema.tisch is weergegeven (DYS 73). Dit 

electrenen 
- - +-

Cl. 
~ 

4 fotonen 

Figuur 1.1 Schematische opbouw van een zijvenstePbuis. 

water-

koeling 

type buis dat zijn naam dankt aan de positie van het Be-venster, heeft 

een 'l'f.Btergekoelde anOO.e. De starrl van het trefplaatoppervlak ten opzich

te van de invalsrichting van de electrenen wordt bij de fabricage geko

zen. Gezien de vaste plaats van het venster geldt daarbij steeds dat 

de im..-alshoek van de electrenen a. en de uittreehoek van de geobserveer-
~ 

de fotonen au' respectievelijk ten opzichte van de nonnaal op het tref-

plaatoppervlak en het trefplaatoppervlak zelf, aan elkaar gelijk zijn. 

Het verrrogen V· i van dit type buis dient begrensd te warden vanwege de 

warmtebelasting van het venster door absarptie van terugverstrooide elec-
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tronen. Deze warmtebelasting kan onder andere verrnirrlerd worden door het 

buisve:rrrogen te verlagen of het venster kleiner en/of dikker te maken. 

Deze rrogelijkhErlen of carbinaties ervan hebben echter tot gevolg dat te

vens de door de buis geleverde hoeveelheid röntgenstraling afneemt. Het 

is eveneens rrogelijk cm bovengenoem:le warmtebelasting te rErluceren door 

de stan::l van het trefplaatoppervlak zcx:lanig te veranieren dat de terug

verstrooiing in vensterrichting afneemt. Meestal kant echter de zo ge

kozen trefplaatstan::l niet overeen rret die waarl>ij de naximale hoeveel

heid gewenste röntgenstraling in vensterrichting geëmitteerd wordt. Op

timalisatie rret betrekking tot de geleveme hoeveelheid röntgenstraling 

berust dan ook hoofdzakelijk op het zoeken naar wegen waarop de foto

nenpra:luktie, rekening hatrlend rret de maximaal toegestane warmtebelas

ting, vergroot kan warden. 

§ 1. 3 De transmissiebuis 

Een arrler type röntgenbuis dat in de praktijk gebruikt wordt is de 

transmissiebuis, welke in figuur 1.2 schematisch is weergegeven (DYS 73). 

Figuur 1.2 Schematische opbouw van een transmissiebuis. 

Dit type buis heeft een drmne trefplaat die rechtstreeks op het ven

ster is aangebracht en loairecht staat op de invalsrichting van de 
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electrenen. De dikte van de trefplaat wordt zo gekozen dat de opbrengst 

aan gewenste röntgenstraling :maximaal is. Hierbij rroet de röntgenab

sorptie in rekening worden gebracht. De optirnale dikte is altijd klei

ner dan de rraxirna.le dracht van de invallerrle electronen. Een praktische 

waarde voor de trefplaatdikte is 2 tot Swn. Deze dikte is te klein an 

alleen de vacuümafdichting te verzorgen. Daaran worot de trefplaat 

aangebracht op een Be-folie (dikte circa 300 wn) • Het Be-venster dient 

nu ook nog voor een deel als electronenabsarber. Opgenerkt kan worden 

dat voor de bepaling van de optirnale dikte de terugverstrooide elec

trenen niet van belang zijn. 

Vanwege de positie en de geringe dikte van de trefplaat, kan deze niet 

direkt net water gekoeld worden. Hiernoor is het rnaxirraal toegestane 

buisve:rnogen ruim een factor tien kleiner dan bij de zijvensterbuis. 

Daar staat tegenover dat door de gunstigere gearetrie van de transmis

siebuis een groter gedeelte van de geprcx:luceeroe röntgenstraling beru t 

kan worden. In figuur 1. 3 wordt dit schenatisch geillustreem. Veel 

a) 

trefplaat 
electrenen I 

b) 

Gl 

trefplaat 

t'fT.,..,..:;::;.::;::;:;::;p..,...,.......,..;;_::,.,._ ~ _-_ ]d2 

Figuur 1.3 Geometrie voor de emissie van röntgenstraZing in a) een 

zijvensterbuis en b) een transmissiebuis. Van de in T1 en 

T
2 

geproduceerde fotonen wordt het gedeeZte uitgezonden 

in de ruimtehoek n1 respectieveZijk n2 benut. Omdat T1 
verder van het te bestraZen preparaat verwijderd is dan T2~ 

is de ruimtehoek n1 kZeiner dan n2• 

gebruikte trefplaatmaterialen voor zowel zijvenster- als transmissie

buizen zijn, W, Mo, Cr, Rh, Ag en Au. 
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Hoofdstuk II Prcxluk.tie en absarptie van röntgenstraling 

§2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk VJOrdt een fysisch :rocrlel besproken waarnee de emissie 

van dOClr versnelde electrenen gegenereerde röntgenstraling kwantitatief 

kan werden beschreven. Hierbij wordt ingegaan op de prcrluk.tie en ab

scrptie van karakteristieke röntgenstraling en remstraling in tref

plaatmateriaal. 

Aan de hand van dit m:::xiel zal in een later sta:lium de in röntgenbuizen 

opgewekte straling berekerrl. werden. Met het oog op deze toepassing 

werden electronenenergiën tot maximaal 80 keV beschruvrl. Veroer wcrdt 

bij de prcx:iuktie van röntgenstraling uitgegaan van harogeen trefplaat

rrateriaal besta.arrle uit éên enkel elenent. 

§ 2. 2 Karakteristieke röntgenstraling 

Bij het exciteren van een atocm door beschieting net electrenen kan er 

een gat in een van de binnen(sub)schillen ontstaan. Dit gat kan op ver

schillen:le rranieren weer worden opgevuld. Een electron uit een hogere 

schil kan terugvallen. Hierbij kcmt een energie vrij gelijk aan het 

verschil tussen de betreffen:le energieniveau' s. Deze energie kan vrij

karen in de vorm van een karakteristiek röntgenquant dat in een wille

keurige richting· uitgezorrlen kan warden. De energie van dit quant hangt 

af van de interne structuur van het atocm en is daarom karakteristiek 

voor het elenent. In dit verslag zullen -we ons beperken tot de bespre

king van karakteristieke röntgenstraling die vrijkant bij het opvullen 

van een gat in de K-schil door een electron uit de L, Mof N-schil, de 

K-straling. Het alternatief voor de emissie van een K-quant is het pro

ces van interne conversie, hetgeen resulteert in de emissie van Auger

electronen. Hierbij komt geen straling vrij. De mata waarin beide pro

cessen optreden wordt beschreven door middel van de fluorescentie op

brengst ~, hetgeen de fractie is van de K-ionisaties die leiden tot 
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de emissie van K-straling. Beschrijven we de efficiency van de produk

tie van K-quanta in de trefplaat van een röntgenbuis door 

waarin 

(2-1) 

~=het totaal aantal K-quanta dat per electron wordt 

gevonrrl, 

~ =de fluorescentie opbrengst van de K-schil, 

~=het totaal aantal K-ionisaties dat per electron 

wordt gevorm:l. 

K-ionisatie van trefplaatataren kan op twee rnanieren veroorzaakt wor

den. Een manier is de rechtstreekse ionisatie door invallerrle elec

tronen. Dit wordt direkte ionisatie genoeml. De tweede manier is in

direkte ionisatie dc:x:r absorptie van renstraling. Deze ontstaat bij de 

afrerrming van de invallerrle electronen. De remstralingscpanta met een 

energie groter dan de K-ionisatieënergie ~kunnen via foto-interactie 

K-ionisaties vamen. Ionisatie dc:x:r foto- of seamiaire electrenen 

wordt verwaarloosd. Voor ~ uit vergelijking (2-1) volgt nu : 

(2-2) 

waarbij de irrlices D en I betrekking hebben op direkte respectievelijk 

indirekte ionisaties. 

We zullen ons nu in eerste instantie beperken tot het geven van een 

kwantitatieve beschrijving van de profuktie en absorptie van K-quanten 

die het gevolg zijn van direkte ionisaties. 

De prcxluktie en absorptie van deze K-quanten in de trefplaat van een 

zijvensterbuis is schema.tisch weergegeven in figuur 2.1. Beschruw een 

laagje van de trefplaat rret dikte dx op een afstarx:l x benaien het op

pervlak waarin het aantal per electron geprcxluceerde K-ionisaties 

gelijk is aan~· Van belang is het aantal K-quanta dat in de rich

ting van het buisvenster uitgezorrlen womt. Het aantal per electron 

geprcxluceerde K-quanta dat in het ruimtehoekelerrentje dS'l an de hoek 

a rret het trefplaatoppervlak uitgezorrlen wordt is gelijk aan àN _ = u < -lm 
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electrenen 

xcosec a u 

dxl __________________ 4------------------------

trefplaat 

Reguur 2.1 Geometrie voor de PToduktie en absorptie van K-quanten in 

een zijvensterbuis. 

~(dn/41T). 'Ibt het bereiken van het oppervlak legt deze straling 

een afstand xcosec a in het trefplaatmateriaal af. Rekening hoo.derrl 
u 

reet de absarptie op dat traject, geldt dat de in vensterrichting geob-

serveerde intensiteit per electron per eenheid :ruimtehoek gegeven wordt 

door : 

waarin fK = de verhruding Ka -quanta tot het totaal aantal ge
a pra:luceerde K-quanta, 

llK , ~ = de nassa-absorptiecoëfficiënt van het trefplaatma.
a B teriaal voor K - respectievelijk K

0
-straling, 

Cl ~ . 
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p = de dichtheid van het trefplaatmateriaal. 

Scmnatie van de bijdragen over de totale trefplaatdikte levert de to

tale geobserveerde intensiteit per electron per eenheid ruimtehoek 

orrler een hoek a net het trefplaatoppervlak u 

~ 00 

~ =- J {f exp(-llK pxcosec a ) + (1-fK )exp(-u__ pxcosec a ) }· 
4'1T 0 !<a a u a · KS u 

. ruw dx 
dx 

(2-4) 

Qn de bovenstaarrle integraal te kunnen berekenen dient de diepteveme

ling van de direkte ionisaties in de trefplaat, ~dx, bekerrl te 

zijn. De grootheid~ is echter een functie van de electronenenergie. 

Beschouwen we de direkte ionisatieprcrluktie aan de hard van twee types 

electrenenbanen die schematisch in figuur 2.2 zijn -weergegeven. Het 

A 

trefplaat 

Figuur 2.2 TWee types electronenbanen in een dikke trefplaat. 
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baanelement ds van A in figuur 2.2 is een stukje baan op padafstand s 

van het begin 0 van de baan in de trefplaat. Het electron heeft in dat 

baanelement een energie E. Wanneer ~ het aantal direkte ionisaties 

in ds voorstelt, dan is : 

(2-5) 

gelijk aan het totaal aantal direkte ionisaties voor een baan van type 

A. Het electron bereikt daarbij het punt ( s=sK' E=~ ) zonder het 

trefplaatmateriaal te verlaten. Vergelijking (2-5) is geldig voor alle 

electrenen die een padafstarrl sK in het trefplaatmateriaal hebben af

gelegd onafhankelijk van de vorm van de banen. CXlk is het rrogelijk dat 

het electron de trefplaat verlaat voordat zijn energie is afgenaren tot 

de K-ionisatieënergie ~- Dit is weergegeven in figuur 2.2 net baan B 

en wordt terugverstrooiing genoenrl. Qn nu de ionisatiepra:luktie voor 

elke electrenenbaan te beschrijven, rroeten we vergelijking (2-5) her

schrijven tot : 

(2-6) 

waarbij 1-~ gelijk is aan het fractionele verlies aan K-ionisatie ten 

gevolge van terugverstrooiing. 

De term ~ds uit vergelijking (2-6) kmmen we schrijven als : 

~ds = Q~ = Q~pP/A (2-7) 

waarin QK =de werkzarre doorsnede voor ionisatie van de K-schil, 

N = het aantal trefplaatataren per volune-eenheid, 

NA = het getal van Avogërlro, 

p = de dichtheid van het trefplaatmateriaal, 

A = het atoc.rngewicht van het trefplaatmateriaal. 

Voor QK geven Worthington en Tanlin (IDR 56) en Green en Cosslett 

(GRE 61) : 
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21re 

QK = -- 0,35 

~ 

E 
ln-

~ 

-13-

(2-8) 

waarin e de elerrentaire la:ling en E de electronenenerg ie is, zcx:la t 

-20 ln(E/~) 
QK = 7,89.10 

net E en ~ in keV. 

Substitutie van vergelijking (2-7) in (2-6} levert 

(2-9) 

(2-10) 

waarbij overgegaan is van s op de electrenenenergie E als integratie

variabele oorlat QK als functie van E gegeven is. 

Voor de stopping pc:Mer van materie voor electronen, dE/ds, geldt 

{(BET 30), (REE 75)} : 

dE 
4 

Zp 
-- = -7,85.10 -- ln(1,166E/J) 
ds AE 

(2-11) 

waarin Z het atoamumrer van het trefplaabnateriaal is, J de 11gemiddel

de ionisatieënergie 11 van de trefpl.aatataten in keV, p in g .cm-3 , A in 
-1 g.rrol en E in keV. 

In de li teratwr worden verschillende uitdrukkingen gegeven voor J in 

eV als functie van Z, zoals : 

J = ll,5Z (WIL 41), (2-12) 

J = 9,76Z + 5,88/Z0 ' 19 
(Z~13) (BER 64), (2-13) 

J = Z{14,0(1-exp(-0,1Z)) + 75,5/ZZ/7 , 5 - Z/(100 + Z)} (DUN 67). (2-14) 
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Qrdat de stopping p<:Mer gegeven door vergelijking (2-11) evenredig is 

met de logaritme van J, is deze ongevoelig voor kleine variaties in de 

waarde van J. Vergelijking (2-11) geeft het gemiddeld energieverlies 

alleen dan juist weer indien aan de volgerrle voorwaarden is voldaan : 

1) De energie van de electrenen is groot ten opzichte van de bindings

energiën van de atanaire electronen. 

Voor electronenenergiën naderend naar nul is vergelijking (2-11) 

fysisch niet :rceer aanvaardbaar. Rao-Sahib en Wittry (RAO 7 4) gebrui

ken daarom in hun berekeningen voor O.::_E<6, 338J een parabolische 

extrapolatie van ( 2-11) gegeven door 

dE 4 Zp -~ -~ 
- = -6,236.10 - E J (O.::_E<6 ,338J) (2-15) 
ds A 

:rret E en J in keV. 

2) De energie is zo laag dat relativistische effecten verwaarloosbaar 

zijn. 

Een scherpe bovengrens voor de electronenenergie is daarbij rroeilijk 

aan te geven, hoewel volgens Worthington en Tanlin (IDR 56) verge

lijking (2-11) tot electronenenergiën van circa 80 keV adequaat is. 

3) Het energieverlies ten gevolge van de emissie van remstraling is 

klein. 

De verhou:iing van het energiever lies ten gevolge van straling tot 

het energieverlies ten gevolge van botsingen wordt (BRU 78) gegeven 

door : 

=- :rret E in MeV. (2-16) 
(dE/ds) stralin9" EZ 

(dE/ds)botsingen 700 

Uit vergelijking (2-16) volgt dat voor 80 keV electrenen hooguit 

circa 1% van het energieverlies door remstraling veroorzaakt wordt. 

Keren we terug naar vergelijking (2-4) die, na overgang op E als inte-
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gratievariabele, met behulp van vergelijking (2-10) gegeven wordt door 

(2-17) 

waarin x de diepte van de geprcrluceerde straling in de trefplaat is. 

~de gr<X>theden ~ en x wordt in h<X>fdstuk N verder ingegaan. We vol

staan hier met de ve:r:trelding dat indien I)c en x bekerrl zijn, ~ met 

behulp van (2-9), (2-11), (2-12) en (2-15) uit (2-17) berekerrl kan wor

den. 

(X)k voor de transmissiebuis ( zie figuur 2.3 ) is een uitdrukking voor 

~ af te leiden. 

electrenen 

t t t 
trefplaat 

d 
~t----------------~--------~-----------

1 d~ 

Figuur 2.3 Geometrie voor de produktie en absorptie van K-quanten in 

een transmissiebuis. 
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Cf> analoge wijze als voor vergelijking (2-3) volgt 

waarin d de dikte van de trefplaat is. 

Integratie van vergelijking (2-18) over de trefplaatdikte levert 

~ d 
1J<O =- f {fK exp(-l1< p (d-x)) + (1-~ )exp(-lJ p (d-x)) }· 

4~ 0 a a a Ke 

. ruw dx 

dx 

(2-18) 

(2-19) 

Qrdat de trefplaatrlikte d van een transmissiebuis kleiner dan sK kan 

zijn, dient ter bepaling van IJ<o vergelijking (2-10) gem:xlificeerd te 

warden tot : 

(2-20) 

De factor TK in (2-20) corrigeert zowel voor het eerder besproken te

rugverstrooiingseffect als voor het ionisatieverlies veroorzaakt door 

electrenen die net een energie groter dan ~ de trefplaat in venster

richting verlaten. 

Na overgang op E als integratievariabele volgt net behulp van verge

lijking (2-20) uit (2-19) dat : 

(2-21) 
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cp de groothenen TK en x zal in hoofdstuk N worden ingegaan. 

Buiten beschouwing gelaten is tot nu toe K-straling die het gevolg is 

van indirekte ionisatie. De geobserveeme intensiteit van deze straling 

per electron per eenheid ruimtehoek, wordt ter orrl.erscheiding van \n 
aangeduid :rret ~I. Orrlerverdeling van \n en ~ naar Ka- en K

8 
-straling 

geeft : 

~=~aD+ ~BD 

IKI=~I+~I 
a B 

(2-22) 

Voor de verhotrlingen ~ I/~ 0 en ~ I/IK 0 geldt :rret behulp van Murata 
en Shibahara (r.IDR 81) :a a B B 

:rret 

waarin 

% =---
a ~IfOS ai 

(2-23) 

~ = de Ka -energie in keV, 

ya =de "K-jumpratio" gegeven door de verhalding van de 
K 

foto-electrische absorptiecoëfficiënt direkt na en 

VOCir de K-schil absorptiekant, 

~K = de massa-absorptiecoëfficiënt van het trefplaatrra

teriaal voor straling aan de hoge energiezijde van 

de K-schil absorptiekant, 

E0 = de invalsenergie van de electronen, 

a. = de invalshoek van de electrenenbundel ten opzichte 
l 

van de nonnaal op het trefplaatoppervlak. 

De ve:rhmrling ~ I/~ 0 volgt uit vergelijking (2-23} door in deze ver-
S B 
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gelijking de indices KCL te vervangen door K
8

• 

Aangenaren wordt dat vergelijking (2-23) alleen geJdig is voor dikke 

trefplaten en dat voor dunne trefplaten 1ia venaarloosd ma.g worden ten 

opzichte van ~- In figuur 2.4 is de verhou:ling ~ I/IK 
0 

als functie 

van Z volgens vergelijking (2-23) weergegeven. CL CL 

0,5 
E0 = 50 keV 

0,4 

IK I 0 3 , 
a. 

~D 
a. 

0,2 

0,1 

0 

0 10 20 30 40 50 

z 

Figuur 2.4 De verhouding IK rliK D volgens vergelijking (2-23) als 

functie van het gto~ummer Z van het trefplaatmateriaal 
0 • • k voor CLi = 0 . Parameter ~s E0 ~n eV. 

60 

Uit figuur 2.4 blijkt dat voor trefplaatma.terialen met Z 30, ~I te ver

waarlozen is ten opzichte van ~· 

Met behulp van de vergelijkingen ( 2-17) , ( 2-21) en ( 2-23) kan de totale 
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geobse:rveerde intensiteit voor elk electron per eenheid ruimtehoek I 
' K 

= IKD + ~I, berekend worden. 

§2.3 Remstraling 

Remstralin] wordt geprcduceerd wanneer invallende electrenen door tref

plaatataren afgebogen worden. De ma.xi.nale energie van het continue 

spectrum is gelijk aan de invalsenergie van de electronen, E
0

. De rich

ting waarin remstraling uitgezonden wordt is afhankelijk van de richting 

van de electronen. 

De kwantitatieve beschrijving van de remstralingsprcduktie welke in de

ze paragraaf besproken zal worden, is in essentie die welke door San

rrerfeld (SG1 31) gegeven wo:rdt. In zijn theorie beschouwt Solm'erfeld 

een electron dat een atOCillkern nadert en zich daarna van deze kern ver

wij:iert in een richting die verarrlerd is ten opzichte van zijn oor

spronkelijke richting. Hierbij orrlergaat het electron een energiever

lies. Dit energieverlies wordt als een foton uitgezorrlen. De begin- en 

eirrltoestarrl beschrijft Samerfeld door een vlakke golf die in de na

bijheid van de kern door buiging gem:rlificeerd is. Voor een zuiver 

Coularbveld van de kern is dit elenentair proces streng rnathematisch 

te beschrijven. 

Van belang voor een kwantitatieve beschrijving van de remstralingspro

duktie is echter de kans dat een foton net een frequentie liggerrl in 

een bepaald frequentie-interval geëmitteerd wordt in een ruimtehoekje 

:rret een gegeven oriëntatie ten opzichte van de bewegingsrichting van 

het electron. Qn een dergelijke kans te berekenen dient in Samerfeld 1 S 

theorie een integratie uitgevoero te warden over alle nogelijke rich

tingen van de afgebogen electronen. Het is deze integratie die verant

woordelijk is voor een groot deel van de rekenkundige proolenen die 

zich bij toepassing van Scmrerfeld 1 s theorie voordoen. In een numre

rieke analyse ·van Samerfeld 1 s theorie zijn Kirkpatrick en Wiedernan 

(KIR 45) er echter in geslaagd. enpirische vergelijkingen te ontwikkelen 

waarnee bovengeneende kansen vrij nauwkeurig en gebruikersvrierdelijk 

berekend ktmnen worden. Aan de hand van deze vergelijkingen zal de rem-
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str alingsprai uk tie beschreven worden. 

Uitgegaan wordt van versne1de electrenen die de oorsprong van een car

tesisch coördinatensysteem vanuit de negatieve x-as naderen ( zie fi

guur 2.5). Wanneer de electrenen in de oorsprong aankaren vallen zij op 

invallerxle 
electrenen 

y 

0 

' 

x 

I sin2 e + I cos2 e x z 

• waarnemingsrichting 

Figuur 2.5 Intensiteitcomponenten van gepolarisee~e straling uitge

zonden in 0 en geobservee~ in P. De intensiteit in de 
. . h . . I . 2 I 2 ( R 5) waarnermngsr1-a t1-ng 1-s s1-n e + + I cos e KI 4 . x y z 

een vlakke trefplaat die sarrenvalt net het yz-vlak en waarvan de dikte 

te ve:rwaarlozen is. Orrlerzocht wordt de remstraling die uitgezorrlen 

~dt in een richting OP liggerrl in het xz-vlak orrler een hoek e net de 

p::>Sitieve x-as. Hoewel de theorie handelt over waarschijnlijkhaien van 

fotonenemissie, kunnen deze net grote aantallen at.aren en electrenen 

vertaa1d worden in evenredigheden. Voor de in de richting OP waar te 

nerren intensiteit geven Kirkpatrick en Wiederren (KIR 45) : 
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I = I sin
2 

6 + I + I cos2 6 x y z {2-24) 

waarin Ix' Iy en I
2

, uitgedrukt in eenheden ergs per steradiaal per 

eenheid frequentie-interval per invallend electron per atoan/crn2 , gege

ven worden door de errpirische vergelijkingen : 

Ix.105~;z2 
= 0,252 + a(v/v - 0,135) - b(v/v - 0,135) 2 

0 0 
(2-25) 

met a= 1,47B - 0,507A- 0,833 

b = 1,70B- 1,09A- 0,627 

en: 

met 

waarin 

A = exp(-0,223V/Z2) - exp(-57V/Z2) 

B = exp{-0,0828V/Z2) - exp(-84,9V/Z2) 

(v/v + h) 
0 

-0,214y1 + 1,21y2 - y3 
h = ------~------~--~ 

l,43y1 - 2,43y2 + y3 

j = (1+2h)y2 - 2(1+h)y3 

k = (1+h) (y3 +j) 

y
1 

= 0,220(1- 0,390exp(-26,9V/Z2)) 

y2 = 0,067 + 0,023/(0,75 + V/Z2) 

y
3 

= -0,00259 + 0,00776/(0,116 +V/Z2) 

{2-26) 

V= de versnelspanning van de electrenen in statvolt 

( 1 statvolt = 299.8 volt), 

z = het atcx::mumner van het trefplaab'rateria:ü, 

v = de beschou.ile fotonenfrequentie, 

v = de maximale frequentie van de uitgezorrlen fotonen. 
0 

De geldigheid van bovenstaande uitdrukkingen dient gerelateerd te worden 

aan de gemaakte fysische benaderingen. Zo is, behalve in verbarrl met 

het laa<renergetisch gebied van het remstralingsspectrum, het afscher-
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mingseffect van de atcmaire electrenen veJ:Waarloosd geworden en aange

naren dat de atoomkern het centrum is van een zuiver Crulanbveld. Ver

der zijn relativiteits- en electronspineffecten verwaarloosd. 

Rao-Sahib en Wittry (RAO 74) rrerken op dat de vergelijkingen (2-25) en 

(2-26) voor waarden van V ;z2 kleiner dan 0,0272 de berekende grootte 

van de corrponenten I , I en I slechts erg onnauwkeurig bena:leren. Deze x y z 
lage waarden van V ;z2 kunnen in het gebied ligg-en waarop onze bereke-

ningen betrekking hebben. Een m:rlificatie van de vergelijkingen voor 

waarden van V ;z2 kleiner dan 0,0604 wordt gegeven door Statham (STA 76) , 

die tevens een betere correctie voor het afschermingseffect van de ato

maire electrenen heeft ingevoerd welke in werking treedt voor v/v <0 ,2. 
0 

Toepassing van deze m:rlificaties levert, afhankelijk van de waarden van 

V ;z2 en v/v , de volgende analytische uitdrukkingen voor I , I en I 
0 x y z 

1) Indien V/Z2 
> 0,0604 A v/v > 0,2 ge1dt : 

0-

I en I worden gegeven door de vergelijkingen (2-25) respectie-
x y,z 

velijk (2-26). 

2) Irrlien v;z2 ~ 0,0604 A v/v
0 
~ 0,2 geldt 

-50 2 
I = exp(c).10 Z /V met: 
x 2 2 2 

c = (-1,01904 + 0,146014v/v - 0,0501077v jv ).ln(V/Z) 
0 2 02 

- 1,48311 + 0,947484v/v - 0,3500140v /v 
0 0 

en : 
-50 2 

I = exp(d).10 z /V met: 
y,z 2 2 2 

d = (-0,882129 + 0,0366934v/v - 0,339646v /v ) .ln(V/Z ) 
0 2 2 0 

- 1,04088 - 1,86355v/v - 0,723068v jv • 
0 0 

3) Indien v;z2 
> 0,0604 A v/v < 0,2 geldt 

0 

I = It(1- 0,567f) met x x 
f = exp(-20v/v ) 

0 

en : 

I = I t ( 1 - ( 1 - g) f) met y,z y,z 2 g = 1,55 - 4,83V/Z 

(2-27) 

(2-28) 

(2-29) 

(2-30) 
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waarin 

I~ = Ix gegeven door vergelijking (2-25) 

It,z = Iy,z gegeven door ve~elijking (2-26). 

4) Indien v;z2 ~ 0,0604 A vjv
0 

< 0,2 ge1dt 

Ix en Iy,z volgen uit de vergelijkingen (2-29) respectievelijk (2-30) 

net: 

It = I gegeven door vergelijking (2-27) x x 
It,z = Iy,z gegeven door vergelijking (2-28). 

Opmerking : 

Bovenstaande uitdrukkingen leveren waarden voor I , I en I uitgedrukt x y z 
in eenheden ergs per steradiaal per eenheid frequentie-intel:val per in-

vallerrl electron per a taan/ an.2 • Door deze waarden te vernenigvuldig~ 
net 1,509 .1026 worden zij uitgedrukt in keV per steradiaal per keV ener

gie-interval per invallend electron per atoan/crl. Via de substituties 

vjv =E /E en V ;z2=E/0 ,2998Z2 kan in de berekeningen rechtstreeks gebruik 
0 V 

worden gemaakt van de fotonenenergie E en de electrenenenergie E in keV. 
V 

In het beginstadium van hlm banen hebben de invallende electrenen 

( 20 keV ~ E0 ~ 80 keV) snelheden die niet voldoen aan de voorwaarde 

vjc « 1 (E
0 

= 80 keV + v/c ::: J..2). Voor deze snelheden geeft vergelijking 

(2-24) de hoekverdeling van de remstralingsintensiteit niet correct 

-weer, cmlat bij de afleiding geen rekening gehalden is net relativis

tische effecten. Een relativistische correctie op deze vergelijking kan 

volgens Kulenkarrpff (KUL 59) verkregen worden door de emissie van rem

stralingsquanten eerst in een net de electrenen neebewegerrl en daarna 

in een stilstaand waarnemingssysteem te betrachten. Uitgaarrle van het 

in figuur 2.5 gekozen coördinatensysteem ge1dt dat de hOOkverdeling van 

de ui tgezorrlen intensiteit in het net de electrenen neebewegende coör

dinatenstelsel gegeven wordt door 

. 2 2 
I ' =I s1n e' +I + I cos e' e x y z (2-31) 
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( de geaccenb.leerde temen hebben betrekking op een nèebewegerrl coördi

natensysteem ) . Vcor de overgang naar het stilstaande waarnemingssys

teem past Kulenkanpff (KUL 59) de orrlerstaande hoektransfernaties toe : 

Sin 6 I = ------- (B = v/c) en : (2-32) 
1 - Bcos e 

cose -e 
cos e' = ---- (2-33) 

1 - Bcos e 

Tesarren net de ruimt.ehoektransfo:rna.tie : 

(2-34) 

geeft dit : 

doos a• 1 - s2 

I =I'---=I'-----~ 6 6 
dcos e 8 

(1 - Boos e) 2 (2-35) 

SUbstitutie van de vergelijkingen (2-32) 1 (2-33) en (2-35) in (2-31) 

levert : 

1 - e2 

=-----":" (Ix 
(1 - Bcos e) 

2 

In verdere berekeningen is bovenstaarrle vergelijking voor I 6 gebruikt. 

Er zij op gewezen dat op de grcotheden Ix' Iy en Iz geen relativistische 

correctie is toegepast. Het blijkt echter {(LEE 76) 1 (BID 75)} dat deze 

grcotherlen ook voor grotere electronenenergiën goed bruikbaar zijn. 

Aan de hand van de gevorrlen uitdrukking voor I 6 als functie van de elec-
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tronenenergie Een de fotonenenergie Ev kan nu de produktie en absorp

tie van remstraling in de trefplaten van een zijvensterbuis en een 

transmissiebuis berekend worden. Definiëren we daartoe I (E ,E) als de 
a v 

grootte van I 6 in vensterrichting. Rekening harlerrl met u de tref-

plaatabsorptie geldt dan analoog aan de afleiding van de vergelijkingen 

(2-17) en (2-21) dat: 

Voor een zijvensterbuis 

E pNA ds 
I(Ev) = R_ f v exp{f1E pxcosec au) I (E ,E) --dE 

- Ev E
0 

v au v A dE 
(2-37) 

Voor een transmissiebuis 

E pNA ds 
I (E ) = TE f v exp(-~E p (d-x)) I (E ,E) --dE 

V V EO V aU V A dE 
(2-38} 

met I (E } = de in vensterrichting geobserveerde remstralingsv 
energie per eenheid energie-interval an Ev, per 

eenheid ruimtehoek per invallend electron, 

~E = de massa-absorptiecoëfficiënt van het trefplaat
v 

~, 

materiaal voor straling met een fotonenenergie Ev, 

TE = correctiefactoren voor het produktiever lies aan 
V v remstraling door electrenen die het trefplaatrna.-

teriaal verlaten voordat hun energie is afgenaren 

tot E • 
V 

Op de groothe:len x, I (E ,E), ~ en TE wordt in hoofdstllk IV inge-
au V V V 

gaan. 

We volstaan hier met de oprerking dat indien deze groothe:len bekerrl 

zijn, I (E ) met behulp van de vergelijkingen (2-37) en (2-38} bere-
v 

kerrl kan worden. 
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Hoofdstuk III Beschrijving van electrenenbanen 

§3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop electrenen in rrate

rie verstrooid worden. Beschreven wordt hoe irrlividuele electrenenbanen 

:rret behulp van een Monte Car lo :rrethcrle gesirru.leerd kunnen worden. 

§3.2 VerstrooiingsEEocessen 

Fen gedetailleerde beschrijving van verschijnselen die in verband staan 

:rret de beschieting van electronen op materie, zoals de pra:luktie en 

absorptie van röntgenstraling, vereist een zekere kennis van de rranier 

waarop de electrenen verstrooid warden. We orrlerscheiden twee soorten 

interacties van invallerrle electronen :rret trefplaatatanen (DUN 68) : 

1) Elastische verstrooiing waarbij de invallen:le electronen een relatief 

grote richtingsverarrlering o:rrlergaan maar nagenoeg geen energie ver

liezen. 

2) Inelastische verstrooiing welke gek.ermerkt wordt door een significant 

energiever lies van de invallerrle electronen gepaard gaarde met een 

relatief kleine richtingsverarrlering. 

Fen groot gedeelte van de elastische verstrooiing over grote hoeken is 

het resultaat van interacties :rret atoankernen, terwijl inelastische 

verstrooiing te wijten is aan interacties :rret atanaire electronen. Voor 

trefplaten bestaarrle uit een elenent :rret een laag at.oam..mnrer, zoals 

bijvoorbeeld C, geeft ook inelastische verstrooiing een significante 

bijdrage tot verstrooiing over grote hoeken, cm:iat dan het grote aantal 

inelastische botsingen de geringe irrli viduele richtingsverarrleringen 

:rreer dm genoeg ~eert (CCE 64). Dergelijke trefplaten worden ech

ter bui ten beschruwing gelaten, waardoor dus gesteld rrag warden dat de 



-27-

ruimteverdeling van de invallerrle electrenen in de trefplaat groten

deels bepaald wordt door elastische verstrooiing, terwijl inelastische 

verstrooiing de energieafname van deze electrenen bepaald. Gebaseerd op 

deze aanarren wordt een rrodel bescbraren wa.a.rnee electrenenbanen in de

tail gesinuleerd kunnen worden. Met dit rrodel kan, via een voldoerrle 

groot aantal gesimuleerde electrenenbanen, de produktie en absorptie 

van röntgenstraling in materie met statistische nauwke.rrigheid kwan

titatief beschreven worden. Dit leidt tot betere resultaten dan het 

diffusiem::xlel van Archard (ARC 61), waarin de electrenen zonder rich

tingsvera.rrlering een bepaalde diepte in de trefplaat bereiken en zich 

daarna, wederan rechtlijnig, net gelijke waarschijnlijkheid in alle 

richtingen verspreiden. 

§ 3. 3 Elastische verstrooiing 

In deze paragraaf wordt een kwantitatiare beschrijving gegeven van 

elastische electrenenverstrooiing in materie uitgaa.rrle van de verstrooi

ing van een deeltje door een centrale kracht die cngekeerd arenredig is 

net het kwërlraat van de afstam. De differentiële werkzame doorsnede 

voor deze verstrooiing wo:rdt gegaren door 

- = ---:----::--
dn 4mv0

4sin4 ~s 
(3-9) 

Voor de volledigheid ~t hier een afleiding van deze formule gege

ven (AID 73) • 

Orrlerstel dat 0 het krachtcentrum is en p een p.mtvorrnig deeltje net 

massa rn dat net een snelheid v 0 vanaf grote afsta.rrl naar 0 beweegt zo

als in figuur 3.1 is weergegeven. De afstand b tussen de lijn waar

langs v
0 

valt en de lijn door 0 evenwijdig hiernee wordt botsingspara

meter genoeml. Het deeltje zal de hyperbolische baan AMB beschrijven. 

In A is het .imp.llsrrorrent van het deeltje mv0b en in een willekwrig 

p.mt, bijvoorbeeld in M, is het .irrpllsmanent gelijk aan rnr2de/dt. 
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y 

Figuur 3.1 Verstrooiing van een deeltje waarop een centrale kracht 

werkt die omgekeerd evenredig met r 2 is. 

Qrrlat het impulsm::m:nt bij een centrale kracht constant blijft, geldt : 

De formule voor de kracht F op het deeltje p is 

2 F = k/r 

zcrlat 

dv ksin e 
rn _y = F = Fsin e = --"---

dt Y r 2 

(3-l) 

(3-2) 

(3-3) 
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Eliminatie van r
2 

met behulp van vergelijking (3-l) levert : 

dv k de 
__:j_ = - sin e -
dt rnvob dt 

(3-4) 

Qn de afbuiging van het deeltje te verkrijgen noet vergelijking (3-4) 

tussen de eirrlpunten van de baan geïntegreem warden. In A is v = 0 en 
y 

e = 1r ; in B is vy = -v
0
sin t3 en e = -s. De snelheid in B is door be-

hou:i van energie weer v 
0

• Hieruit volgt : 

-v sin t3 k -s 
J 0 

dv = ---- f sin e de 
o Y rnv

0
b 1r 

k 
v0sin t3 = - (1 + cos 8) 

rnv0b 

of : 

(3-5} 

Met tan ~8 = sin 8 I (1 + cos 13) volgt uit vergelijking (3-5) dat : 

k 
(3-6) 

Beschouw nu op geheel analoge wijze de verstrooiing van een haregene 

burrlel nonoënergetische pmtvonnige deeltjes zorrler orrlerlinge inter

actie. De invallerrle flux j
0 

is het aantal deeltjes dat per tijdseen

he.id door een oppervlakte-eenheid locdrecht op de burrlel stroomt. cnrlat 

de kracht bolsyrmetrisch is, warden alle invallerrle deeltjes met bot

singsparaneters russen b en b + db verstrooid over een hoek russen t3 

en t3 + dt3. De differentiële werkzane doorsnede voor elastisc::he ver

strooiing dcr/dn wordt gedefinieeni door de relatie : 

der dcr(t3) 
- = (3-7) 
dn 21rsin B dB 

De deeltjes die verstrooid worden tot in het ruimtehoekelerrent 
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21rsin S dS tussen S en S + dB rroeten botsingspararreters tussen b en 

b +db gehërl hebben. Dit gedeelte van de deeltjesflux kan dus op twee 

verschillerrle rranieren worden bepaald, :nanelijk voordat en nërlat het 

verstrooiing heeft ondergaan. Ervoor geldt dat het aantal deeltjes dat 

per tijdseenheid invalt op de in figuur 3.1 aangegeven ring Il'Et breedte 

db, gelijk is aan j 021rtdb. Erna geldt dat het aantal deeltjes dat per 

tijdseenheid tot in het ru:i.mtehoekelerrent 21rsin S dS russen S en S + dS 

verstrooid is gewOJ:den, gelijk is aan j 021rsin B dBdo/dn. Deze deeltjes

fluxen noeten even groot zijn, waaruit volgt dat : 

(3-8) 

waarbij de absolute waa:rde van db/dB genaren dient te "WOrden oorlat 

dcr/dn per definitie positief is. Carbinatie van de vergelijkingen (3-8) 

en ( 3-6) geeft 

- = ---:--~:---
dn 4row0

4sin
4 ~B 

(3-9) 

Zoals reeds eeroer is veJ:TIEld, wordt de richtingsverarrlering van in

vallerrle electronen in trefplaabnateriaal Il'Et niet al te lage Z-waarden 

nagenoeg geheel veroorzaakt door botsingen van deze electrenen Il'Et de 

kernen van trefplaatataren. Wanneer daarbij uitgegaan wonit van de vol

gerrle benërleringen : 

1) De botsingen tussen invallerde elect:ronen en atcx:nkemen zijn volko

men elastisch. 

2) De richtingsverarrleringen van invallende electronen ten gevolge van 

inelastische botsingen Il'Et atana.ire electrenen zijn ve:rwaarloosbaar. 

3) De centrale kracht onder invloei waarvan een invallend electron 

verstrooid wordt is de zuivere Couleltbkracht russen dat electron en 
2 2 een atoankern, gegeven door : F = Ze /r . (3-10) 
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dan kan de voorgaarrle theoretische beschruwing rechtstreeks toegepast 

worden op electronenverstrooiing door trefplaatatanen. Uit de vergelij

kingen (3-9) en (3-10) volgt dan dat : 

do 1 ze2 2 1 

sin 4 ~8 = (4E } . sin 4 ~B (3-11) -= 

waarin E de electronenenergie is. Vergelijking (3-11) wordt vaak de 

Rutherford fonnule voor elastische verstrooiing genoetrl. 

'Ibt dusver is de invloed van de atanaire electrenen op de grootte van 

do/dn buiten beschc:uwing gelaten. Het afschenningseffect van deze elec

trenen op de kernlading kan volgens Mc.Donald e.a. (IXN 71) in rekening 

worden gebracht door het invoeren van een afschennfactor 'l' in verge

lijking (3-11). De aldus gem:xlificeerde Rutherford fornule luidt dan : 

do 2 2 
3,8965.10

23 r: 1 (cm2) --
(sin

2 ~8 + '!'
2
/4) 2 (3-12) 

dn 

net 'l' = 2,75E-112z113 

waarin e in esu, E in eV en do/dn . 2 
111 an • 

§ 3. 4 De Monte car lo nethcrle 

De hier te volgen rrethcrle ter sirmllatie van electrenenbanen in materie 

is gebaseerd op Green' s benadering (GRE 63) waarin het energieverlies 

van de invallerde electrenen als een contiru proces voorgesteld wordt, 

en waarin de baan van een electron opgebcuwd gedacht wordt uit een serie 

van rechte segrrenten die elk daarnee eirrligen dat het electron elastisch 

verstrooid wordt. Geduren::le het doorlopen van ieder segrrent van zijn 

baan verliest het electron energie hoofdzakelijk door de vele discrete 

inelastische botsingen net atanaire electronen. Aangenarren wordt dat het 

effect van deze botsingen bij benadering beschreven mag worden door een 
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contiru energieverlies 0\Tereenk.omstig Bethe • s uitdrukking voor de stop

ping power gegeven door vergelijking (2-11). 

Figuur 3. 2 toont schematisch een baan van een electron dat rret een be

ginenergie E0 loodrecht invalt op het trefplaatoppervlak. In deze fi

guur zijn tevens de hoeken aangegeven die in de berekeningen zullen 

voorkanen. De elastische verstrooiing wo:rdt, zoals in de vorige para

graaf is afgeleid, beschreven aan de harrl van de gem::xlificeerde Ruther

ford formule gegeven door vergelijking (3-12}. De drie .Monte Carlo 

vergelijkingen die gebruikt wo:rden. ter beschrijving van de verstrooiing 

door één enkele botsing luiden (])(N 71} : 

ó/2TT = a (3-13} 

18 (dcr/dn}sin n dn 
TT =b (3-14) 

1° (dcr/dn)sin n dn TT 

A 
exp (-s/À} = c rret À=--- (3-15} 

waarin a en b rarrlcm variabelen zijn, unifonn verdeeld in het interval 

I= 0, 1 =I en c een rarrlcm variabele unifonn verdeeld in het interval 

( 0, 1] . 

De eerste twee vergelijkingen geven de richting van het nieuw baanseg

rrent ten opzichte van het vorige. Uit vergelijking (3-13} volgt dat de 

keuze van de hoek ó willekeurig is, te:rwijl vergelijking (3-14), na 

evaluatie, rarrlcm waa:rden voor de hoek 8 levert die niettemin in CNer

eenstenming zijn rret de algenene hoekve:rdeling gegeven door vergelijking 

(3-12). In vergelijking (3-15} is À de gemiddelde vrije weglengte voor 

elastische verstrooiing. Met de dichtheid van de at.aren in het tref

plaatmateriaal kan À via integratie van vergelijking (3-12) over alle 

hoeken bereken:i worden. Uit vergelijking (3-15) volgt dan een rarrlan 

waa:rde voor de afstarrl s tot de volgenie botsing, welke gelijk is aan 

de volgenie segrrentlengte. Met vergelijking (2-11} kan rren ru het cor

respon:lererrle energieverlies en dus de energie bij de volgerrle elas-
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Een electronbaan ter illustratie van de in de berekeningen 

gebruikte hoeken. De index i heeft betrekking op het ie 

baansegment. 
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tische botsing berekenen. De berekeningen warden dan voor deze ootsing 

herhaald zij het reet nieuwe waarden voor dcr/dn en /.. corresporrlererrl met 

de lagere energie. 

Irrlien de beginenergie en de invalsrichting van een electron bekerrl 

zijn, kan op deze manier de hele baan van dat electron beschreven wor

den. 
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Hoofdstuk IV De prograrrma' s PEBAX en PEX 

§4.1 Inleiding 

In deze paragraaf 'WOrdt besproken hoe de produktie en absorptie van 

röntgenstraling net behulp van irrlividleel gesi.nuleenie electrenenbanen 

berekerrl kan worden. Hierbij wonit uitgegaan van de vergelijkingen 

(2-17}, (2-21}, (2-37} en (2-38} waarin de intensiteiten :sm en I (E) 

door integralen beschreven wonien. Door de net behulp van een corrplter 

gesirm.lleenie baan van een invallend electron in het trefplaatmateriaal 

te volgen, kunnen deze integralen voor dat electron be:rekerrl. worden. 

Irrlien deze procedure voor een voldoende groot aantal invallerrl.e elec

trenen he:rha.ald wordt, kan, door middeling van de irrlividuele bijdragen, 

de grootte van :sm en I (E) net statistische naJ.wkeurigheid be:rekerrl 

worden. 

In de vergelijkingen voor :sm en I (E) is x de irrlringiiepte van het 

beschouvde electron. Deze is afhankelijk van de electrenenenergie E. 

Voor berekeningsdoeleirrlen wonit deze functie per baansegnent gedis

cretiseerd, waarbij aangenaren 'WOJ:dt dat alle röntgenstraling in het 

middelpunt van het segm:mt gepraluceerd is. De bij de electrenenenergie 

E. in het middelpunt van een baansegnent i behorerrl.e diepte x. kan 
1 1 

worden afgeleid uit de recurrente betrekking : 

s1 
x

1
=-cosa.. 

2 1 

met x. = de diepte van het middelpunt van segnent i, 
1 

s. =de lengte van segnent i, 
1 

(4 .1) 

e. = de hoek tussen de richting van segnent i en de naar 
1 

binnen gerichte normaal op het t:refplaatoppervlak, 

a.. =de invalshoek van de electronen. 
1 
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Uit de geonetrie van figuur 3. 2 volgt : 

e = a. 
1 l 

(4.2) 

Aangezien a. beken:i is en de waarden van E. , B. , s. en ê. uit de verge-
l l l l l 

lijkingen (3-13), (3-14) en (3-15) volgen, kan x. (E.) voor elk baan
l l 

segrrent berekerrl worden. 

Wanneer -we bij de remstralingsemissie rekening willen hruden net de 

hoekafhankelijkheid van r 8 (Ev,E), dan dient de stralingsintensiteit in 

de richting van het buisvenster bereken:i te warden. Volgens vergelijking 

(2-36) is deze intensiteit afhankelijk van de grootte van cos e. Voor de 

grootte van cos e in een willekeurig baansegrrent volgt uit figuur 4.1 

cos e = cos (1r-e-) = -cos e sin a - cos <!> sin e cos a 
u u 

(4.3) 

Irrlien de hoeken e en <!> beken:i zijn, kan cos e net bovenstaarrle verge

lijking voor een vaste waarde van a berekend. worden. Evenals voor de 
u 

hoek e die net behulp van vergel-ijking (4.2) voor elk segrrent vastligt, 

kan ook voor de hoek cj> een recurrente betrekking afgeleid worden. Zo 

volgt uit figuur 4.2, mits e. =I 0, TI/2, 1r en 0 < B. < TI/2 dat 
l - l 

tan 8. tan Bi 
p = s + sin ê . 1 r x s - cos ê . r 

1 tan e. - 1 tan e. -
l l 

(4-4) 

Hieruit volgt net 11 s 11 = l 
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invalsrichting van de electrenen 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

z 

p 

Figuur 4.1 Schematische weergave van een baansegment OP ter illustra

tie van de geometrie. Ter verduidelijking is het begin van 

het baansegment naar de oorsprong verschoven. 

sin e
1
. cos $. + (cos ó. cos e. cos $. -sin ó. sin $.)tan 8

1
. 

l. l. l. l. l. l. 

x 

= sin ei sin $i + (cos ói cos ei sin $i + sin ói cos $i)tan si (4-5) 

0 
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' ' ' 

z 

Figuur 4.2 Uitgebreide geometrie voor een baansegment. Ter verduide

Ujking is het begin van het baansegment i+l naar de oor

sprong verschoven. 

Nu is 

Py 
sin <I> i+ 1 = -~-( ~2-~"----.::!"2-) 

Px Py 

(4-6) 
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zaiat <P, op de orrlerstaande uitzonderingssib.laties na, net behulp van 

de vergelijki.rqen (4-5) en (4-6) voor elk ba.ansegrrent berekerrl kan 

worden. Uitzonderingssitllaties zijn 

1) 8. = 0 of 8. = ~ 
1 1 

Indien 8. = 0 of 8. = ~ is er geen relatie russen <P . +
1 

en <P . ardat 
1 1 1 1 

laatstgenoem:le onbepaald is. De grootte van <Pi+1 kan dan vrij ge-

kozen worden. 

2) 8. = ~/2 A 8. = ~/2 
1 1 

In deze situatie geldt 

<Pi+1 = <Pi + ~12 voor 0 < öi < ~ , 

<Pi+1 = <Pi - ~12 voor ~ < öi < 2~ 

Irrlien 8. = ~ /2 wordt p 1 gegeven door : 
1 

[= 
ó. cos 

1 

PI = ö. cos 
1 

4) ~/2 < 8. < ~ 
1-

8. cos $. - sin o. sm •. 

1 

1 1 1 1 

8. sin <P. + sin ó. cos $. 
1 1 1 1 

0 

Met de substituties 8. := ~- 8., $. := ~ + $., 8
1
. := ~- 8

1
. en 

1 1 1 1 

ó. := -ö. is deze situatie te herleiden tot die waarbij 0 < 8. < ~12. 
1 1 - 1 

5) 8. = ~/2 
1 

Voor 8. = ~ /2 wordt p 1 gegeven door 
1 -
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[cos <Pi -sin öi sin epi tan Bi 

p• = Slll cf>. +sin ö. cos <Pi tan Bi l l 

0 

6} ei+l = o of ei+l = n 

De laatste uitzonderingssituaties ~en gevormd door die gevallen 

waarbij ei+l = 0 of ei+l = n. Deze gevallen zijn echter triviaal 

ardat de bepaling van <Pi+l dan annogelijk en overbcrlig is. 

Rest ons nog de bepaling van de correctiefactoren ~' TK' ~ en TE • 
\) \) 

Qrdat bij het volgen van individuele electrenenbanen in het trefplaat

ma.teriaal de werkelijke bijdragen tot IKD en I (E) berekend worden, 

kunnen deze factoren bui t.P...n beschruwing gelaten 'NOrden. 

§ 4. 2 Progranmastructuur 

In figuur 4. 3 is schematisch de structuur weergegeven van het programna 

PEBAX dat voor de berekeningen aan een zijvenstertuis gebruikt wordt. 

Het programna is in algol geschreven en de berekeningen zijn op de 

Burroughs B7700 canputer uitgevoerd. 

In prograrrmablok. (a} worden de voor het programna bencxiig:ie gegevens 

ingevoe:r:d, zoals het aantal te simuleren electrenenbanen, de versnel

spanning, de invalshoek van de electrenen etc. 

In (b} is de startprocedure voor elke nieuwe electrenenbaan opgenorren. 

Aan de hand van het gewenste aantal te simuleren electrenenbanen en de 

m::nentane energie en pos i tie van het beschruw:ie electron wordt getoetst 

of met de sinulatie van een nieuwe baan begonnen dient te worden. 

In (c} wordt de simulatie van een nieuw baansegrrent uitgevoerd. Daartoe 
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~ 
invoergegevens 

start/stop 
~ 

criteria 

sirrn.llatie 
~ 

baansegrrent 

diepte, energie ~ 
en richting van 

electron 

l 
terugverstrooi- b_ 

1--

ingstest 

hoekverdeling k. energieverdeling l2 
<111 '- te:rugverstroç>ide -- terugverstrooide 

electronen electrenen 
~ prcrl uk tie 

:-+-
K-straling 

E_ waar te 
trefplaat-

• ~ - renen 
absorptie 

intensiteiten 
~ prcrluktie 

f-+-
remstraling 

l 

Figuur 4.3 Schematische weergave van de structuur van het 

programma PEBAX. Zie verder tekst. 

~ 

4~ 

---



-42-

worden in eerste instantie randan drie getallen gegenereerd, één in het 

interval ( 0, (I en twee in het interval [o, 1] . Met deze getallen en 

de !-1onte Carlo vergelijkingen (3-13), (3-14) en (3-15) worden dan de 

lengte van het nieuwe segment en de richting ten opzichte van het vorige 

berekerrl. 

In blak (d) worden de irrlringdiepte en energie van het electron in het 

midden van het in (c) gesimuleerde segment bepaald. Ter bepaling van de 

energie wordt gebruik gemaakt van de stopping :power gegeven door de 

vergelijkingen (2-11), (2-12) en (2-16), terwijl de diepte berekerrl 

wordt met behulp van de vergelijkingen (4-1) en (4-2). Tevens wordt met 

behulp van de vergelijkingen (4-2), (4-5) en (4-6) de l::Je\.Jegingsrichting 

van het electron vastgesteld. 

Progranmaorrlerdeel (e) test aan de hand van de in (d) berekende diepte 

of het electron de trefplaat verlaten heeft. 

De richting en energie van een electron dat de trefplaat verlaat wor

den in (f) en (g) geregistreerd en in arrayvo:rm opgeslagen. Wanneer de 

simulatie van alle electrenenbanen voltooid is, volgen uit (f) en (g) 

de hoek- en energievemeling van de terugverstrooide electrenen alsmede 

de terugverstrooiingscoëfficiënt. 

De intensiteit van de in het baansegment direkt geprcrluceerde K-stra

ling wordt in (h) berekend en opgeslagen in een array. De electronener

gie in het baansegment wordt daarbij gelijk gesteld aan de energie in 

het segmentmidden. De berekende intensiteit wordt toegevoegd aan het 

array-element correspondererrl met de diepte van het segmentmidden. De 

berekening van de intensiteit van irrlirekt geprcxilceeme K-straling is 

niet in het progranma opgenaren. Indien ncx:rlzakelijk kan hiervoor ach

teraf met vergelijking (2-23) gecorrigeem worden. Deze vergelijking 

zal in een later stadium alsnog in het progranma opgenaren worden. 

In blak (i) wordt met behulp van vergelijking (3-18) de in venster

richting uitgezorrlen remstralingsintensiteit voor verschillerrle foto

nenenergiën berekend. De berekerrle intensiteiten worden per fotonen-
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energie als functie van de diepte opgeslagen in een tweedirrensionaal 
array. 

Na sinulatie van het gewenste aantal electrenenbanen wordt in blok (j) 

de röntgenopbrengst bereken::l door de trefplaatabsorptie in rekening te 
brengen. 

De aJdus verkregen waar te nenen intensiteiten worden, na deling door 

het aantal gesimuleerde electrenenbanen, toegevoerd aan het uitvoer
blok (k). 

De structuur van het prograrma PEX dat voor berekeningen aan een 

transmissiebuis gebruikt wordt, verschilt op een tweetal :pmten rret 

die van het prograrma PEBAX. Deze verschilpunten zijn : 

l) Qrdat de terugverstrooide electrenen in een transmissiebuis niet 

van praktisch belang zijn, zijn de blokken (f) en (g) niet in het 

prograrma PEX opgenorren. 

2) Gezien de constructie van een transmissiebuis zie § 1. 3 ) wordt in 

PEX tevens de prcrluk.tie en absorptie van röntgenstraling in het 

buisvenster berekerrl. 
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Hoofdstuk V Resultaten en conclusies 

§5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk VJOrden de resultaten besproken van berekeningen aan 

een Cr-zijvensterbuis en een Cr-transmissiebuis. 

Voor een 45 kV Cr-zijvensterbuis zijn bij verschillerrle invalshoeken 

van de electronende waar te nerren intensiteiten van K-straling en rem

straling alsrrede de hoek- en energieverdeling van de terugverstrooide 

electronen berekend. 

Voor een 30 kV en een 45 kV Cr-transmissiebuis zijn de waar te nerren 

intensiteiten van K-straling en remstraling berekerrl bij verschillende 

trefplaatrlikten. 

De verkregen resultaten VJOrden vergeleken rret beschikbare experirrentele 

infonnatie. 

§ 5. 2 Berekeningen aan een zijvensterbuis 

In deze paragraaf VJOrden de resultaten van berekeningen aan een 45 kV 

Cr-zijvensterbuis besproken. Gekozen is voor een 45 kV Cr-buis oorlat in 

de literatuur (BID 75) resultaten van absolute intensiteitsrretingen aan 

een dergelijke röntgenbuis ( Philips FAQ 60/1 ) gegeven worden rret een 

nauwkeurigheid van circa 10%. Hiermee kurmen de berekeningen getest 

worden. De berekeningen zijn VOCJr 1000 electrone:ribanen rret het program

na PEBAX uitgevoerd. De gebruikte rrassa-absorptiecoëfficiënten zijn 

ontleend aan Veigele (VEI 73). De berekende intensiteiten zijn gecorri

geerd voor de absorptie in het Be-buisvenster. 

Ter vergelijking is in figuur 5.1 het berekende en het door Brown, 

Gilfrich en Peckerar (BID 75) gemeten absolute röntgenspectrum van een 

Philips FAQ 60/1 -buis weergegeven. Uit figuur 5.1 blijkt dat de bere

kerrle absolute intensiteiten van remstraling enK-straling ruim binnen 
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de e:xperinEntele nauwkeurigheid van 10% net de meetresultaten overeen

stermen. 

De invloei van de invalshoek van de electrenen a.. op de geleverde hoe-
1 

veelheid röntgenstraling is orrlerzocht door het röntgenspectrum voor 

verschillerrle hoeken te berekenen. In figuur 5.2 is de röntgenstra

lingsopbrengst als functie van de invalshoek a.. weergegeven net de fo-
1 

tonenenergie als pararreter. Het verloop van de curven in figuur 5.2 

kan als volgt verklaard worden. Voor kleine invalshoeken a.. dringen de 
1 

electrenen relatief diep in de trefplaat door. Dit heeft tot gevolg 

dat de trefplaatabsorptie van de geprcduceerde röntgenstraling relatief 

groot is. Voor grotere invalshoeken neemt weliswaar de trefplaatabsorp

tie af, naar stijgt tegelijkertijd de terugverstrooiingscoëfficiënt 

waardoor de prcduktie van röntgenstraling afneemt. De invalshoek a.. 
1 

waarbij de waargenanen intensiteit :maxi.naal is wordt dus bepaald opt 

door de optimale ve:rhruding b.lssen prcduktie en absorptie. ZOals uit 

figuur 5.3 blijkt, is deze ve:rhruding niet voor alle fotonenenergiën 

gelijk. Uit figuur 5.3 volgt dat naannate de massa-absorptiecoëfficiënt 

van het trefplaatmateriaal voor de te beschc:::JUVJen röntgenstraling af

neemt ook de opti.rcale invalshoek voor deze straling kleiner wordt. De 

discontinuïteit in deze figuur wordt veroorzaakt door de sprong in de 

absorptiecoëfficiënt. 

Zoals reeds is verrreld is de terugverstrooiingscoëfficiënt 'IVC afhan

kelijk van de invalshoek a.. van de electrenen. Met het progranna PEBAX 
1 

is de terugverstrooiingscoëfficiënt in de 45 kV Cr-buis voor verschil-

lerrle hoeken a.. berekend. De berekerrle 'IVC-waarden zijn in tabel 5 .1 
1 

net experimentele resultaten (DAR 75) vergeleken. ~rkt dient te 

worden dat de e:xperirrentele 'IVC-waarden verkregen zijn door aflezinJ 

uit een grafiek en betrekking hebben op 25 keV electrenen. Daar de 'IVC 

vrijwel niet van de electrenenenergie E0 afhangt (DUN 68), kunnen deze 

waarden vergeleken worden. De onnauwke'I.I['igheid bij het vergelijken 

wordt op hooguit 10% geschat. 

De berekerrle energieverdeling van de terugverstrooide electrenen is net 

a.. als pararreter in figuur 5.4 weergegeven. De krcmren in deze figuur 
1 
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zijn verkregen uit de door PEBAX in histograrnvo:rm gegeven energieverde

ling. Qrrlat vergelijkbare experimentele infornatie over de energiever

deling ontbreekt, kan geen uitspraak gedaan worden over de juistheid 

van deze berekeningen. Wel kan opgenerkt worden dat de vorm van de rur

ven in figuur 5. 4 consistent lijkt rret de vo:rm van de door Kanter 

(KAN 57) geneten kramren voor Al en Au. 

In figuur 5. 5 is voor verschillerrle invalshoeken a. de hoekverdelinq 
1 -

van de terugverstrooide electrenen in het :invalsvlak weergegeven. Qrrlat 

de berekeningen zijn uitgevoerd rret 1000 electronenbanen, is de statis-
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a. 
~ 

'IVC 'IVC (DAR 75) t 

PEBAX EXPERIMEm' 

12° 0,283 0,28 

22° 0,314 0,30 

32° 0,327 0,33 

42° 0,385 0,37 

52° 0,420 0,43 

62° 0,492 0,50 

720 0,610 0,60 

tzie tekst 

Tabel 5.1 Met 1000 electronenbanen berekende terug

verstrooiingsaoëfficiënten voor verschil

lende invalshoeken a. in een 45 kV cr-
t. 

buis in vergelijk met experimentele waar-

den uit (DAR 75). 

tiek. in de hoekverdeling, vooral voor kleine hoeken a., slecht. De krom-
~ 

nen in figuur 5.5 zijn door rurve-fitting verkregen. Uit de verdelingen 

blijkt dat de electrenen de trefplaat bij voorkeur in de reflectierich

ting verlaten. Dit verschijnsel wordt ook door Kanter (KAN 57) bij 

rretingen aan Al- en All-trefplaten geconstateerd. Ve:r:dere experinentele 

resultaten waarmee de berek.en:le hoekve:rdelingen vergeleken kunnen 'WOr

den, korrlen in de literatwr niet gevorrlen 'WOrden. 
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§ 5. 3 Berekeningen aan een transmissiebuis 

In deze paragraaf warden de resultaten van berekeningen aan een Cr

transmissiebuis besproken. De berekeningen zijn met het prograrrrna PEX 

uitgevoerd. Evenals in het programma PEBAX wor:d t ook in PEX gebruik ge

naakt van de door Veigele (VEI 73) gegeven massa-absorptiecoëfficiënten. 

Van belang bij een transmissiebuis ( zie §1.3 ) is het verbarrl russen 

röntgenstralingsq::brengst en trefplaatdikte, arrlat daaruit de optirrale 

dikte van de trefplaat voor de gewenste straling afgeleid kan woroen. 

Voor een 30 kV en een 45 kV Cr-buis, beiden voorzien van een 0 , 3 rrnn 

dik Be-venster, is dit veroarrl door ons lllliT'IIteriek orrlerzocht door bij 

verschillende trefplaatdikten de absolute :röntgenstralingsintensitei

ten te berekenen. In de figuren 5.6 en 5.7 zijn de resultaten van deze 

berekeningen voor een aantal fotonenenergiën weergegeven. De krorrmen 

in de figuren 5.6 en 5. 7 zijn door curve-fitting verkregen. 

Opgenerkt dient te worden dat de intensiteitsberekeningen rret het pro

gramna PEX slechts voor 100 electrenenbanen uitgevoer:d zijn. Desondanks 

werden bij een aantal controleberekeningen maar afwijkingen van circa 

5% geconstateer:d. 

De enige beschikbare experirrentele infonnatie waanree deze berekende 

intensiteiten vergeleken kunnen worden, zijn door Philips verstrekte 

rreetresultaten. Deze bestaan uit telsnelheden van Mg K - en Mo K -
Cl Cl 

straling geneten tijdens de bestraling van een .M;1- en een Me-preparaat 

met röntgenstraling afkOI'tEtig van een Cr-transmissiebuis met een tref

plaatdikte van 3,9 ~. Het Be-venster was bij deze rretingen 0,3 rrnn dik 

en het effectief b~svennogen berlroeg 250 Watt. 

Qn deze telsnelheden met de berekende intensiteiten te kunnen verge

lijken, nemen we aan dat de intensiteiten van de 1,25 keV Mg Ka-stra

ling en de 17,4 keV Mo K -straling recht evenredig zijn met respec-
a 

tievelijk die van de 5,41 keV Cr K -straling en de 21 keV Cr-remstra-
a 

ling. Orrlat de telsnelheden uitgedrukt zijn in c.p.s. per Watt buis-

verrrogen ( c.p.s. = counts per secorrl ) , dienen de berekende intensi

teiten ook per Watt uitgedrukt te worden. De op deze wijze verkregen 
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intens i te i ten dienen, op een constante ve:rnenigvuldigingsfactor na, ge

lijk te zijn aan de gemeten telsnelheden. Ter vergelijking zijn in fi

guur 5.8 de per Watt berekerrie intensiteiten en de gemeten telsnelheden 

weergegeven. Ondanks de gemaakte veronderstelling en het feit dat de 

beschikbare informatie niet al te uitgebreid is, blijkt uit deze figuur 

toch een zekere consensus tussen theorie en experirrent. 
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§5.4 Conclusies 

Voor zover dit geverifieerd kan worden, blijkt dat de berekende abso

lute intensiteiten van K-straling en renstraling binnen 5 à 10% aver

eenkorren met experimentele resultaten. 

Cbk de met het programma PEBAX berekerrie terugverstrooiingscoëfficiën

ten zijn binnen enkele procenten gelijk aan gareten waarden. 

Over de juistheid van de hoek- en energieverdeling van de terugver

strooide electrenen kan wegens het ontbreken van vergelijkbare experi

mentele infonnatie geen kwantitatieve uitspraak gedaan worden. 

Kwalitatief lijken theorie en experiment evenwel consistent. 

Qn een algenene uitspraak over de nau'Wkeurigheid van het gebruikte 

theoretisch-fysisch IOCdel te doen zijn meer berekeningen en experirren

tele resultaten ncrlig. Met Ilél[\e dienen no:r berekeiringen uitgevoerd te 

worden voor een ho:Je versnelspanning (80 kV) en voor een trefplaatma

teriaal rret een hoog atcx:Jimumrrer. Voor het laatstgenoatrle geval dient 

tevens de berekening van irrlirekt geprcduceerde K-straling in de 

progranmab.mr geinplementeerd te worden. 
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