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Errata bi~ het afstudderverslag van L. Saes, 

Inleidend onderzoek voor het neutronenbundelproject. 

e 
2 ongenummerde pagina, regel 4, "voek" moet zijn "boek" 

pagina 5, regel 6, "neutornenbundels" moet zijn_-"neutronenbundels" 

pagina 6, Fig. I . 2, "Fi Fig. 1.2." moet zijn "Fig. 1.2." 

pagina 9, regel 2, "delen A en B." moet zijn "delen, A en B." 

pag1.na 10, regel 10, "routinenmatig" moet zijn "routinematig" 

pagina 12, regel 2, "Ne213" moet zijn "NE213" 

pag1.na 21, regel 4, "spectrum niet" moet Zl.Jn "spectrum $(E) niet" 

paginá 23, regel I, "er er een" moet Zl.Jn "er een" 

pagina 24, regel 11, "windowfunctie" moet Zl.Jn "windowfunctie Hk(E)" 

pagina 26, regel 7, "keliner" moet zijn "kleiner" 

pagina 35, na regel 9 toevoegen: "Zie ook het inlegvel." 

pag1.na 41, voetnoot moet Zl.Jn """zie ook het inlegvel." 

pagina 44, op een na laatste regel, "zuggereert" moet zijn "suggereert" 

pagina 47, laatste regel, "tussen" moet Zl.Jn "van" 

pag1.na 49, regel 20, "variaties" moet Zl.Jn "variaties (fig. 2.35)" 

pagina 56, regel 4, "en" moet zijn "om" 

pagina 57, regel 12, "oplossing" moet zijn "aanpassing" 

pag1.na 76, regel 6, "zluiten" moet Zl.Jn "sluiten" 

pagina 77, in de figuur ontbreken (in sommige exemplaren) de letters, 

pagina 83, 

pagina 83, 

pag1.na 84' 

Nawoord, Ie 

2e 

zie de bijgevoegde figuur voor correctie 

regel 16, 

regel 21 , 

regel 28, 

pagina, 

pagina, 

"getekent" moet zijn "betekent" 

"temperatuutverschil" moet zijn "temperatuurverschil" 

"ingewikkels" moet zijn "ingewikkeld" 

regel 11, "rekemcentrum" moet zijn "rekencentrum" 

regel 20, "met wie ik in ml.Jn afstudeerwerk" 

moet zijn "die ik in mijn afstudeerperiode" 



Literatuurverwijzingen worden aangegeven door de eerste drie 

letters van de naam van de eerste auteur, gevolgd door de laatste 

twee cijfers van het jaartal, waarin het betreffende artikel c.q. 

voek is verschenen. Bij verwijzing naar boeken, verslagen en dictaten 

is meestal een paginanummer ter nadere precisering aangegeven, 

bijv. Goo81, p.JS. 

Bij dit verslag is als appendix A een lijst van termen uit de 

radiobiologie, kankertherapie en stralingsfysica opgenomen. Wanneer 

in de tekst een term gebruikt wordt, die in de lijst is opgenomen, 

dan wordt deze in ieder geval de eerste keer voorafgegaan door een 
11

• "' bijV. : . RBE. 

Een lijst van gebruikte symbolen met hun betekenis 1s opgenomen 

1n appendix B. 

Ter gemakkelijkere lezing van paragraaf 2.7 is achterin een 

inl~gvel met een aantal essentiële waarden van parameters en 

afspraken over notaties ingevoegd. 
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SAMENVA'l:1'ING. 

Dit verslag beschrijft een deel van de voorbereidingen, die 

getroffen zijn, om een begin te kunnen maken met het onderzoek van 

neutronenbundels, dat in de onderwerpgroep Cyclotrontoepassingen 

-vakgroep Deeltjesfysica van de TH Eindhoven- wordt opgestart. 

De neutronenbundels, waarnaar de speciale aandacht uitgaat, z~Jn 

die bundels, die in de kankertherapie gebruikt worden. 

Vrij algemeen wordt gebruik gemaakt van de NE213 scintillatie

detector in combinatie met het FORIST computerprogramma voor de 

bepaling van neutronenspectra. Bij het onderzoek naar de bruikbaar

heid van deze methode voor de geplande studie, is gebleken dat er 

met name in het FORIST programma enkele nog vrij ondoorzichtige 

verbanden gelegd worden. Naast een onderzoek naar de eigenschappen 

van dit programma is er dan ook een begin gemaakt met de ontwikkeling 

van een eigen programma voor de bepaling van neutronenenergiespectra 

uit metingen met de NE213. De resultaten hiervan laten nog geen 

eenduidige conclusie toe over de bruikbaarheid van het nieuwe pro

gramma, maar z~Jn niet ongunstig te noemen. 

Bovendien is een target geconstrueerd, waarmee neutronenbundels 

geproduceerd kunnen worden via de kernreacties ~Be(p,n)~B en YBe(d,n) 1 uB. 



1. Inleiding. 

In antwoord op een desbetreffende vraag uit de ziekenhuiswereld 

~s in de groep Cyclotrontoepassingen aan de TH Eindhoven een onderzoek 

gestart naar de mogelijkheden om met het aanwezige cyclotron neutronen

bundels te produceren, die vergelijkbaar zijn met bun~els, die in de 

neutronentherapie gebruikt worden voor behandeling van kanker. 

Neutronentherapie heeft theoretisch gezien bepaalde voordelen 
. * boven therapie met gamma-stral~ng 

De 'RBE van neutronen is hoger dan die van gaD.ma-stra~ing, zodat 

met een. kleinere 'dosis aan neutronen hetzelfde effect bereikt kan 

worden als met een grotere dosis gamma-straling. Dit geldt zowel 

voor tumor- als voor gezond weefsel (zie o.a. Bat81, p.7). 

- De 'OER van neutronen is lager dan die voor gamma-straling, zodat 

de cellen in een 'hypoxisch milieu relatief gemakkelijker gedood 

worden, Aangezien tumorcellen in het algemeen hypoxisch zijn, 

betekent dit een voordeel (Bat81, p.7). 

- Wanneer straling op de juiste plaats gedoseerd kan worden, 

dat wil zeggen alleen op de tumor, dan betekent bestraling met neu

tronen ook een voordeel, omdat de kans op herstel van 'sublethale 

schade aan de cellen bij neutronenbestraling kleiner is dan bij 

gamma-bestraling (Arn78). 

Het verschil in stralingsgevoeligheid dat bij cellen uit verschillende 

fasen van de celcyclus bestaat ten aanz~en van gamma-straling (cellen 

in deling zijn minder gevoelig dan andere), ~s in geval van neutronen 

vrijwel afwezig" Bij bestraling van tu-:noren ~n weefsels, waar meer 

tumorcellen in deling zijn dan gezonde cellen, kan dit ook een voordeel 

betekenen voor de neutronenbestraling. 

Bij de afweging van neutronentherapie tegenover gamma-therapie 

moet altijd bedacht worden dat neutronen weliswaar effectiever kunnen 

zijn in het doden van tumorcellen, maar dat ze dat ook zijn voor wat 

betreft gezonde cellen. Er moet daarom nog een behoorlijke hoeveelheid 

* De termen gamma-straling en gamma-therapie zullen in dit verslag 

ook gebruikt worden wanneer zowel gamma- als rÖntgen-straling c.q. 

therapie bedoeld worden. Dit om een leesbare tekst te verkrijgen. 
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onderzoek gedaan worden om te bepalen welke tumoren geschikt z~Jn 

om met neutronen te behandelen en welke niet. Op radiobiologisch 

gebied moet nog een aantal vragen worden beantwoord, o.a. de vraag 

naar de kenmerkende eigenschappen of grootheden van de tumoren, die 

duidelijk geschikt zijn om met neutronen te behandelen. Op fysisch 

gebied moet gestreefd worden naar neutornenbundelej~enschappen die 

vooral wat betreft ·isodosisverdeling, ·indringdiepte en ·penumbra 

ve~~elijkbaar zijn met die van de moderne MV-rÖntgenbundels. Pas als 

dit bereikt is, kunnen "eerlijke" vergelijkingen gemaakt worden tussen 

neutronen en gamma-straling die gebruikt worden op dezelfde tumor. 

De eisen die aan neutronenbundels in de therapie gesteld worden 

kunnen waTden samengevat als (Bre69, Bew7I, Bar78, Arn78, Tsu80): 

I. Het neutronenenergiespectrum moet een zo hoog mogelijke gemiddelde 

energie hebben (Ë > IO MeV). Dit is van belang om een zo groot 
n 

mogelijke ·indringdiepte, een zo goed mogelijk- ·huidsparingseffect 

en een scherp begrensde verdeling van de dosis in het lichaam 

(goede ·isodosisverdeling) te bereiken. 

2. Het ·dosistempo dat met de bundel bereikt wordt op een afstand van 

I25 cm van de bron moet minimaal 20 cGy/min bedragen om de behan

delingstijd voor patiënten binnen èe aanvaardbare grens van 5 min 

per behandeling te houden. 

3. De hoek!lerdeling van de door de bron (inclusief collimator) uitge

zonden neutronen moet zo zijn, dat er over het bundelprofiel een 

homogene dosisverdeling ontstaat. In andere richtingen moeten zo 

weinig mogelijk neutronen uitgezonden worden. 

4. De bron moet klein zijn (orde van grootte I cm2 ) om de ·penumbra 

klein te laten Z~Jn. 

5. De bundel moet ·isocentrisch beweegbaar z~Jn, zodat de patiënt niet 

~n ongemakkelijke houdingen gedwongen hoeft te worden. Bovendien geeft 

een isocentrische opstelling de mogelijkheid àp een eenvoudige manier 

vanuit meerdere richtingen de patiënt te bestralèn. Dit is vooral 

van belang bij behandeling van tumoren, die in de buurt van vitale 

organen of diep in het lichaam liggen. 

6. De bijdrage van gamma-straling aan de totale dosis moet zo laag 

mogelijk gehouden worden om de naar verwacht wordt minder effectieve 

component van de st~aling ook zo min mogelijk bijdrage te laten leveren 

tot de dosis. 

7. Het geheel moet zo economisch mogelijk uitgevoerd worden. 
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Voor een uitgebreider overzicht van deze eisen en meer achtergrond

informatie wordt verwezen naa:ë het tussentijdse rapport "Geschiedenis en 

vooruitzichten van de radiotherapie met gebruik van snelle neutro~ien" 

(SaeBI) en het stageverslag van Goossens (Goo8I). 

Van bovengenoemde eisen zijn de eerste twee het meest belangrijk 

en ook moeilijk te verwezenlijken. In de praktijk worden tegenwoordig 

enkele (kern)reacties gebruikt om neutronen te produceren. De belang-

rijkste * Zl.Jn 
d + 9Be -r lOB + n 

d + 3H -r 4 He + n 

d + 9Be -r 9B + n 

De d+Be reactie wordt het meest gebruikt, waarbij •,·aak deuteronen 

van I4 à I7 MeV gebruikt worden, hoewel ook hogere energieën voorkomen. 

Deze reactie heeft het voordeel dat er relatief, ten opzichte van p+Be, 

weinig vermogen (ongeveer I kW, tegenover ongeveer 2 kWibij p+Be) l.n 

het target gedissipeerd wordt, zodat het target op een minder kritische 

rnanier geconstrueerd hoeft te worden. Een nadeel is echter dat de gemiddelde 

energie van de geproduceerde neutronen (zeker bij d(l6)+Be) relatief laag 

ligt (E % 7,5 MeV). Er bestaat bovendien nog onzekerheid over de laag-
n 

energetische component in het spectrum (vgl. Lon77 en Par72). Het spectrum 

van de neutronen van deze reactie is gegeven in figuur I .I. 

De d+T reactie wordt minder toegepast omdat het te bereiken dosis

tempo beduidend lager ligt dan de geëiste 20 cGy/rnin op 125 cm, nl. 

ongeveer 6 cGy/rnin op 80 cm. Het energiespectrum van de neutronen l.S 

bij deze reactie echter erg gunstig: I4 MeV mono-energetisch. 

De derde reactie (p+Be) wordt nog niet veel gebruikt in de 

therapiepraktijk, maar komt steeds meer in de belangstelling. Het 

spectrum is gegeven in figuur 1.2. 

* Deze reacties zullen l.n het vervolg respectievelijk aangeduid worden 

met d(IS)+Be, d+T en p(26)+Be, waarbij het getal tussen de haakjes 

de energie van het deuteron respectievelijk het proton aangeeft. 

Deze energie wordt steeds aangegeven in MeV. 



Een vierde reactie, die ~n de therapiepraktijk nog slechts. 

incidenteel wordt toegepast, maar zeker ook mogelijkheden kan bie

den is~ 

Het spectrum van deze reactie ~s weergegeven ~n figuur I .3. 

In het algemeen hangen de gemiddelde neutronenenergie en het 

dosistempo af van de gekozen reactie, de energie van de bombarderende 

deeltjes en de stroomsterkte van de bombarderende deeltjes. 

Ook hier wordt voor een diepergaard overzicht verwezen naar 

Sae8 I en Goo8 I . 

Het neutronenhundelonderzoek aan de THE richt zich voornamelijk 

op de reacties d(IS)+Be en p(26)+Be. In de verdere toekomst zal misschien 

ook de reactie d(IS)+D bekeken worden. 

Vooral van belang zijn de dosimetrische en spectrametrische 

eigenschappen van de bundels. 

In dit verslag wordt ingegaan op de spectrametrische meettechniek, 

en het daarbij behorende numerieke aspect, welke voor dit onderzoek 

gebruikt zal worden en op het target, dat voor de produktie van de 

neutronen gebruikt zal worden. 
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2. Neutronenspectromet~ie. 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen A en B. 

In het eerste deel wordt de werking van de neutronendetector 

en iets over de theorie daarachter beschreven. Achtereenvolgens 

zal ingegaan worden op de keuze van de detector, de opbouw van het 

detectiesysteem, de werking van de detector en de pulsvormanalyse. 

Daarna zal nog de probleemstelling voor het tweede deel van het hoofd

stuk worden aangegeven. 

In het tweede deel wordt de numerieke verwerking van de meet

gegevens behandeld. Daarbij zal eerst aandacht geschonken worden 

aan het programma FORIST en daarna aan het nieuwe programma dat 

~n ontwikkeling is om de spectra van de inkomende neutronen 

te bepalen uit de metingen. 
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A. Werking van de detector en pr~nc~pe van de meting. 

2.1. Keuze van de detector. 

De neutronen, die geproduceerd worden met de d(15)+Be reactie 

of met de p(26)+Be reactie hebben energieën, die liggen tussen 

0 en ca. 25 MeV (zie fig. 1.1 en 1.2). De te gebruiken detector 

moet dus minimaal geschikt zijn om in dit energiegebied gebruikt 

te kunnen worden. 

Uit de literatuur (All60) blijkt dat de keuze dan beperkt is. 

In aanmerking komen stilbeen of anthraceen kristallen en vloeibare 

organisch~ scintillatoren. Deze zijn geschikt voor een routinenmatig 

gebruik, hebben een goede gamma-discriminatie, zijn klein van 

afmetingen, hebben een acceptabele levensduur en zijn redelijk 

eenvoudig in gebruik. 

De stilbeen en anthraceen kristallen hebben het nadeel dat ze 

vrij gevoelig zijn voor thermische en mechanische sch6k in vergelij

king met vloeistofscintillatoren. Bovendien hebben ze een anisotrope 

gevoeligheid voer neutronen (Bur69), wat maakt dat ze iets moeilijker 

zijn in het gebruik dan de vloeistofscintillatoren. Vandaar ook dat 

gekozen is voor de NE213*, een vloeistofscintillator, die aan de THE 

bij de stralingsbeschermingsdienst aanwezig is. 

2.2. De opbouw van de detector. 

In figuur 2. I is een schematische weergave van de opbouw van 

de detector afgebeeld. In het aluminium omhulsel zit het NE213-

"kristal", een luchtdicht afgesloten cilinder (2" x 2"), waarin de 

vloeistof onder zuurstofvrij gas zit opgesloten. De reden daarvoor 

zal in paragraaf 2.3 gegeven worden. De constructie van de cilinder 

is zodanig, dat er geen luchtbellen in het detectievolume zitten 

bij verticale stand van de detector (kristal naar boven). 

Het kristal is optisch gekoppeld aan een photomultiplier 

(S~VP). Deze buis is omgeven door ~-metaal om de invloed van 

magneetvelden op het versterkingsproces tegen te gaan. De photo

multiplier is aangesloten op een voorversteker. Een schema van de 

* NE = Nuclear Enterprises. 
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gehele opste~ling is gegeven in figuur 2.2. In het verslag van 

Jonkers is deze opstelling uitgebreid behandeld (Jon82). 

Aluminium 

NE213-vloe i stof 

IJ-metaal 

Photomulti plier 

I 

Voorverster ker 

I I I 

Fig. 2.1. Opbouw van de NE213 neutronendetector. 

n.m_ 

osc 

LS 

PSD 

HV DA 

~ig. 2.2. Sohema van de opstelling van de meetapparatuur. 

DET • detector (NE213-kristal + photomultiplier +voorversterker) 
HV = hoogspanningsvoeding 

OSO = osoillosooop 

PSD • Pulse Shape Discriminator 

LS = Logio Shaper 

DA • Delay Amplifier 

MVA • Multi Channel Analyser 
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2.3. Werking van de detector. 

De Ne213 scintillatievloeistof is luchtdicht opgesloten ~n een 

glazen cilinder. De vloeistof bestaat voor het grootste deel uit 

p-xyleen (structuurformule in figuur 2.3), dat als oplosmiddel fungeert. 

In een concentratie van 0,5% zijn primaire activatoren-toegevoegd, die 

dienen om de door ioniserende straling aan het xyleen afgegeven energie 

om te zetten in secundaire straling. Omdat deze straling een zodanige' 

golflengte heeft dat ze moeilijk meetbaar is met een photomultiplier, 

is ook nog POPOP (structuurformule zie figuur 2.3) toegevoegd als secun

daire activator in een concentratie van 10-100 ppm. Dit zorgt voor een 

verschuiving van de_ golflengte van het uitgezonden licht naar 420 nm 

(4200 A). Als tweede oplosmiddel is dan nog naftaleen (structuurformule 

in figuur 2.3) toegevoegd (300 g/1). Dit dient om de langzame component 

van de lichtemissie door de vloeistof duidelijker naar vorenote 

laten komen. Dit is nodig omdat de detector zowel voor neutronen als 

voor gamma-quanta gevoelig is. 

a b c 

~'ig, 2,j, St~··uctuurformules v-an p-xyleel1 \a), :?OPOP (b) en naftaleen (o). 

Om goed te kunnen meten moet een scheiding kunnen worden aan

gebracht tussen de pulsen afkomstig van neutronen en die afkomstig 

van gamma-quanta. Dit kan op grond van de pulsvorm (zie par. 2.4). 

Het naftaleen zorgt ervoor dat deze scheiding goeq gebeuren kan. 

Wanneer er ioniserende straling op de detector valt kan deze 

energie overdragen aan de scintillatievloeistof. De overdracht waar 

het bij de NE213 voornamelijk om gaat is die van de straling naar 

het xyleen. Dit gebeurt door de n-elektronen van xyleen in een aange

slagen toestand te brengen. De n-elektronen beschrijven banen die ruim

telijk onder en boven de benzeenring liggen. Wanneer een xyleenmolecuul 

is aangeslagen kunnen er twee dingen gebeuren. 
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In de eerste plaats kan het gewoon naar de grondtoestand terugkeren 

onder uitzending van een foton. In de tweede plaats kan het, doordat 

het in botsing komt met een eveneens aangeslagen molecuul, in een 

zgn. triplettoestand terechtkomen. Selectieregels verbieden dan een 

spontaan verval naar de grondtoestand, zodat nog een tweede botsing 

nodig is, maar dan met een eveneens in triplettoestand verkerend 

molecuul, om weer in de grondtoestand te kunnen geraken (onder uit

zending van een foton). 

Het eerste proces is vrij snel (enkele 10 ns), terwijl het tweede 

1n vergelijking daarmee traag is (enkele 100 ns). De verhouding van 

de snelle en de langzame component van de scintillatie is afhankelijk 

van de enêrgieoverdrachtseigenschappen van de ioniserende straling. 

Wanneer het straling betreft met lage 'LET zal de ionisatiedichtheid 

in de buurt van de baan van dè straling dus ook laag zijn (voor fotonen 

moet de baan van de campton-elektronen genomen worden) in vergelijking 

met straling met een hoge LET (voor neutronen moet de baan van de 

recoil protonengenonen worden). De kans op interactie van twee aange

slagen moleculen is dan ook kleiner bij lage-LET-straling, zodat de 

langzame component van het scintillatieproces weinig zal voorkomen. 

25 50 tijd (ns) 

--- ---

Fig. 2,4, Pulsvorm in de Ne213-vloeistofscintillator voor een gammaquant (a) en een 
neutron (l,). 

Omdat neutronen een hoge LET hebben en fotonen een lage, 

z1en de bijbehorende pulsen er dus uit als in figuur 2.4. 

Belangrijk bij dit alles is dat er geen zuurstof bij de 

scintillatievloeistof mag komen, omdat deze de pulsvormende eigen

schappen verslechtert en het telrendement verlaagt (quenching). 
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2.4. Pulsvormanalyse. 

Zoals in de vorige paragraaf werd getoond zijn de pulsen, die 

afkomstig zijn van de detector, verschillend van vorm voor neutronen 

en fotonen. Om metingen te verrichten aan neutronen moeten deze 

gescheiden worden van de gamma-pulsen. 

Er zijn twee verschillende methoden voor deze disc~iminatie. 

De ene is tijdmeting (bepaling van de stijgtijd van de puls of 

bepaling van de lengte van de puls), de andere, èie hier gebruikt 

wordt, is ladingsvergelijking (zie Kop80 voor een overzicht). 

Bij deze laatste methode wordt de inkomende puls in twee integratoren 

geleid. De eerste integreert gedurende 25 ns en de tweede gedurende 

400 ns·. In figuur 2. 5 is te zien dat in beide integratoren dezelfde 

hoeveelheid lading (in de figuur aangegeven door het gearceerde 

r:e-~t ro~en ::1ls 

:-lt~'J.tronenpuls 

"i!'• :o.s. 3chem2• v:o~ de verwerlrinr: 'fan ga.rrw1apulsen en ~e:.;.tronenpulsen in de PSD door de beide 

~:Üe!Cratoren. Het [(ea·o:v:eerde ge'lied van .ie pu~sen ~s steeds ~et gebied wa,,rover geinte-

oppervlak) verzameld is in het geval van een gammà-puls. In het 

g~val van een neutronenpuls zal de verzamelde lading in de tweede 

integrator groter zijn dan die in de eerste. Uit deze twee ladingen 

wordt door deling een "pulsvormparameter" berekend. Deze parameter 

wordt gebruikt om de pulsen van neutronen en fotonen te onderscheiden. 

Dit kan voor hoge energieën vrij gemakkelijk, maar voor lage energie

en (E ~ 200 keV) is de scheiding moeilijk. 
n-
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2.5 Spectrometrie met de NE213. 

2.5.1. Inleiding, het begrip light output. 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de NE213-detector 

zowel voor fotonen als voor neutronen gevoelig is. In geval van 

fotonen is het belangrijkste interactiemechanisme met de detector 

het comptoneffect. Hierbij worden elektronen losgeslagen, die dan 

weer scintillaties in de NE213-vloeistof veroorzaken. De uiteindelijk 

door de photomultiplier afgegeven puls heeft een pulsoppervlakte, die 

in relatie staat met de energie van het :vrijgemaakte elektron. Voor 

elektronenenergieën hoger dan 100 keV geldt de relatie: 

L = c (E - E ) 
e o 

2 .I 

Hierin is: 

L de pulsoppervlakte, die verder aangeduid wordt met light output 

L is dimensieloos gemaakt door de invoering van de constante c, 

c een evenredigheidsconstante: c = I MeV~ 1 , 

E de elektronenenergie in MeV, 
e 

E
0 

een correctieterm, die dient om het effect van niet-lineariteit 

bij lage energieën op te vangen, E = 5 keV (Die79). 
0 

Wanneer neutronen op de detector invallen, is het belangrijkste 

interactiemechanisme de elastische verstrooiing aan protonen. De 

daarbij vrijgemaakte protonen veroorzaken weer scintillaties en geven 

aanleiding tot pulsen van de photomultiplier. De relatie tussen light 

output en protonenenergie 1s echter niet lineair. Meestal wordt deze 

relatie gepresenteerd 1n de vorm van een grafiek waarin de elektronenener

gie is uitgezet tegen de protonenenergie, die dezelfde light output heeft 

(figuur 2.6). 

2.5.2. Het pr1nc1pe van neutronenspectrometrie. 

De energieoverdracht aan protonen bij elastische botsingen door 

neutronfn kan beschreven worden met: 

E 
p 

m m 
4 E P n cos 2 e % E cos 2e 

n (m + m ) 2 n 
p n 

2. 2 



1b 

Hierin is: 

E de kinetische energ~e van het recoil proton p 
E de kinetische energ~e van het invallende neutron n 
m en m de massa van respectievelijk proton en neutron p n 
e de hoek tussen de bewegingsrichting van het invallende neut:ron 

en die van het recoil proton in het laboratoriumsysteem, 

Voor de eenvoud nemen we voor het vervolg aan dat 

E 
p 2.3 

Wanneer een bundel mono-energetische neutronen met energie E op de 
n 

detector invalt, zou op grond van de isotropie van de verstrooiing een 

light output spectrum van de pulsen uit de photomultiplier, zoals geschetst 

in figuur 2.7, verwacht mogen worden. In de praktijk ziet dit spectrum er 

uit als in figuur 2.8. De oorzaken van de verschillen zijn: 

I. De relatie tussen de protonenenergie en light output is niet lineair 

zoals in paragraaf 2.5.1. is gezegd. 

2. Door statistische fluctuaties in de photomultiplier wordt de scherpe 

kant bij de L corresponderende met E (L ) afgerond. 
n n 

3. Meervoudige verstrooiing van neutronen in de scintillator zal meer-

dere protonen per invallend neutron kunnen vrijmaken. Hierdoor zal 

het aantal pulsen bij hogere L stijgen. 

4. Door de eindige afmetingen van de seintillater ontsnapt een (klein) 

gedeelte van de recoil protonen uit de seintillater voordat ze al 

hun energie aan de seintillater hebben overgedragen-. 

5. Er treedt niet alleen verstrooiing op aan protonen, maar ook aan 

C- en 0-kernen. De scintillaties die hiervan afkomstig zijn, z~Jn ook 

opgenomen in het spectrum ~n figuur 2.8. 

Bij een juiste normering van de verdeling in figuur 2.8 geeft deze tevens 

de detectie-efficiency van de detector voor neutronen met energie E 
n 

als functie van de light output. In fizuur 2.9 is een aantal van deze 

detectie-efficiency-curven voor verschillende neutronenenergieën weer

gegeven. Deze curven gelden voor een cilindrische detector met afmetingen 

r/J 4, 60 cm x, 4, 6 5 cm (Bur69) . 

Meting van een (onbekend) spectrum gebeurt door met een Multi

Channel-Analyser (MCA) de pulsen afkomstig van de photomultiplier 
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Fig. 2.7. Light output spectrum zoals dat in 

het ideale geval bij een mono-ene~ge

tisch neutronenspectrlli~ zou ontstaan. 

Fig. 2,8. Light output spectrum zoals dat in 

de praktijk bij een mcmo-energet is er, 

neutronenspectrurr. ontstaat. 
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naar light output gesorteerd, te tellen. In kanaal i van de MCA 

komen ook pulsen terecht, die ~n het ideale geval van figuur 2.7 

afkomstig kunnen z~Jn van neutronen met Hllerlei energieën, hoger 

dan de bij dat kanaal horende energie, volgens de responscurv~ van 

dat kanaal, zoals geschetst in de inzet van figuur 2.9. Voor het 

* aantal counts in kanaal i van de MCA kunnen we schrijven 

00 

y. 
~ 

f A. (E) ${:E) dE 
~ 

2.4 
0 

Hierin is: 

* 

Y. het aantal counts ~n kanaal i van de MCA, 
~ 

A.(E) de responsfunctie (detectie-efficiency) van kanaal~ 
~ . 

voor neutronen met energie E, 

$(E) het energiespectrum van de neutronen die ~n de detector 

invallen. 

De grootheden met een - geven de te me ten fys isèhe grootheden, 

dan wel de theoretisch uit metingen volgende grootheden aan. 

Dezelfde grootheden zonder geven respectievelijk de schatters 

en de werkelijke zrootheden aan. 
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B. Bepaling van het neutronenener&iespectrum uit de metingen. 

2.6. Het algorithme FORIST, theorie. 

De basisvergelijking voor de bepaling van $(E), het neutronen

energiespectrum is 2.4. Het algorith~e dat in het algemeen hiervoor 

gebruikt wordt staat bekend onder de naam FORIST (acroniem voor: 

FERDoR with Optimized Resolution using an Iterative Smoothing Technique) 

(Bur69, Joh75). De theorie achter dit algorithme ~s vrij gecompliceerd. 

Er zal getracht worden een beeld te geven van de methode. 

Om 2.4 numeriek toegankelijk te maken moet gediscretiseerd 

worden: 

y. = I A .. ~. 
~ i ~J J 

2.5 

De index i is steeds het kanaalnummer in de MCA en loopt steeds 

van I tot NCH. De index j slaat steeds op de gediscretiseerde 

neutronenenergie (E.) en loopt van I tot NE. Steeds is NE < NCH. 
J 

Wanneer de functiewaarden ~. als parameters genomen worden 
J 

in het kleinste-kwadraten probleem leidt rechtstreeks oplossen 

van 2.5 tot het minimaliseren van de kwadratensom 

I _!_2 ( y . - I A . • ~ . ) 2 
i si ~ j ~.1 J 

waar~n 

s. de standdaarddeviatie ~s van de meting y .. 
~ ~ 

2.6 

De oplossing hiervan luidt in matrixnotatie (zie o.a. Vel77, p.6.2): 

2.7 

Hierin is 

A de responsmatrix van het detectiesysteem, waar~n de detectie

efficiencies A .. de elementen zijn, 
~J 

S de diagonaalmatrix met elementen S.. s., 
~~ ~ 

~ de meetvector met elementen yi, 

~ de vector waarin het spectrum als functie van E gediscretiseerd 

op de punten E. wordt opgeslagen. 
J 
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Het spectrum Î dat hieruit volgt (door de punten~. te verbinden) 
J 

blijkt fysisch onaanvaardbaar te ZlJn, omdat het sterke oscillaties 

vertoont en plaatselijk (significant) negatief is. De reden hiervoor 

is volgens Burrus (Bur69) dat het spectrum niet alleen discrete 

componenten (bijv. ~.) heeft in de vorm van deltafuncties, maar dat 
J 

er ook continue componenten (~(E)) voorkomen. Bovendien.merkt Burrus op 

dat, wanneer het al mogelijk zou zijn het spectrum $(E) te benaderen door 

NE waarden~., dat die benadering dan sterk afhankelijk zou ZlJn van 
J 

eventuele statistische fluctuaties 1n y .. 
l 

Vooral di~ laatste wijst erop dat het probleem van het minimaliseren 

van x2 slecht geconditioneerd lS. 
l 
Om de onprettige gevolgen van deze slechte geconditioneerdheid 

te voorkomen wordt in het FORIST formalisme een meer ideaal (denkbeel

dig) detectiesysteem ingevoerd. Dit systeem heeft een meer ideale detectie 

efficiency, die gegeven wordt door de functies Wk(E)*" (zie fig. 2.10), 

die voor dit detectiesysteem dezelfde betekenis hebben als de A.(E) voor 
l 

het werkelijke systeem. 

Deze functies Wk(E) voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Wk(E) lS een Gauss-verdeling voor iedere neutronenenergie E, 

2. Wk(E) lS een Gauss-verdeling voor ieder kanaal k, 

3. de positie van de top van Wk(E) is rechtevenredig met k als Wk(E) als 

functie van k, en met E als Wk(E) als functie van E gezien wordt, 

4. de breedte van de piek neemt toe ~ij toenemende E en k. 

De hoogte van deze functies is genormeerd op een standaardnormale 

verdeling. De plaats van de top ligt vast via de index k. De breedte 

wordt vastgelegd door een parameter ~VWk, waarvan de betekenis in het 

vervolg duidelijk zal worden (2.41 e.v.). 

Wanneer met dit theoretische detectiesysteem het spectrum $(E) 

gemet~ zou ZlJn, zou dit geresulteerd hebben in -meetwaarden pk, die 

voldoen aan~~: 

00 

f W (E) $(E) dE 
0 k 

2.8 

21 

* Wk(E) staat voor W(Ek,E); Ek is een discrete variabele enE een continue. 

In het FORIST algorithme wijkt Wk(E) af van de zuivere gaussvorm. 

Deze afwijkingen staan beschreven 1n vergelijking 2.42. 

*~ Zie ook de voetnoot bij 2.4. 



In principe hoeft de index k niet hetzelfde bereik te hebben als i 

~n 2.5. In de in Eindhoven in gebruik zijnde versie van FORIST is het 

bereik van k gelijk aan dat van j. 

Hanneer de zogenaamde windows \vk (E) aan de genoemde eisen voldoen 

zouden de gevonden pk een goede benadering vormen van het spectrum 

$(E) (Bur69). Dit geldt natuurlijk alleen als $(E) glad is ten opzichte 

van Hk(E), met andere woorden als de standaarddeviatie van Hk(E) niet 

te groot is. 

Volgens Burrus is de experimentator geÏnteresseerd in de set waar

den pk. Deze wordt immers gemeten met e.en "ideale" spectrometer bij 

"instraling" met het neutronenspectrum ~ (E) (Bur65, p. 22 e.v.). Het doel 

van het FORIST algcri thme is dan ook de schatting van de vector e_. 

Om een zo goed mogelijke schatting van de berekende e_ te geven, 

wordt aan de functies Hk(E) nog een extra eis opgelegd, namelijk dat 

het betrouwbaarheidsinterval (pk . , pk ) waarvoor 
,m~n ,max 

P(p . < pA < p ) > a 
k m~n = k = k max = 

' ' 
2.9 

met a de betrouwbaarheidsdrempel, zo klein mogelijk is. 

Daarbij wordt de fysische beperking ~. > 0 opgelegd. Er geldt (Bur69, 
J 

Bur65): 

co 

min f W (E) ~ (E) dE Pk,min ~ (E)~O 0 k 1 
2.10 

1 

ma x 
Wk(E) ~ (E) dE 2. 11 

Pk,max ~ (E)~O 2 
2 0 

Hierin zijn cp (E) en <P (E) functies, die "in de buurt" liggen van 
1 2 

~(E) en voldoen aan: 
00 2 

~ 
I { J A. (E) <P (E) dE } < '?" l i , ? 

- yi -

l )._ " 00 

mln I I { f A. (E) cp(E) dE }2 <:2 2. 12 rjl (E)2:_0 -z- - yi + s. l i ~ 0 

met K bepaaLd door 

2. 13 
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Er kan nu van uitgegaan worden dat er e~ een verband bestaat tussen de 

windawfuncties Wk(E) en de responsfuncties Ai (E), te schrijven als: 

I u .kA. (E) 
~ ~ 

~ 

2.14 

Invullen van 2.14 in 2.8 geeft met gebruikmaking van 2.4 een handzame 

uitdrukking voor pk: 

2.15 

De e~s dat het interval (p p ) minimaal moet Z~Jn heeft 
k,min' k,max 

consequenties voor de coëfficiënten uik De onnauwkeurigheid o 
pk 

~n 

de berekende pk heeft tv·ee componenten: 

(J + r< 
s,k ~n,k 

2. 16 

Het gedeelte o k ~s afkomstig van de standdaarddeviaties ~n de meet
s' 

waarden y. en wordt gegeven door: 
~ 

waar~n 

s. de standdaarddeviatie in de meting y. ~s. 
~ ~ 

2. 17 

Het gedeelte o k ~s het gevolg van het feit dat de gelijkheid in 
n, 

2.14 in het algemeen niet voor iedere E sluitend te krijgen is, omdat 

het stelsel functies A. (E) niet volledig is. De fout die daardoor in 
~ 

pk gemaakt wordt, wordt gegeven door: 

00 

J lwk(E) - ~ uikAi(E) I f(E) dE 2. 18 
0 ~ 

Voor de afschatting van deze integraal wordt verwezen naar de appendix 

C. Daar staan ook de formules 2.19 tot en met 2.25. Uit deze afschatting 

volgt voor o uit 2.16: 
pk 

1 
NE } ! o < s = ( l+T 2

) 
2 J, -=T \ q~ (Wk. - \ u.kA .. ) 2 + \ u~ks~ 

pk = k T i J J ~ ~ ~J ~ ... ... 
2.26 
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waarin 

q. 
J 

y. + s. 
m1n 1 1 

1 A .. 
1J 

2.22 

en T een willekeurige constante. 

Om het betrouwbaarheidsinterval te minimaliseren, moet Ek geminimaliseerd 

worden. Differentiatie naar uik en gelijkstellen aan nul geeft (in matrix

notatie) als oplossing: 

2 T T 2 2 -l 2 
(~ i A + NE ~ ) ~ Q ~k 

Hierin is': 

Q2 de diagonaalmatrix met elementen Q~. q~, 
JJ J 

~2 de diagonaalmatrix 
e 

~k de k kolom van de 

cretiseerd. 

met elementen s?. s?, 11 1 
matrix W, ofwel de ke windawfunctie 

2.27 

gedis-

De matrix, die ~k verbindt met ~k wordt een aparte naam gegeven: 

2.28 

Belangrijk is dat deze matrix onafhankelijk is van k. Dit betekent dat 

niet voor iedere pk een andere matrix van de omvang van ~T hoeft te wor

den uitgerekend. 

Het minimaliseren van Ek kan ook gezien worden als een kleinste

kwadraten probleem door te schrijven (vergelijk met 2.26): 

2 

{ L q7(wk. - L u.kA .. )2 + NET L u~ks7 } 
j J J i 1 1J i 1 1 

2.29 

In matrixnotatie ziet dit probleem er als volgt uit: 

2.30 

waar1n de weegmatrix ~gegeven wordt door: 

2.31 
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Deze relatie met het kleinste-kwadraten probleem kan gebruikt worden om 

d . T .. 
e rnatrlx [ op een efficientere rnanier te berekenen dan door 2.28 gesug-

gereerd wordt. 

Maar er kan nog meer op het rekenwerk bespaard worden. Vergelijking 

2.27 kan namelijk geschreven worden als: 

~k 
-2 
~ ~· 

-I 
) ~k 2.32 

Dit kan aangetoond worden door de "oplossingsmatë:Ï ces" uit 2.27 en 
T ,2 ( a ~2 a + NE ~2 ) en 

Omdat ( &,T ~-2 a+ ~; Q,-2 ) 

2.32 aan de voorkant te vermenigvuldigen met 

( 
T -2 , 2 -2 ) 

aan de achterkant met a ~ ~ + NE Q, · 

symmetrisch is, wordt de getransponeerde van de matrix uit 2.32 (en 

dus ook van aT uit 2.28) gegeven door: 

2.33 

T 
Deze matrix is op dezelfde manler opgebouwd als a en lS dus ook 

oplossingsmatrix van een kleinste-kwadraten probleem. Dit kan geschre

ven worden als: 

N f!} ~ l ~ 
2.34 

met: 

_2 

,2 
2

_2] [ 
s 

~ Q NE Q_ ) 
2.35 

of analoog aan 2.29: 

2.36 
I T2 -~~ 

x2 I ;?" (y. - I A .. ~.) 2 +- r;t 3 i l i lJ J NE 
l J J 

Wanneer we de dimensies van de verschillende matrices uittekenen 

(NCH >NE), gaat 2.27 over in: 
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Uitwerking 

0 = 

2 
~ s2 
NE= 

van het produkt van de eerste twee 

Ç}!T 

1 
~k = 

2 
.!..__ s2 
NE= 

j 

Doen we hetzelfde met 2.34, dan vinden we: 

0 -
L 

i 

2.37 

matrices geeft: 

T 
~k 

1 2.38 
0 

1 

2.39 

Hieruit blijkt dan de winst ~n het rekenwerk, want de matrix ~n 2.39 

~s veel keliner dan die in 2.38. De procedure, die dan ook gevolgd wordt, 

~s bepaling van de oplossingsmatrix li van 2.39; deze matrix transponeren 

en zo de oplossing van 2.29 vinden, waarmee dan pk via 2.15 berekend kan 

worden met een betrouwbaarheidsinterval gegeven door 2.26. 
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Er is nog een probleem niet aangeroerd, namelijk dat van de keuze van 

de functies Wk(E). Hiervan ligt de plaats van de top, zoals gezegd, vast; 

variabel is nog de breedte. Variatie hiervan geeft variaties in de coëffi

ciënten uik (via 2.27) en dus in het betrouwbaarheidsinterval (via 2.26) 

en, niet in de laatste pla~ts, in de waarden van pk (via 2. 15). 

In het FORIST algorithme worden de functies Wk(E) als volgt 

berekend: 

waarin: 

Hierbij is: 

Ek de 

E. de 
J 

0. 
J 

energie, 

0. h'ff 
J 

0,01 E WW 
-n;- j k 

E j - Ek ] 2 

0. 
J 

(0. ~n eV) 
J 

waar de top van de functie T,.Jk ligt 

gediscretiseerde variabele E (E. ~n eV), 
J 

(Ek 

wwk de zogenaamde relatieve windowbreedte, opgegeven ~n 

van de energie E .. 
J 

~6vendien wordt ervoor gezorgd dat: 

= 0 voor jEj - Ekl > 5,5 0j 

en voor j < 1 of j > NE 

2.40 

2.41 

~n eV), 

procenten 

2.42 

De functies Wk(E) zijn dus als functie van E niet Gaussisch, omdat 

0j niet constant is voor een functie Wk(E). Het afkappen van Wkj' 

zoals dat in 2.42 gebeurt, heeft waarschijnlijk als achtergrond, dat 

het rekenwerk daardoor aanzienlijk versneld kan worden (in 2.27 scheelt 

dit nogal ·dat vermenigvuldigingen), zonder dat de nauwkeurigheid daar 

veel van te lijden heeft. 

In het algorithme wordt uitgegaan van een standaardset functies 

Wk(E), vastgelegd door hun "breedtes" HWk. Met deze functties wordt het 

hele probleem doorgerekend en een betrouwbaarheidsinterval sk voor pk 

(k = 1,2, .... ,NW) gevonden. Vervolgens wordt de grootte van dit interval 

vergeleken met de van tevoren opgegeven gewenste grootte van dit interval 

en daaruit wordt dan een nieuwe set waarden voor HWk berekend volgens: 

27 



Hierin is: 

ww(n+1) 
k 

I ( ww(n) 
k 

ww(n+l) de ke windowbreedte ~n de (n+l)e ,iteratieslag, 
k 

ww(n) de ke windowbreedte ~n de ne iteratieslag,. 
k 

2.43 

E de opgegeven gewenste grootte van het betrouwbaarheidsinter-

val (dit is voor iedere k hetzelfde), 
(n) 

Ek de bereikte grootte van het betrouwba~rheidsinterval ~n de 
e 

n iteratieslag voor pk, 

ck wordt gegeven door: 

2.44 

Van deze laatste relatie is empirisch gevonden dat ze goed voldoet 

om 2·.43 snel naar de limietwaarden voor \f..Vk te laten convergeren. 

In het algemeen is één iteratieslag voldoende om het gewenste resul

taat te verkrijgen. 
• 4 d T.TTT(n+l) • • d d h' Nadat v~a 2. 3 de waar en voor wwk z~Jn gevon en war t ~erop 

nog een 5-punts smoothing toegepast om te voorkomen dat er oscillaties 

(als functie van k) in de windowbreedtes optreden. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het FORIST formalisme er ~n 

sla,agt om via de introductie van een "ideaal" detectiesysteem een be

nadering 2 te geven van het gemeten spectrum f(E), waarbij 

pk = I u. ky. . ~ ~ 
~ 

met y. de meetwaarden van het gebruikte ,~etectiesysteem. 
~ 

2 .15 

De coëfficiënten uik worden zo bepaald dat het betrouwbaarh=idsinterval 

voor pk zo klein mogelijk is. Bovendien worden de functies Wk(E) in een 

iteratieproces aan de eis van het minimale betrouwbaarheidsinterval aan

gepast. Dit betekent dat er voor ieder( spectrum ~ (E) (in principe) een 

andere "ideale" detector wordt bepaald. 
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2.7. Bespreking van het FORIST formalisme. 

2.7.1. Overzicht. 

In deze bespreking zal een aantal aspecten van het gebruik en 

de werking van het FORIST algorith~e bekeken worden. In paragraaf 

2.7.2 zullen wat algemene opmerkingen gemaakt worden. In paragraaf 

2.7.3 zullen vervolgens de belangrijkste invoer?arameters voor het 

algorithme bepproken worden. Daarna zal in de paragrafen 2.7.4 tot 

en met 2.7.6 e€n drietal ideale spectra, waarvoor dey. theoretisch 
~ 

zijn bepaald volgens 2.4, worden behandeld. Hierbij is geen rekening 

gehouden met statistische variaties in de metingen y .• In paragraaf 
~ 

2.7.7 wordt een spectrum ~ekeken waarbij deze statistische variaties 

wel in rekening z~Jn gebracht. In paragraaf 2.7.8 tenslotte wordt 

een spectrum bekeken zoals dat gemeten is, waarin dus ook meetruis 

~ny. zit. 
~ 

In deze laatste drie paragrafen 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8 wordt ook 

de invloed nagegaan van de invoerparameters TAU, STRETCH en EPSILON. 

Paragraaf 2.7.9 gaat in op de conclusies. 

2.7.2. Inleiding. 

Vergelijkingen 2.4 en 2.5 impliceren dat het onbekende spectrum 

$(E) wordt geparametriseerd met de waarden ~ .• ,Dit betekent in ons geval 
J 

een datareductie met een factor 3,7 (= 256/69). In de originele versie 

van FORIST wordt zelfs gewerkt met een datareductie met een factor 1,4 

(= 113/81). Naast de slechte conditie van de matrix~ draagt deze betrek

kelijk kleine datareductie ook bij tot het mislopen van de oplossing van 

2.6 door 2.7. Het FORIST formalisme geeft een methode waarmee de moeilijk

heden, die het gevolg zijn van de slechte conditie van ~ enigszins verme

den kunnen worden. In plaats van het spectrum 2 wordt er een schatting van 

$(E) gegeven in de vorm van E uit 2.8. Zoals Burrus al opmerkte, is dit 

alleen een goede schatting \vanneer $(E) glad is ten opzichte van Hk (E) 

(Bur6~ . Dit zal in het vervolg nog blijken. Het bereiken van een klein 

betrouwbaarheidsinterval voor pk blijkt namelijk los te staan van het 

bereiken van een goede benadering van $(Ek) door pk. In 2.26 wordt immers 

bij de bepaling van o praktisch alleen gebruik gemaakt van de kwaliteit 
pk 
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van de aanpassing van Wk(E) aan het stelsel Ai (E), maar deze aanpassing 

is in principe irrelevant voor de benadering van $(E) door ~· Daarom houdt 

een klein betrouwbaarheidsinterval voor pk niet vanzelf in d2t $(Ek) 

~n dat betrouwbaarheidsinterval ligt. 

De eisen, die aan de functies Wk(E) gesteld worden zijn dus tegen

strijdig, omdat enerzijds Wk(E) smal moet zijn om~ goed op $(E) te laten 

lijken en anderzijds breed om de aanpassing aan het stelsel A.(E) mogelijk 
~ 

te maken. Als toelichting op dit laatste kan nog opgemerkt worden dat 

A.(E) breed tot zeer breed is (zie fig.2.9). 
~ 

2.7.3. Invoerparameters. 

In de volgende paragrafen zullen de mogelijkheden en be~~erkingen 

van het FORIST algorithme besproken worden. Daartoe geven we eerst vijf 

van de belangrijkste invoerparameters en hun betekenis. 

Als eerste belangrijke invoer is er de set m~k uit 2.41. 

Deze set, die voor iedere berekening van een spectrum hetzelfde ~s, 

~s afgebeeld in figuur 2.11. 

In nauw verband ~et de set WWk staat de invoerparameter STRETCH, 

waarmee WWk, k = 1,2, .... ,NW, vermenigvuldigd wordt voordat de bereke

n~ng van pk begint. De standaardwaarde voor STRETCH is 1,2. Deze varia

bele maakt het mogelijk zonder grote ingrepen de set WWk aan te passen. 

De 7ariabele TAU, Tuit 2.25, 2.26 en verder, is ook een invoerpara

meter. Deze geeft het gewicht dat aan de onnauwkeurigheid in y. moet 
~ 

worden toegekend. De standaardwaarde van TAU is I. 

De gewenste onnauwkeurigheid EPSILON, E uit 2.43, ~s eveneens een 

belangrijke invoerparameter met als standaardwaarde 0,03. 

Als min of meer onverwachte invoerparameter moet het aantal itera

ties, dat op de windawfuncties moet worden uitgevoerd, genoemd worden. 

Men zou verwachten dat er een of ander stopcriterium in het algorithme 

ingebouwd zou zijn, dat ervoor zou zo~gen, dat het programma zou stoppen, 

wanneer de gewenste onnauwkeurigheid in~ bereikt zou zijn. Gewoonlijk 

wordt er dan een bovengrens voor het aantal iteraties ingevoerd om in 

onvoorz~ene gevallen niet in een oneindig te doorlopen lus te blijven 

hangen. 
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Dat dit stopcriterium ontbreekt heeft nisschien ZlJn oorzaak 

1n het feit dat de iteratie van WWk niet noodzakelijk convergeert 

naar waarden waarbij Ek zo klein mogelijk is. Deze eventuele conver

gentie is zeer moeilijk na te gaan, omdat E~ bepaald wordt door 2.26, 

waar1n WWk (via Wkj) de coëfficiënten uik b~Ïnvloedt op een ondoorzich

telijke manier. Wel kan de invloed van Ek (of beter EkiE) op WWk in 

2.43 nagegaan worden. Daartoe schrijven we 2.43 om tot: 

ww(n+l) 
k 2.46 

Deze relatie is voor een aantal energieën en verhoudingen EkiE weer

gegeven in de figuren 2.12 tot en met 2.16. 

Vergelijken we deze figuren met figuur 2.11, dan valt op èat de 

standaardset ~indo~brecrlten t~ ~lle figuren re:atief te~ ~-7·~~~c 
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van de snijpunten van de grafieken van WW~n+I) tegen WW~n) bij EIEk = 5 
I (n+ I) (n) . 

(of EIEk c: 5) met WWk = WWk steeds op ongeveer dezelfde plaats hggen. 

Deze plaats<Cn zi~n in de figuren 2.12 tot en met 2.16 aangegeven met 

een verticale stippellijn. Wanneer in de nulde iteratie blijkt dat 

I ( f I 115) d d r.rr.r(n+ 1) (n) · · bl''k Ek E > 5 0 Ek E < , an wor t wwk > WWk • H1eru1t lJ t 

dat als Ek > 5E blijkbaar een bredere Wk(E) gekozen moet worden om 

Ek < E te maken. Wanneer we 2.8 opvatten als een "smoothing" van T_, 

dan betekent het voorgaande dat kennelijk een gladdere versie van 

2 resulteert in een kleiner betrouwbaarheidsinterval voor E· 
d ., k · h '1' 'k · · (n+l) (n) Aan e anuere ant 1s et moe1 lJ 1n te z1en waarom hlWk · > WWk 

wordt toegelaten als E < 5Ek. Goed beschouwd betekent dit namelijk 

het weggooien van detail 1n het spectrum, terwijl het betrouwbaarheids

interval voor pk al kleiner was dan gewenst. 

Het eerste geval (Ek > 5E) komt vooral voor in die energiegebieden 

waar $(E) (en dus E) ongeveer constant is. Om te voorko~en dat in die 

energiegebieden dan toch (door de smoothing met gebieden waar $(E) 

niet constant is) een niet constant spectrum geÏntroduceerd wordt, 

is er in het algroithme een bovengrens gesteld aan de waarde van 

WW
(n+l) 
k . Deze bovengrens wordt gegeven door: 

WW 
k,max 1• 5 STRETCH wwk,standaard 2.47 
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Om een beter inzicht te krijgen in de werking van het program

ma, zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, zullen we nu een aantal 

voorbeelden geven van theoretische spectra, waarvoor, via 2.4, de 

metingen y. zijn geconstrueerd. 
1. 

In paragraaf 2.7.4 zal de verwerking van een spectrum bestaande uit 

één gausspiek worden bekeken. In paragraaf 2.7 .5 een spectrum met 

twee gausspieken, die dicht bij elkaar liggen en in paragraaf 2.7.6, 

en 2.7.7 een aanzienlijk ingewikkelder spectrum, bestaande uit 

8 gausspieken, waarbij in paragraaf 2.7.6 een ideale meting van y. 
1. 

en in paragraaf 2.7.7 een niet-ideale meting wordt gesimuleerd. In 

paragraa~ 2.7.9 wordt tenslotte een praktijkvoorbeeld gegeven. 

In het FORIST algorithme is zowel voorzien in berekening v~h 

Î als oplossing van 2.36: 

2.48 

als 1.n berekening van E. v1.a 2. 15 en 2 .32. 

Bij de bespreking van de resultaten zullen steeds plaatjes getoond 

worden van zowel ~ als ~, zoals die door FORIST zijn berekend, 

voorzover ze relevant zijn. 

In de volgende paragrafen zullen voor een aantal waarden 

van de invoerparameters TAU, STRETCH en EPSILON spectra doorge

rekend worden. Wanneer er geen expliciete vermelding van de waarde 

van een bepaalde parameter gemaakt wordt, zal steeds de zogenaamde 

standaardwaarde voor die parameter gelden. De standaardwaarden voor 

de verschillende parameters zijn vermeld in de onderstaande tabel 2.1. 

Verder zullen ook steeds de waarden van de parameters, waarvoor 

de spectra zijn doorgerekend, dezelfde zijn. Deze waarden zijn ook 

1.n tabel 2.1 vermeld. 

Ook zal er sprake Zl.Jn van een spectrum $(E) -waarmee steeds het 

echte, geconstrueerde spectrum, zoals bedoeld in de voetnoot bij 2.4, 

bedoeld wordt- een spectrum ~ -waarmee het door FORIST berekende spectrum 

zoals dat volgt uit 2.36 wordt bedoeld- en een spectrum E -waarmee steeds 

de benadering van het spectrum uit 2.15 bedoeld wordt. 
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Tabel 2.1. De standaardwaarden voor de invoerparameters van FORIST. 

Bovendien zijn de waarden van de parameters, waarmee een 

spectrum steeds is doorgerekend opgenomen. 

parameter 

TAU 

STRETCH 

EPSILON 

standaardwaarde 

1 '2 

0,03 

testwaarden 

0,01, 0,1, 1, 10, 100 

0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 

0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 

Bij de figuren zal steeds, tenzij anders vermeld een vaste tekst 

langs de verticale as staan. Dit is hier vermeld, omdat door het copiëren 

en het kleine formaat van de bijschriften anders misschien onduidelijkhe

den kunnen ontstaan. 

Voor grafieken van ~(E) luidt dit bijschrift: PHI (10 3 .N.S- 1 .SR- 1 .MEV- 1). 

Voor grafieken van~ luidt dit bijschrift: PHI (10 2 .N.s- 1 .sR- 1 .MEv- 1). 

Voor grafieken van E luidt dit bijschrift: P (10 3.N.s- 1 .sR- 1 .MEv- 1). 

Voor grafieken van WWk luidt dit bijschrift: WW (PROC. ENERGY). 

Voor grafieken van ok luidt dit bijschrift: WW (10 4 .EV). 

2.7.4. Voorbeeld 1: enkele gausspiek bij E 3, 5 Me V. 

Als eerste speetruw dat bekeken wordt nemen we een gausspiek 

bij 3,5 MeV met een FWHM van 0,94 MeV (zie fig. 2.17). Er is bij 

de berekening van y. geen rekening gehouden met meetruis en statis-
~ 

tische variaties. De spectraeen 2 zoals die door FORTST.worden 

berekend zijn weergegeven in de figuren 2.18 en 2.19. In figuur 

2.19 zijn de bovengrens en ondergrens van het 68% betrouwbaarheids

interval voor E ook aangegeven. In deze figuren is te zien dat zowel 

E als ~ het spectrum ~(E) goed benaderen; de betrouwbaarheidsintervallen 

van E zijn bruikbaar als onbetrouwbaarheidsintervallen voor de 

schatting van ~(E). In figuur 2.20 is het verloop van WWk als functie 

'Jan E weergegeven; in figuur 2.21 is de "absolute breedte" ak uitgezet 

(ak uit 2.41). Vergelijken we deze figuren met figuur 2.11 en vergelij

king 2.47, dan is te zien dat de breedte van Wk(E) alleen dan significant 

afwijkt van de maximaal toegelaten breedte, wanneer het spectrum $(E) 

aanmerkelijk van nul verschilt. In fignur 2 .21 is te zien dat ak 
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minimaal ca. 0,28 MeV is. Dit 1s ongeveer ~ van de sigma, die gebruikt 

werd bij de berekening van de gaussîek in $(E); daar is cr~= 0,4 MeV. 

Uit vergelijking van figuur 2.17 met 2.19 valt op te maken dat~ 

~ls benadering van $(E) in dit geval redelijk genoemd mag worden. 

Kennelijk is de gladheid van $(E) ten opzichte van ~.Jk(E) voldoende. 

Vergelijking van figuur 2.17 met 2.18 laat zien dat 2 weliswaar 

1n vorm goed overeenkomt met $(E), maar dat er een normeringsfout van 

een factor 10 in zit. Dit komt doordst y. in het algorithme door 10 
l 

gedeeld wordt voordat de berekening begint. Deze factor 10 werkt direct 

door in ~ via vergelijking 2.36. Het is nog niet geheel duidelijk waar

om deze factor niet in 1?. wordt teruggevonden, omdat e_ via 2.15 ·,r0rdt 

berekend en ook daar y. in voorkomt. 
l 

Om een idee te krijgen van de fysische betekenis van de breedte 

van·Wk(E) wordt wel gesteld dat deze opgevat moet worden als de ener

gieresolutie van het ideale detectiesysteem, die gelijk moet ZlJn aan 

die van het echte systeem. In de hoge energieflank van de functies A.(E) 
l 

kan namelijk, bij vaste E, als functie van i, de helft van een g~usspiek 

gezien worden; zie figuur 2.22. 

Uit figuur 2.20 en 2.21 is af te lezen dat WWk en ak kleiner 

zijn dan de maximumwaarde (die uit 2.47 volgt) in dat energiegebied 

waar ~(E) belangrijk van nul verschilt. Hieruit zou dan volgens het 

bovenstaande volgen dat de energieresolutie van het ideale detectie

systeem beter wordt als $(E) van nul verschilt. In paragraaf 2.7.6 

zullen we zien dat deze conclusie niet houdbaar 1s. 

2.7.5. Voorbeeld 2: dubbele gausspiek. 

Als tweede spectrum nemen we dat van figuur 2.23, een combinatie 

van twee gausspieken, beiden met FWHM = 0,47 MeV, op een afstand van 

0,6 MeV. Er is weer geen rekening gehouden met meetr~is en statistische 

variaties in de meetgrootheden y .. In de figuren 2.24 en 2.25 is het 
l 

spectrum e_ respectievelijk t afgebeeld, zoals dat door FORIST werd 

berekend. Hieruit wordt duidelijk dat de energieresolutie niet goed 

genoeg is om beide pieken te onderscheiden in het spectrum 1?.· 

Uit figuur 2.26 en 2.27 is af te lezen dat de breedte van de 

functies Wk(E) ter plaatse van de pieken ongeveer 0,6 MeV is. 

Wanneer we de interpretatie van W~k uit de vorige praragraaf aanhouden, 

dan is deze in overeenstemming met de ononderscheidbaarbeid van de 

pieken. 
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Fig. 2.2b. net verloop van WW 
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2.7.6. Voorbeeld 3: testspectrum zonder statistische variaties 1n 

de metingen. 

Tenslotte is een ingewikkeld testspectrum geconstrueerd, 

waarin een aantal pieken voorkomen. Dit spectrum is afgebeeld 

in figuur 2.28. Om een indruk te geven van de meetwaarden y. bij 
l 

een dergelijk spectrum zijn in figuur 2.29 en 2.30 hiervan enkele 

grafieken opgenomen. 

In de figuren 2.31 tot en met 2.34 ZlJn respectievelijk ~· î 
WWk en ok opgenomen. Bij de berekening is gebruik gemaakt van de 

standaardwaarden van de invoerparameters: TAU= 1, STRETCH= 1,2 
. * en EPSILON = 0,03 (3 %) . 

Uit deze figuren blijkt dat ook ingewikkelder spectra dan een 

enkele gausspiek teruggevonden kunnen worden in ~. als er maar 

geen ruis op de metingen zit. Het spectrum~ wijkt echter zowel 1n 

het lage als 1n het hoge energiegebied duidelijk af van het ec:1te 

spectrum $(E): alle detail is verdwenen. Ook blijkt dat WWk en ok 

ondanks dat het spectrum ~(E) van nul verschilt toch hun maximale 

waarde(n) hebben, behalve voor hoge energieën. Dit is niet in over

eenstemming met de eerder in paragraaf 2.7.4 .getrokken conclusie. 

Zelfs de conclusie dat een duidelijke gradiënt in ~(E) tot gevolg 

zou hebben dat de energieresolutie van het detectiesysteem beter zou 

worden in het betreffende energiegebied is hie~ niet gerechtvaardigd. 

In feite is het zeer moeilijk op grond van deze resultaten nog con

clusies te trekken over het verband tussen WWk en $(E). 

De invloed van de variabelen TAU, STRETCH en EPSILON 1s voor 

dit spectrum nagegaan. 

De invloed van TAU op de oplossingsspectra 12. en Î blijkt voor 

waarden 0,01 ~TAU ~ 10 niet merkbaar te zijn. V~or TAU = 100 werd 

de oplossing zoals weergegeven in figuur 2.35 en 2.36 gevonden. Hieruit 

blijkt dat de vorm van het spectrum 12. niet beÏnvloed wordt door TAU, 

maar wel het betrouw0aarheidsinterval van 12.· Bekijken we 2.26, dan 

moet geconcludeerd worden dat de term met de onnauwkeurigheid in de 

metingen (? ufksf), die met TAU gewogen wordt, geen rol speelt in 
l 

de minimalisering van het betrouwbaarheidsinterval voor pk voor 

waarden van TAU tussen 0,01 en 10. De waarden van TAU waarbij naar 

*Zie ook tabel 2.1 en het gedeelte van paragraaf 2.7.3 na 

v~rgelijking 2.48. 
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2,32, Het o;:Jectr-..un ,p zoals 

door FuRl3r berekend 

uit de metineen in 

figut:.r 2.30. 

hg. 2.J3. Verloo•J van 'NW - k bij 

het berekende spec-

trum uit figuur 2.31. 

L·'~.g. 2,)4. Het verloop va.'1 a k 

bij het berekende 

spectrum v;on 

figu"Jr 2,31. 
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verandering van het spectrum ~s gekeken z~Jn 0,01, 0,1, I, 10 en 100. 

De onnauwkeurigheid in y. wordt berekend volgens: 
~ 

s. 
~ 

waarin 

max (0,03 y., F /(y. + 0,1)(1 + 0,0004(y. + 0,1)) ) 
~ ~ ~ 

F een normeringsfactor is. 

2.49 

Er wordt dus een minimumonnauwkeurigheid van 3 % verondersteld. 

Wanneer de onnauwkeurigheid in y., voortvloeiend uit de statistische 
~ 

variaties in de meting groter is dan 3 %, dan wordt dit als onnauwkeurig-

heid genomen. 

Ook blijkt dat bij TAU = 100 (de vorm van) ! zoals berekend door 

FORIST (fig. 2.36) af gaat wijken van (de vorm van) f(E). Dit moet 

gezien worden als een teken, dat voor TAU = 100 de beperkende voor

waarde dat ~· klein moet zijn, die in 2.36 is toegevoegd, te streng 
J 

wordt toegepast. Hieruit mag geconcludeerd worden, dat TAU = 100 

niet gebruikt mag worden om het probleem op te lossen. Overigens 

blijken de windawfuncties Wk(E) geen zichtbare invloed te ondergaan 

van TAU ~n de onderzochte gevallen. 

De invloed van STRETCH is nagegaan bij de waarden 0,6, 0,9, 1~2, 

1,5 en 1,8. Zoals te verwachten was, heeft de variabele STRETCH geen 

invloed op het spectrum~; dit wordt weergegeven door figuur 2.32. 

In figuur 2.37 is te zien dat er bij halvering van STRETCH (van 1,2 

naar 0,6) een duidelijke invloed op het spectrum zichtbaar wordt, vooral 

in het laagenergetische gebied. Er wordt meer detail in het spectrum 

zichtbaar, maar ook wordt het betrouwbaarheidsinterval groter. Dit 

grotere betrouwbaarheidsinterval is echter ook realistischer wanneer 

men~ als een benadering van ~(E) beschouwt. Dit laatste is eenvoudig 

vast te stellen wanneer de vorm van het invoerspectrum en de vorm van 

E vergeleken worden. 

Wanneer de waarden van WWk (fig. 2.38) worden vergeleken met 

die uit de "standaardberekening" (fig. 2.34), dan zijn er geen on

verwachte veranderingen te constateren. 

Vergroting van STRETCH heeft alleen tot gevolg dat het spectruM 

nog meer detail verl~.est, zo veel zelfs, dat bij STRETCH= I ,8 de 

kleine piek bij 2,5 MeV helemaal verdwenen is (zie fig. 2.39). Dat de 

betrouwbaarheidsintervallen voor E nu klein zijn geworden, zuggereert 

een schijnnauwkeurigheid. 
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De invloed van EPSILON blijkt zo klein te z~Jn, dat er in 

de grafieken van E• Î• WWk of 0k geen merkbare veranderingen 

optreden. Daarom ontbreken zulke grafieken. 

De enige parameter, die dus in sterke mate de vorm van het 

oplossingsspectrum bepaalt is STRETCH. Uit het voorgaande blijkt dat 

deze zo klein mogelijk gekozen moet worden om detail in het spectrum 

te kunnen waarnemen. Wanneer daarbij grote onbetrouwbaarheidsirtervallen 

voor E ontstaan, hoeft dat nog niet te beteken dat de benadering 

van ~(E) slecht zou zijn. In feite is deze benadering beter dan ~n 

gevallen dat het betrouwbaarheidsinterval voor~ klein is. Deze con

clusie geldt vooralsnog alleen voor gevallen waarin er geen meetruis 

en geen statistische variaties ~n de metingen y. voorkomen. 
~ 

De parameters TAU en EPSILON hebben in een groot gebied van 

waarden vrijwel geen of helemaal geen invloed op de vorm van het spec

trum~· 

2.7.7. Voorbeeld 4: testspectrum met statistische variaties ~n de 

metingen. 

Tot zover golden alle conclusies en opmerkingen voor inputspectra 

y., waarop geen ruis of statistische variaties aanwezig waren. We 
~ 

zullen nu hetzelfde spectrum als in paragraaf 2.7.6 beschouwen, waar-

bij wel statistische variaties zijn aangebracht in de metingen y .. 
. ~ 

Deze statistische variat5.es worden gegeven door: 

y. = y. + z y. 
~ ~ ~ 

2.50 

waar~n 

z een stochastische variabele ~s met een standaardnormale verdeling. 

In de figuren 2 .L~-0 tot en met 2.43 is het resultaat van de bere

keningen met FORIST bij de standaardparameterwaarden verzameld. 

Vergelijking met de berekeningen zonder statistische variaties op 

y. (fig. 2.31 t/m 2.34) leert dat de onbetrouwbaarheidsintervallen 
~ 

voor E niet veranderd zijn. Dit was ook niet te verwachten. Immers 

~n 2.26 komt de echte afwijking y. - y. niet voor, maar wel s .. 
l ~ l 

47 

s. Is voor de berekening met/zonder statistische variaties (nagenoeg) gelijk. 
l 

Er blijkt een nieuw piekje bij E = 1,5 MeV aan het spectrum 
i 

te zijn toegevoegd. 

In fig:mr 2.44 ~s een vergelijking gemaakt tussen het door 
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FORIST berekende spectrum en het echte spectrum $(E). Hieruit 

blijkt dat de pieken in het door FORIST berekende spectrum zelfs 

verschoven zijn ten opzichte van die in het echte spectrum. 

Bovendien is het aangegeven betrouwbaarheidsinterval voor ~ zeker 

geen 68% betrouwbaarheidsinterval voor $(E). 

In figuur 2.41 is te zien dat 1' nu er statistische variaties 

zijn toegevoegd, fysisch geen waarde meer kan hebben als benadering 

voor $(E). Hieruit blijkt duidelijk de slechte conditie van het 

probleem 2.36: een geringe variatie ~n de invoergegevens geeft een 

sterke afwijking in de oplossing. 

Uit vergelijking van de figuren 2.33 en 2.34 met 2.42 en 2.43 

blijkt tenslotte dat ook WWk niet veranderd is, geheel volgens de 

verwachting, omdat Ek niet veranderde (2.26) en dus in 2.43 geen 

verandering ontstond. 

Ook in dit geval ~s de invloed van de invoerparameters TAU, 

STRETCH en EPSILON nagegaan. 

De invloed van TAU blijkt ook nu weer over een zeer groot gebied 

erg klein te z~Jn. Bij TAU = 100 ontstaat, afgezien van het nieuwe 

piekje bij E = 1,5 MeV, dezelfde oplossing voor E. als in het geval 

zonder statistische variaties. In figuur 2.45 is ! weergegeven voor 

dit geval. Doordat de grootte van ~· beperkt is door TAU = 100 te 
J . 

nemen (2.36), blijkt er een duidelijker zichtbare structuur in Î te 

ontstaan, wat echter niet wegneemt dat dit spectrum niet lijkt op 

het inputspectrum. Het is ook niet te verwachten dat dit bereikt kan 

worden door TAU nog groter te maken, want dan zullen ook de pieken ~n 

het spectrum, die er~n horen worden verkleind, omdat de eis dat ~. 
J 

zo klein mogelijk moet zijn dan zwaarder weegt dan de eis dat ~. ~n 
J 

overeenstemming moet zijn met de metingen y .• 
~ 

De invloed van STRETCH blijkt ook nu weer veel groter te z~Jn 

dan die van TAU. Aangezien deze variabele geen invloed heeft op ! 
zullen we alleen de resultaten voor~ bekijken. In figuur 2.46 is 

E te zien bij STRETCH = 0,9. Het is duidelijk dat in dit spectrum 

oscillaties aanwezig zijn, die er niet in thuishoren. In figuur 2.47, 

waar STRETCH= 1,5 zijn deze veriwenen. Bij STRETCH I ,8 blijkt de op-

lossing zelfs identiek te zijn aan die waarbij geen statistische var~a

ties op de meetwaarden zaten (fig. 2.39). 

De vraag is nu of de introductie van het spookpiekje te wijten 



Fig. 2.44. Vergelijking van het 
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Fig. 2.4'1. Het spectrum E zoals 

door FORIST berekend 

met STRETCn = 1,5, 

wa~rbij yi statis

tisch gestoord is. 

Fig. 2.48. Hetzelfde spectrum als 

in fig. 2.40, maar nu 

met een andere statis

tische storing in yi. 

E~g. 2.49. Hetzelfde spectrum 

als in figuur 2.48 

berekend met 

STa~TC~ = O, 9. 
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1s aan de keuze van een verkeerde waarde van STRETCH of aan een 

toevallige trend in de statistische variaties in y., die dit 
1 

piekje veroorzaakt. Deze vraag is zeer moeilijk te beantwoorden 

omdat dan zeer Vele verschillende statistische variaties van y. 
l 

voor verschillende waarden van STRETCH zouden moeten worden geana-

lyseerd. '"'e komen hierop later nog terug. 

Veel belangrijker is echter de constatering dat in ~ informatie 

over de structuur van het spectrum $(E) kan worden gesuggereerd zonder 

dat deze op waarheid berust en dat dit ook kan optreden bij de stan

daardwaarden van de parameters. In het geschetste geval zou de bereke

ning met STRETCH= 1,8 reëler zijn geweest, maar in een experimentele 

situatie kan deze keuze van STRETCH niet worden beargumenteerd. 

Om een beetje beter inzicht te krijgen is hetzelfde spectrum 

nog eens doorgerekend met andere statistische variaties op., .. 
J l 

Het resultaat van deze berekening is afgebeeld in figuur 2.48. 

Het spookpiekje 1s hier verdwenen, maar de "rug" tussen 2 MeV en 

3 MeV is gerekt 1n de richting van 2 MeV. Figuur 2.49 laat hetzelfde 

spectrum zien, maar dan berekend met STRETCH= 0,9. Het spookpiekje 

is in rudimentaire vorm weer aanwezig en op de rug tussen 2 en 3 MeV 

blijkt de neiging tot oscillaties te ontstaan. Het lijkt erop dat het 

gekozen spectrum ~(E) aanleiding geeft tot een grensgeval voor wat 

betreft de keuze van de waarde van STRETCH. 

De invloed van EPSILON bleek ook hier weer zo klein dat het 

effect niet waarneembaar was. 

2.7.8. Praktijkvoorbeeld. 

Tot slot bespreken we de resultaten, die behaald ZlJn met een 

gemeten srectrum, dat afgebeeld is in figuur 2.5~. In dit spectrum 

zijn dus zowel meetruis als statistische variaties op de metingen 

aanwezig. 

In figuur 2.51 staat het spectrum~· berekend met de standaard

parameterwaarden, en in figuur 2.52 de set ~.JWk, zoals die er na 

afloop van de berekening uitzag. 

Ook voor dit spectrum is de invloed van de parameters TAU, 

STRETCH en EPSILON nagegaan. De invloed van TAU en STRETCH bleek 

analoog te zijn aan het al eerder beschrevene: zo heeft TAU weinig 
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of geen invloed in het gebied van 0,01 tot 10; bij TAU= 100 treedt 

een duidelijke verslechtering van de betrouwbaarheidsintervallen voor 

~op. Kleine waarden van STRETCH zorgen voor meer oscillaties en grotere 

betrouwbaarheidsintervallen en grote waarden van STRETCH hebben tot 

gevolg dat er informatie over de structuur van tèt spectrum verdwijnt. 

In tegenstelling echter tot wat er gebeurde bij de vorige spectra 

~s de invloed van EPSILON deze keer duidelijk merkbaar. In figuur 2.53 

tot en met 2.55 is het spectrum gegeven zoals dat berekend werd met 

achtereenvolgens EPSILON= 5 %, 3% en 1'%. Hieruit blijkt dat ook 

EPSILON wel degelijk invloed kan hebben op de vorm van het berekende 

spectrum.E· 
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De metingen, die gebruikt werden voor de berekening van dit spectrum 

hadden een onnauwkeurigheid van 3 %. De opmerking dat EPSILON = I % niet 

gebruikt zou mogen worden voor de berekening van E• omdat dit leidt tot 

een slechte benadering van $(E) door E• is (blijkens de figuren) gerecht

vaardigd. Dit komt echter niet omdat EPSILON = 1 % een te strenge eis zou 

zijn gelet op de onnauwkeurigheden van de metingen, maar omdat EPSILON = 1 % 

tot gevolg heeft (via 2.43) dat er bredere windawfuncties gekozen worden. 

Bredere windawfuncties betekenen een gladdere versie van E· Hiermee zijn 

we dus weer terug bij een eerder getrokken conclusie: kennelijk kan een 

gladdere versie van E nauwkeuriger bepaald worden dan een minder gladde 

vers~e. 

2.7.9. Conclusies. 

De conclusie die aen deze tests van FORIST verbonden moet worden 

~s dat het algorithme met grote omzichtigheid gebruikt moet worden. 

De standaardwaarden van de parameters zullen niet in alle gevallen 

de "goede" oplossing geven. Ook blijkt dat de beperking dat $(E) glad 

moet zijn ten opzichte van Wk(E) om een goede benadering van $(E) door 

E te verkrijgen een erg strenge beperking te zijn. Deze maakt dat 

FORIST onbruikbaar is voor een fijnere studie van spectra, maar 

slechts een grove indruk kan geven. 



2.8. Het n~euwe algorithme. 

2.8.1. Inleiding. 

In deze paragraaf zal een alternatieve methode bespro~en 
*·: 

worden en uit metingen y. het spectrum ~(E) te bepalen 
~ 

Zoals in de vorige paragrafen 2.6 en 2.7 duidelijk mag z~Jn geworden 

werkt het FORIST algorithme via een omweg naar een benadering van 

het spectrum $(E) toe. De oplossing die gegeven wordt, ~· ~s een 

spectrum, waaruit duidelijk de piekscherpte is verdwenen. 

Het vermoeden bestond dat op een meer directe manier dan v~a 

schatting van ~ het spectrum $(E) bepaald moet kunnen worden, zonder 

proble~en van fysische onaanvaardbaarheid. 

In paragraaf 2.8.2 zullen àe uitgangapunten van de nieuwe aan-

pak, ontwikkeling van ~(E) naar een stelsel basisfuncties, geformuleerd 

worden. In de paragrafen 2.8.3 en 2.8.4 zullen twee varianten van deze 

aanpak, ontwikkeling naar harmonische functies respectievelijk ontwikke

ling naar gaussfuncties, worden belicht. Daarbij zal ook ingegaan worden 

op de resultaten, die met deze varianten in twee gevallen behaald z~Jn. 

2.8.2. Uitgangspunten. 

We gaan weer uit van 2.4: 

~ 

y. 
~ 

00 

f A.(E) $(E) dE 
~ 

0 

2.4 

In tegenstelling tot wat in het FORIST formalisme gebeurt nemen we 

nu niet de set ~. als parameters voor een kleinste-kwadraten problee~ 
J 

maar schrijven we ~(E) als een som van een aantal basisfuncties: 

HE) \ B (E' V 1 ' V ' •••••• ' V "NP) L Q, JL. JL2 >< 
2 .51 

waar~n 

v
0 

parameters van de functies Bn 
~ .. g "' 

BiL een basisfunctie. 

* Het nieuwe algori th:,le Ïs in samenwerking met dr. Ragebeuk van het 

'rekencentrum van de TH onderzocht. 

r-r 
')0 



De index i geeft het nummer van de basisfunctie; 2 loopt van 

0 tot NB. De index g geeft het nummer van de parameter binnen de 

basisfunctie; g loopt van I tot NP. 

Het totale aantal parameters willen we beperken tot ongeveer 20. 

Dit voorkomt problemen door onvoldoende datareductie. 

Het schatten van de parameters gebeurt als volgt. ~et bepaalde 

beginwaarden van v2g wordt 2.51 in 2.4 ingevuld. Hierdoor ontstaat: 

00 

y. 
~ 

J Ai(E) L B2(E, v~l' v22'······ ,v2NP) dE 
0 2 

2.52 

waar~n 

yi een schatting is voor yi. 

Door de parameterwaarden te variëren wordt een kleinste-kwadraten 

oplossing van 2.52 aan de metingen y. gezocht, zodanig dat 
~ 

I ~ CY. - 9 .)2 
s. ~ ~ 

2.53 
~ ~ 

geminimaliseerd wordt. Dit gebeurt met de methode van Marquardt 

(Vel77, p. 7. 3), waarvoor in de procedure-bibliotheek van het reken

centrum van de THE een procedure beschikbaar is. Deze procedure 

geeft bovendien de standdaarddeviatie v·an de geschatte parameters. 

Hieruit kan dan weer een (echt) betrouwbaarheidsinterval voor ~(E) 

bepaald worden. 

Van belang is natuurlijk de keuze van de basisfuncties. Er 

zijn daarvoor twee mogelijkheden uitgeprobeerd: harmonische funct.ies 

die in paragraaf 2.8.3 besproken worden, en gaussfuncties, die in 

paragraaf 2.8.4 aan de orde ko~en. 

2.8.3. Harmonische functies als basisfuncties. 

2.8.3.1. Inleiding. 

Als eerste z~Jn als basisfuncties in 2.51 harmonische functies 

geprobeerd. Voor deze functies gaat 2.51 over in: 

HE) 2. 54 

Hierin is: 
e 

;!
2 

(E) de 2 harmonische functie 
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vt de te fouriercoëfficiënt. 

De harmonische functie tjlt(E) wordt gegeven door: 

ljJ~ (E) 

waar~n 

in tE/E0 e 2.55 

E de factor is, die ervoor zorgt dat het interval van 0 tot 
0 

7 MeV wordt afgebeeld op het interval (0, 2n), E 
0 

3,5 MeV. 

De factor E ~n 2.55 is nodig omdat de procedures, die ~n de procedure-
o 

biblidtheek van het rekencentrum aanvezig zijn voor het rekenen met 

harmonische functies erop berekend zijn, dat deze functies zijn gedefi

nieerd op het interval (0, 2n). 

Zoals bekend strekt de sommatie ~n 2.54 zich in principe 

oneindig uit om een functie ~(E) te beschrijven. Het voordeel van 

de orthogonaliteit van de functies tjlt(E) is, dat als gelèt: 

00 

<IJ (E) 2.56 

de ontwikkelingscoëfficiënten vt uit 2.54 voort= 0,1, ... , NB 

gelijk zijn aan de coëfficiënten vt in de oneindige reeks in 2.56. 

Dit is een voordeel bij het schatten van de parameters vt' omdat 

de waarden van vt (in principe) niet heinvloed worden wanneer meer 

fourierfuncties tjlt(E) toegevoegd worden in 2.54. 

Voor de methode van Marquardt is een beginschatting van de 

parameters nodig. Deze is bepaald door de fou~iercoëfficiënten van 

de metingen y. te nemen. De da~door verkregen beginwaarden bleken zoda
~ 

nig te zijn, dat op basis daarvan een minimum gevonden werd ~n een 

acceptabel aantal iteratiestappen. 

Voor de fourieranalyse is het bovendien nodig Gat de te analy

seren functie periodiek wordt voortgezet. In dit geval ~s voor een 

oneven voortzetting van ~(E) gekozen, omdat dan de aansluiting bij 

E = 0 zonder discontinuÏteiten in ~(E) en in de afgeleide d~/dE 

verloopt. Daardoor wordt er minder hinder ondervonden van het 

verschijnsel van Gibbs (Hag78, p.ll). 
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2~8.3.2. Ee~ste resultaten. 

In eerste instantie werd deze methode uitgeprobeerd op het 

gemeten spectrum, waarvan in fig. 2.50 de metingen y. z~Jn gegeven 
~ 

en in fig. 2.51 de oplossing~· zoals die door FORIST berekend is. 

Daarbij werd, om het rekenwerk te verminderen, het gemeten spectrum 

y. afgekapt vanaf kanaal i = 65. Dit kan omdat in de kanalen 65 t/m 
~ 

256 geen counts zijn geteld (afgezien van ruis). Hierdoor konden ook 

de functies A.(E) met i= 65,66, ... ,256 buiten beschouwing gelaten 
~ 

worden. 

In figuur 2.56 ~s het resultaat van deze berekeningen weergegeven, 

waarbij de kruisjes de oplossing ~ van FORIST aangeven en de getrokken 

lijn de oplossing ~(E), zoals die gevonden werd door minimalisatie van 

x~,uit 2.56. Het aantal functies ~t(E) dat werd gebruikt voor de beschrij

v~ng van ~(E) was 8. 

Er moet op gewezen worden, dat omdat het probleem beperkt is 

tot ~ < 65, alleen de eerste helft van de e~ergieschaal gebruikt is, 

0 < E < EM~ 
b 

Er zijn drie verschillen waar te nemen tussen de oplossing ~ 

van FORIST en ~(E) van het nieuwe algorithme. 

In de eerste plaats zijn de pieken' in ~(E) scherper dan die ~n ~· 

In de tweede plaats blijkt *(E) in het lage energiege~ied 

(0 < E < 0,5 MeV) duidelijk af te wijken van ~· Dit vindt zijn oorzaak 

~n het gebruik van de oneven voortzetting van ~(E) voor negatieve E. 

Zoals in de vorige paragraaf uiteengezet is, is deze oneven voortzetting 

gekozen, om discontinuÏteiten in de eerste Qfgeleide van ~(E) bij E = 0 

te voorkomen. De keuze van de oneven voortzetting heeft echter tot 

gevolg dat de steile flank van E = 0 MeV naar E 

kan worden. 

0,2 MeV niet gevolgd 

Het derde verschil ~s het kleine piekje dat ~n *(E) achteraan 

~n het interval (0, EM) waarneembaar is. Dit piekje is het resultaat 

van een uitslingering, die in *(E) ontstaat (zie ook paragraaf 2.8.3.4). 

Deze uitslingering veroorzaakt ook plaatselijk negatieve waarden voor 

~(E), die in f~guur 2.56 niet te zien zijn, omdat negatieve waarden 

daar niet getekend zijn. 
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Fig. 2,5b, Vergelijking tussen het door FOHIS'l' berekende spectrum uit de 

metiii.g'en in figuur 2,50 (krüsju) en het spectrum ~(E) berekend 

met de fouTierfuncties als baaisfuncties. 

- ------~-.----------

Flg, 2,5·1. Vergelijking tussen de metingen yi en de schattingen J ,-die 

volgen uit de beschrijving van ~(E) met de eerste 8 ha~oni
sche functies volgens 2.53. 
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Fig. 2.58. Vergelijking tuesen het door FORIST berekende spectrum uit de 

metingen in figuur 2.50 {kruisjes) en het spectrum ~(E) berekend 

met fourierfuncties als basisfuncties uit de ·~etingen~ van 
figuur 2.59. 

Fig. 2.59. è:ieuw geconstrueerde metingen yi (kruisjes) uit de schattingen 

y. (getrokken lijn), zoals die volgden uit de berekening van Ç(~) 
~ 

weergegeven in figuur 2.5b. De metingen yi zijn ontsta-:n door 

op yi ~~is aen te brengen. 
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bij 

de 

In figuur 2.57 1s te z1en hoe uiteindelijk de schatting y. past 
1 

de metingen y .. 
1 

In deze figuur zijn de kruisjes de metingen y. en 
1 

getrokken lijn de schatting y .. 
1 

Om te controleren of de aanpassing goed genoeg was, werd de schat-

ting y. als uitgangspunt genomen voor de constructie van een n1euwe me-
1 

b2 

ting. In y. werd ruis aangebracht, zoals in figuur 2.59 te z1en 1s. In deze 
1 

figuur stelt de getrokken lijn y. uit figuur 2.57 voor. De kruisjes 
1 

geven de geconstrueerde nieuwe metingen y. aan. Het blijkt uit vergelij-
1 

king van figuur 2.57 met figuur 2.59 dat er op het eerste gezicht geen 

merkbaar verschil is in de metingen, die geconstrueerd zijn (fig. 2.59, 

kruisjes) en de werkelijke metingen (fig. 2.57, kruisjes). Dit mag ook 

blijken uit het spectrum ~(E), dat uit de geconstrueerde metingen bere

kend werd (fig. 2.58). Dit spectrum is precies gelijk aan dat w~t uit 

de echte metingen berekend werd. Hiermee is aangetoond, dat de gevolgde 

methode numeriek stabiel is en ook dat het probleem van het schatten 

van de fourierontwikkelingscoëfficiënten goed geconditioneerd 1s. 

Het lijkt er dus op dat in het ontwikkelen van HE) naar basis

functies een alternatief voor FORIST gevonden kan ~.rorden. Dit alternatief 

heeft de voordelen, dat $(E) op een directe manier bepaald wordt en niet 

een grootheid, waarvan de relatie tot ~(E) op een minder gefundeerde 

wijze vastligt. Bovendien kan de onnauwkeurigheid van de schatting van 

$(E) direct bepaald worden uit de onnauwkeurigheid van de parameters. 

2.8.3.3. Uitbreiding van het, energiegebied. 

Tot nu toe is (omwille van besparing van rekentijd) steeds 

gewerkt met enkel het lage energiegebied, d.w.z. 

~(E) = 0 voor EM < E < 7 MeV 2.57 

Bij weglating van de eis 2.57 bleek ~(E) in het hoge energiegebied 

sterke oscillaties te gaan vertonen analoog aan die in~ in figuur 2.41. 

Om deze oscillaties te bestrijden werd een "penaltyfunctie" in

ingevoerd. Daardoor gaat 2.53 over in: 

L -:i (y. - y.) 2 + v2 p 
. s. 1 1 

2.58 
1 1 



waarin 

P de penaltyfunctie ~s en 

v 2 een weegfactor voor deze penaltyfunctie. 

Een penaltyfunctie is eigenlijk niets anders dan een toevoeging 

van extra (a priori) informatie over het spectrum. In dit geval 

~s deze informatie het fysisch gegeven dat ~(E) > 0 moet zijn. 

Er z~Jn twee functies P geprobeerd: 

p 
2 

00 

P = f (~(E)) 2 dE 
1 

0 

00 

= s ( ~ (E) - I HE) I ) 2 dE 
0 

2.59 

2.60 

De eerste beperkt alleen de grootte van ~(E). De achtergrond van 

deze functie is, dat HE) ter plaatse van de oscillaties te groot 

(zowel positief als negatief) is en dat door~ toevoeging van P 
1 

deze oscillaties misschien bestreden kunnen worden. 

De tweede functie beperkt de negatieve waarden van ~(E) en heeft 

geen invloed op de positieve.• 

Beide penalties geven echter niet het gewenste resultaat: voor 

kleine v 2 is hun invloed te gering en voor grotere v 2 is de invloed 

zo groot, dat ook het laag-energetische deel van het spectrum niet 

fatsoenlijk meer teruggevonden kon worden. 

De verklaring hiervoor werd gezocht in de vorm van de functies 

Ai(E), zie de inzet van fig. 2.9. Doordat Ai (E) voor hoge energieën 

een erg vlak verloop heeft, middelen snelle oscillaties in ~(E) door 

de integratie in 2.52 zo uit, dat deze in 2.53 en 2.58 geen bijdrage 

leveren tot x2 • Zoals gezegd helpen ook penaltyfuncties niet om dit 

probleem op te lossen. 

Dat er ~n ~(E) oscillaties en_negatieve waarden kunnen optreden 

ligt in de aard van de functies lj!.Q,(E), de basisfunct<ies, die deze 

beide eigenschappen ~n zich hebben. He hebben dan ook een andere set 

basisfuncties geprol-,eerd om HE) te beschrijven. We komen hierop terug 

in paragraaf 2.8.4. 
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Fig, 2,60, Resultaat van berekening van ~(l!:) (getrokken lijn) nadat het 

energiegebied was uitgebreid, Rr is geen gebruik gemaakt van 

penaltyfuncties, De kruisjes geven de oplossing van POHIST 

weer, 

: ·-------r-~-----· . ....,..... 

Fig. 2,61, De afwijking yi- ~i zoals die resulteerde na de aanpassing 

van ~(c), die in fig. 2.60 is afgebeeld, 
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Fig, 2.62. Resultaet van de berekening van ~(E) (getrokken lijn) nadat net 

energiegebied was uitgebreid, De geb~~ikte penaltyfunctie is 

P 2 uit 2, bO, De kruisjes geven de oplossing van FORiS'l' weer, 

Pig, 2,b3, De afwijkin,s yi - ,_i zoals die resulteerde na de aanpassing 

van~\ I"), die in fig. ? -62 is afgebeeld, 
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2.8.3.4. Uitwerking van het testspectrum. 

Op grond van de ~n 2.8.3.3 en 2.8.4 beschreven overwegingen 

ontstond de behoefte om ook het spectrum ~ran figuur 2.28 (met de 

8 gausspieken) met de fooriermethode te proberen terug te vinden. 

Daarvoor is het algorithme geheel herschreven; daardoor bleek dat er 

bij de in paragraaf 2.8.3.3 beschreven uitbreiding van het energie

gebied waarschijnlijk een fout is gemaakt. Bij test van de werking 

van het herschreven algorithme met het gemeten spectrum uit de 

vorige pa~agraaf (y. uit fig. 2.50) bleken de moeilijk~eden voor 
~ 

de hogere energie'én namelijk verdwenen te zijn. 

In figuur 2. 60 ~s <P(E) voor dit geval weergegeven. Het aantal 

foorierfuncties dat ~n het model voor <P(E) opgenomen was, ~s weer 8. 

De oplossing is nog niet ideaal, omdat er nog steeds oscillaties 

zichtbaar zijn in het hoge energiegebied. In figuur 2.61 is de afwij

king y. - y. als functie van i weergegeven. Hieruit blijkt geen 
~ ~ 

structuur meer in het spectrum te zitten (vergelijk par. 2.8.4.2). 

Ook nu weer is een penaltyfunctie geprobeerd om de oscillaties 

uit de staart van ~(E) te bestrijden. De gebruikte penaltyfunctie 

is P (2.60), v2 = 0,0001. Het resultaat is gegeven in figuur 2.62. Hier-
2 

uit blijkt d3t deze penaltyfunctie nu inderdaad het effect heeft dat 

ervan verwacht werd: de öscillaties en negatieve waarden voor ~(E~ 

zijn verdwenen. In figuur 2.63 is weer y. - y. uitgezet, waar~n weer 
~ ~ 

slechts een twijfelachtige structuur zit. Deze zou er misschien nog uit-

gehaald kunnen worden door meer fooriercomponenten ~n ~(E) op te 

nemen. Het bereikte resultaat is zeer hoopgevend. 

Tenslotte zijn ook de "metingen" van het spectrum uit :f,iguur 2.28 

(8 gausspieken) op deze man~er geanalyseerd. Daarbij werden 20 fourier

componenten in m(E) opgenomen. Het resultaat ~s te zien in figuur 2.64. 

Hieruit blijkt dat dit spectrum ~(E) (getrokken lijn) niet lijkt op het 

spectrum $(E) (kruisjes). In figuur 2.65 is ook een weergave van y. - y. 
~ ~ 

te zien, waaruit blijkt dat het ~esidu erg klein is t.o.v. het residu ~n 

het voorgaande geval. Dit mocht op grond van de "idealiteit" van de me

tingen y. verwacht worden. De slechte aanpassing van ~(E) aan 
~ 

$(E) kan twee oorzaken hebben. De eerste is dat er te weinig 
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llig, <',b4, Hesultae.t van de schatting van het spectrwn uJ.t fig, 2,28 

(8 gausspieken) volgens de methode met fourierfuncties als 

basisfuncties, De kruisjes geven ~(E) weer, de getrokken 
lijn H~). 

V V -

Fig. 2.6?. Het residu y 1 - J
1 

voor het spectrum in figuur 2,64. 
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basisfuncties in de ontwikkeling van ~(E) zijn meegenomen. De 

flanken van de pieken in het spectrum (zie fig. 2.28) z~Jn namelijk 

erg scherp. Om deze goed te kunnen beschrijven zouden meer basis

functies nodig z~Jn. De twe~de reden kan zijn dat er een verkeerde 

set basisfuncties is gekozen en dat een andere set (bijv. Legendre 

polynomen) een betere beschrijving van het spectrum mogelijk zouden 

maken. 

2.8.3.5. Bespreking. 

De resultaten van de berekeningen met de harmonische 

functies zijn niet zodanig, dat de definitieve beslissing 

over bruikbaarheid als basisfuncties voor ~(E) genomen kan 

worden. Daarvoor zal nog meer onderzoek nodig zijn. 

Een belangrijk punt dat daarbij nagegaan zou moeten worden 

~s de reden waarom de schatting van het spectrum uit figuur 

2.28 misliep. 

Bij deze suggestie voor verder onderzoek willen we het 

voorlopig laten. 

2.8.4. Gaussfuncties als basisfuncties. 

2.8.4.1. Inleiding. 

Toen bij het gebruik van harmonische functies als basisfuncties 

bleek dat de uitbreiding van het energiegebied oscillaties in ~(E) 

veroorzaakte voor de hogere energieën (zie par. 2.8.3.3), werd dit 

toegeschreven aan de oscillerende eigenschappen van de basisfuncties 

Wt(E). Daarom wordt hier een andere set basisfuncties genomen, 

gegeven door: 

2.61 

Deze functies lijken geschikt als basisfuncties om een tweetal redenen: 

I. 8t(E) is definiet positief, doordat de parameter vtl in het kwadraat 

in de functie voorkomt (vtl is reëel). Hierdoor kunnen ook in et(E) 

geen negatieve waarden voorkomen, immers 
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Pig. 2,66, Hesultaat van de schatting van het spectrum waarvan de metingen 

in figuur 2,50 zijn afgebeeld met als basisfuncties de gauss

functies. De getrokken lijn geeft ~t~) weer, de kruisjes de 

oplossing gegeven door FüHIST, 

Fig, 2,b·l. H~t residu y 1 - ~i voor het spectrum uit figuur 2.66. 
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~'ig. 2. bl:l. Resultaat van de schatting van het spectrum waorvan de metingen 

in figuur 2.50 zijn afgebeeld met als basisfuncties de gauss

f,_mcties. Er zijn twee gaussfuncties in het model opgenomen. 

De getrokken lijn geeft ~tE) weer, de kruis~es de oplossing 

van FUlUST. 

~'ig. 2.6';. Het res.èdu yi -ti voor het spectrum uit figuur 2.bB. 

70 



HE) 2.62 

Aan de fysische e1s dat ~(E) > 0 1s dus zeker voldaan, 

2. e2 (E) is niet oscillerend. Daardoor is dus ook een oscillerende 

~(E) praktisch uitgesloten. 

2.8.4.2. Resultaten. 

Evenals de fourierontwikkeling is ook dit model eerst uitge

probeerd op het spectrum uit fig. 2.50, het gemeten spectrum . . 
Er werden om te beginnen drie gausspieken in het model voor ~(E) 

opgenomen (2 = I ,2 ,3 in 2 .62). Het resultaat is afgebeeld in figuur 

2.66 (getrokken lijn) en vergeleken met de 2 - oplossing van FORIST 

(kruisjes). Het blijkt dat het verschil tussen deze twee spectra 

vrij groot is wat betreft piekscherpte. In de vorm van y. - y. 
1. 1 

(fig. 2.67) is echter een duidelijke structuur slechts moeilijk 

zichtbaar. Hieruit kan afgeleid worden dat er eventueel nog een 

gausspiek aan het model toegevoegd zou kunnen worden. 

Wanneer slechts twee gausspieken in 2.66 worden opgenomen, 

1s het veel duidelijker dat er nog een.aan het model moet worden 

toegevoegd, want de structuur 1n yi - yi laat niets aan duidelijk

heid te wensen over (zie fig. 2.68 en 2.69). 

2.8.4.3. Bespreking. 

Ofschoon de functies e2(E) niet orthogonaal Z1Jn, blijkt toch 

dat de parameters van deze functies niet een te forse neiging hebben 

afhankelijk te worden. In geval van schatting met de drie gauss

functies e2 (E) was de hoogste correlatiecoëfficiënt 0,9672 voor de 

parameters v21 en v23 . De andere correlatiecoëfficiënten bleken 

ruwweg een factor 2 lager te zijn. Dit is onvoldoende om ongerust 

te zijn over de gegeven oplossing (Hag82). 

Een moeilijkheid, die zich voordeed bij de schatting van de 

parameters was het vinden van de goede startwaarden voor het 

iteratieproces van Marquardt. De convergentie naar de goede oplos

sing bleek vrij langzaam te zijn. Het is bovendien niet eenvoudig 
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een goede beginschatting automatisch te laten genereren, zoals 

dat in het geval van de fourierontwikkeling wel kon. 

Er bleek helaas geen tijd beschikbaar om de mogelijkheden 

van de functies e~(E) als basisfuncties voldoende te onderzoeken, 

maar het verdient zeker aanbeveling in de toekomst nog verder hier

mee te experimenteren. 
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3. Het target. 

3.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal de targetconstructie besproken worden. 

In de literatuur is vrij weinig over dit onderwerp te vinden. 

Awschalon (Aws80) geeft alleen enkele grote lijnen voor de con

structie van targets voor produktie van neutronen met de p+Be 

reactie (E ~ 28 MeV). p -
Ook Barsehall (Bar.78) gaat maar zeer summ1er 1n op de constructie. 

Logan (Log77) geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de 

constructie, maar het door hem voorgestelde target is vrij ingewik-

keld. 

In principe ziet de opstelling er uit als geschetst in figuur 

3.1. Op een target worden versnelde protonen of deuteronen gescho

ten, die in het targetmateriaal kernreacties veroorzaken, waarbij 

neutronen gevormd worden. 

Er is gekozen voor een beryllium target, omdat dat een gemakke

lijker targetmateriaal is dan lithium of deuterium, de andere twee 

materialen, die als target in aanmerking komen (Goo81, Sae81). 

De reacties v1a welke neutronenprodukti.e plaatsvindt zijn, bij 

gebruik van deuteronen respectievelijk protonen als projectielen, 

Be(d,n)B en Be(p,n)B. 

bundelpiJP koelblok 

Be.-target 

T3 



Het target is zo ontworpen dat het gebruikt kan worden onder 

therapiecondities. Omdat de bombarderende deeltjes volledig gestopt 

worden, betekent dit dat het gedissipeerde vermogen maximaal 1,28 kW 

is in het geval van deuteronen (Ed = 16 MeV, Id = 80 ~A) en 2,08 kW 

in het geval van protonen (E = 26 MeV, I = 80 ~A). Om deze betrek-
p p 

kelijk grote vermogens af te voeren wordt gebruik gemaakt van een 

waterkoeling. 

In paragraaf 3.2 zal ingegaan worden op de constructie van het 

target. In paragraaf 3.3 zal een schatting gegeven worden van de tem

peratuurverdeling in het target bij beschieting met 26 MeV protonen 

bij een bundelstroom van 80 ~A. In paragraaf 3.4 zal het experiment 

besproken. worden dat is gedaan om deze schatting te onderbouwen. 

3.2. Constructie. 

3.2.1. Het koelblok en de bevestiging van het beryllium. 

Bij de koeling van het beryllium mag er geen contact tussen het 

koelwater en het beryllium zijn, zoals dat het geval zou zijn als de 

constructie uit figuur 3.2 zou worden toegepast. Dan zou namelijk het 

beryllium in het water kunnen oplossen. Wegens de giftigheid van beryl

lium is een open koelsysteem ontoelaatbaar, tenzij-daarin gede-

ioniseerd koelwater gebruikt zou worden (waarin beryllium in veel m1n

dere mate oplost). Maar dat zou vanwege de kosten van gedeioniseerd 

water veel te duur worden. Een gesloten koelsysteem is weinig aanlok

kelijk uit praktisch oogpunt, zodat gezocht werd naar een mogelijkheid 

om het target toch zo efficiënt mogelijk te koelen zonder dat het 

beryllium en het koelwater contact zouden maken. 

;,;lH-·::!:-~. ·v&ll constructie v~~n ·net koelblok zo dat 
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In eerste instantie werd gedacht aan het elektrolytisch opbren-

gen van een laagje koper. Dit kan echter niet zonder meer gedaan wor-

den, omdat het koper niet hecht aan het beryllium oppervlak. Daarom 

is een voorbewerking met zink nodig. Dit zou echter moeten gebeuren 

nadat het beryllium in de targethouder zou zijn gesoldeerd, omdat anders 

de opgebrachte laag waarschijnlijk los zou laten ten gevolge van de 

temperatuurverhoging bij het solderen. Het naderhand elektrolytisch aan

brengen van het laagje koper (noodzakelijk omdat zink geen dichte laag 

vormt (Zei81)) is onmogelijk in aanwezigheid van de koperen targethouder 

omdat dan niet alleen al het koper uit de oplossing op de targethouder zou 

zou neerslaan, maar ook het op het beryllium aangebrachte zink in oplos

sing zou gaan (Zei81). Vanwege deze complicaties is van deze methode 

afgezien. 

Er werd toen gekeken of het mogelijk zou Z1Jn om 1n het massief 

koperen koelblok met onderin de koelleidingen een gat uit te draaien 

waarin het beryllium target paste; daarbij zou tussen het 

beryllium en het koelwater nog enkele tienden mm koper moeten blijven 

zitten. Omdat dit waarschijnlijk problemen zou geven vanwege de zacht

heid van koper, is omgekeken naar een andere methode van bevestigen. 
Gedacht is daarbij aan de toepassing van het proces van inter-

diffusie. Daarbij worden twee metaaloppervlakken bij hoge temperatuur 

tegen elkaar gedrukt. Er ontstaan dan op het grensvlak complexe ver

èindingen tussen beide metalen. Bij temperatuurverlaging blijven deze 

verbindingen (voor een deel) in stand, zodat een hechte verbinding tussen 

beide metalen is verkregen. Bij de temperatuurverlaging kunnen ook 

volumeveranderingen van het grensgebied optreden. In ons geval, 

bevestiging van beryllium aan koper, zouden volgens de theorie (Loo81) 

geen volumeveranderingen optreden op het grensvlak. Toch is deze be

vestigingsmethode niet gekozen, omdat de (lineaire) uitzettingscoëf

ficiënten van koper en beryllium te sterk verschillen. Omdat het inter

diffusieproces bij hoge temperaturen moet worden uitgevoerd (T% 1000 ~), 

zouden hierdoor namelijk spanningen ontstaan in het beryllium na de af

koeling. Bij beschieting met protonen of deuteronen geven deze spannin

gen kans op scheuren. Dit probleem van spanningen treedt trouwens altijd 

op, wanneer de targethouder van koper gemaakt zou worden. Daarom is 

in plaats van koper rnanel gekozen als materiaal voor het koelblok. 

Dit rnanel is een legering van koper en nikkel met een lineaire uitzet

tingscoëfficiënt, die zeer dicht in de buurt ligt van die van beryllium 
-IJ -I -IJ -1 (a = 13.10 K ; ab 

11
. = 12.10 K , zie ~ea80, p.D-187-189). 

rnanel ery 1um 



3.2.2. Andere aspecten van de constructie, het complete target. 

In figuur 3.3 is het complete target getekend. Hierbij is een 

extra voorzorg genomen in vergelijking met de in andere instituten 

in gebruik zijnde targets door een aparte kamer aan de bundelzijde 

van het beryllium met een folie (duraterm 10 ~m) van het bundelge

leidingssysteem af te zluiten. Deze kamer dient om atomen, die uit 

het beryllium losgeslagen zijn door de invallende protonen of deutero

nen (sputtering) op te vangen. Daardoor wordt besmetting van het 

bundelgeleidinssysteem met beryllium voorkomen. 

De ting waarmee het folie in de targetconstructie ~s bevestigd 

heeft nog een tweede functie. Hij dient namelijk tevens als diafrag

ma. Door op deze ring en op het koelblok (= targethouder) de stroom 

* te meten kan de protonen- c.q. deuteronenbundel gericht worden 

Dit brengt ons meteen op de uiteindelijke constructie van het 

koelblok. Omdat morrel veel harder is dan koper kon hier wel gepro

beerd worden het beryllium ~n een putje in het morrel te solderen. 

Vanwege de speciale voorzorgen die nodig zijn bij het solderen van 

beryllium, is dit uitgevoerd bij Philips S & I in Acht. Omdat het niet 

mogelijk bleek een goede soldeerverbinding tussen het beryllium en het 

blok morrel te maken, is er gebruik gemaakt van een apart "bakje" van 

morrel, waarin het beryllium gesoldeerd is. Dit werd op zijn beurt 

weer in het grote koelblok bevestigd met zilversoldeer. 

De koe1watertoe- en-afvoer zijn aangebracht zoals in figuur 

3.4 is geschetst. Hierdoor wordt ~et een eenvoudige constructie 

een doeltreffende koeling bereikt. 

* Bij de eerste experimenten is gebleken dat dit diafragma niet 

voldoet om de bundel te richten. Beter is een systeem van 

4 cirkelsegmenten met op ieder een stroommeting, dat 1 à 2 meter 

vóór de opstelling in de bundelpijp is ingebouwd. 
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Fig. 3.3. Het complete target zoüs dat Ran de 

bundelpijp bevestigd wordt. 1,41 x ware grootte. 

a beryllium 

b bakje, waarin het beryllium gesoldeerd is (monel) 

c koelblok (monel) 

d koe1wate~doorvoer 

e koelwaterkamertje 

f koelwateraansluiting (messing) 

g - diafragma, afsts:.1dsflens (aluminium) 

h duraterm folie 

i mica isolatie 

j overgangsstuk naar de bundelpijp (aluminium) 



~g. 3.4. Dwarsdoorsnede door het koelblok ter hoogte van 

het koelwateL·kamertje. 

c koelblok 

d Koelwaterdoorvoer 

e Koelwaterkamertje 
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3.3. Schatting van de temperatuurverdeling ~n het beryllium onder 

therapiecondities. 

Hoewel monel als gunstige eigenschappen heeft dat de-lineaire 

uitzettingscoëfficiënt en het smeltpunt vrijwel gelijk zijn aan die 

van beryllium, heeft het ook een minder gunstige eigenschap, namelijk 

dat de warmtegeleiding vrij slecht is (À = 19 W/m.K, Wea80, p.D-187). 
m 

Daarom is nagegaan of deze slechte warmtegeleiding reden zou kunnen z~Jn 

om toch maar een ander materiaal voor het koelblok te kiezen. 

Daarvoor is een model voor de warmtegeleiding ~n en om het beryl

lium opgesteld. We gaan daarbij uit van de volgende vier veronderstel

lingen: 

I. de bundelstroom (lp of Id) is homogeen verdeeld over het cirkel

vormige oppervlak van het beryllium; 

2. er is een stationaire toestand ontstaan, d.w.z. de koeling is 

zodanig dat het toegevoerde vermogen gehéel wordt afgevoerd; 

3. de bombarûerende deeltjes worden 4,3 mm onder het targetoppervlak 

abrupt en volledig gestopt, zodat de warmtetoevoer geconcentreerd 

~sin één vlak (loodrecht op de bundelas, zie fig. 3.5); 

4. er ~s alleen warmtegeleiding in de bundelrichting en niet radiaal. 

De eerste veronderstelling zal leiden tot een plaatselijke onder

schatting van de temperatuur, omdat het bundelprofiel niet homogeen 

zal zijn. 

x! 

To t qo 

T bundel zijde 

tq, 

---- ~ ------- beryllium 

T 
monel 

T4 
Ts 

waterzijde 

.'ig. ).5. Schema vqn de \V3rmtestrom•m in het beryllimn 

target in ,,xiale richting. Telfens is de bete

i<enis van de grootheden d 1, d
2 

en dm aa:nee··even 

en zijn de temperaturecJ 'c'
0 

tot en met 'l'J a"lTl

gednjd. 
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De tweede veronderstelling moet gecontroleerd worden, want deze 

hangt sterk af van de warmteoverdrachtseigenschappen van de grensvlakken 

beryllium-manel en monel-water. 

De derde veronderstelling introduceert (waarschijnlijk) een plaat

selijke overschatting van de temperatuur T
2 

(zie fig. 3.5), omdat alle 

warmtetoevoer in dit vlak is gedacht. 

De vierde veronderstelling tenslotte leidt ook tot een plaatselijke 

overschatting van de temperatuur, omdat er natuurlijk ook warmtegeleiding 

~n radiale richting zal plaatsvinden. 

Voor de verschillende warmtestromen uit figuur 3.5 gelden de 

volgende relaties: 

qo OE (T 4 - T4 ) 3. I 
Be I o 

ql ÀB/dl (T2 - T ) 3.2 
I 

q2 ÀB/d2 (T2 - T ) 3.3 
3 

q3 À /d m (T3 - T ) 3.4 
m 4 

waar~n 

a de konstante van Stefan-Boltzmann: a = 5,68.10:-8 W.m-2.K-4 

EBe de emissiefactor van beryllium: EBe = 0,35 (Wea80, 

ÀBe de warmtegeleidingscoëfficiënt van beryllium: 

p.E-398) 

ÀBe = 218 W.m-1.K-1 (Wea80, p.D-189) 

À de warmtegeleidingscoëfficiënt van monel: 
m 

À = 19 W.m-1.K-1 
m 

d
1

, d
2

, dm de in figuur 

d
1 

= 4,3.10- 3 m, d
2 

3.5 aangegeven afstanden 

= 0,9.10-3 m, d = 0,4.10-3 m 
m 

T
0

, T
1

, T
2

, T
3

, T
4 

de in figuur 3.5 aangegeven temperaturen 

qo, ql, q2, q3 de in figuur 3.5 aangegeven warmtestromen. 

Uit de vier veronderstellingen, die gemaakt zijn, volgen de betrekkingen: 

qo + q lP/ A 3.5 
3 

ql + q lP/ A 3.6 
2 

q2 q3 3.7 

3.8 
ql = qo 
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waar~n 

4> het toegevoerde vermogen: 4> = 2,08 k\4 

A de oppervlakte waarover dit vermogen verdeeld is: A= 1,77.10-4;m2 

De relaties 3.5 t/m 3.8 zijn afhankelijk en dus reduceerbaar. 

We zullen 3.5 t/m 3.7 nemen om het probleem op te lossen. Om het stelsel 

3.5 t/m 3.7, waarin 3.1 t/m 3.4 ingevuld zijn, lineair te maken, moet 

3.1 gelineariseerd~worden. Met behulp van Taylorontwikkeling vinden we: 

4as r3 (T - T ) 
Be o I o 3.9 

Schrijven we bovendien 

a 4aE:B r 3 
0 e o 

3.10 

al ÀB/dl 3.11 

a2 ÀB/d2 3. 12 

a3 = À /d 
m m 

3. 13 

dan gaat 3.5, 3.6, 3.7 over ~n: 

aoTI + a3T3 a T + a3T4 + ipfA 3 .14 
0 0 

-a T + (a I + a2)T2 - a2T3 lP/ A 3. 15 
I I 

a2T2 - (a 
2 

+ a )T 
3 3 - a3T4 3.16 

Vullen we ~n 3.10 t/m 3.13 de waarden voor a, EB, ÀB, À, d
1

, d
2

, d, 
e _ e m m 

lP en A in, dan vinden we uit 3.14 t/m 3.16 de waarden voor T
1 

t/m r
3

. 

Het temperatuurverloop in het target is voor dit geval geschetst in 

figuur 3.6. 

Analoog aan het voorgaande kan ook een schatting van het tempera~ 

tuurverloop in radiale richting gemaakt worden. 

We nemen daarvoor aan dat de warmtegeleiding alleen in de radiale 

richting plaatsvindt en de temperatuurverdeling in de andere richting 

dus homogeen is. l-Je kunnen dan de volgende vergelijkingen opschrijven, 

(zie fig. 3.7, zie ook Hem79), uitgaande van een kegelvormig bundelprofiel 

tussen r = 0 en r = R
1 

en een nornogene warmteafgifte tussen x = 0 en 

x = D: 



T - T 5 q, 
= 

T2 nDÀBe 0 ] 3 .17 

Tl - T <P ln 
R2 

3.18 2 2nDÀR,, R, 
l 

<P R3 3 .19 
T2 - T3 27TDÀBe 

ln-
R2 

Optelling geeft: 

3.20 

Invullen van <P = 2,08.10$ W, D = 5,2.10- 3 m, ÀBe 
1 -1 - -3 3 Àm = 19 W.m- .K , RI - 6,5.10 m, R

2 
= 7,9.10- ;m, 

218 W.m- 1 .K-l, 

R
3 

= 20. 10-3 m 

geeft: 

T
0 

- T3 ~ 3400 K 3.21 

De schatting, die voor R3 gemaakt is (R
3 

= 20.10-3 m) is redelijk 

omdat de koeling van het monel door het koelwater in de radiale 

richting niet zo effectief zal z~Jn als de koeling in de axiale 

richting. 

T ~) 

706~T~-------------------------------------4~ 
658 

43 5.2 56 

-,
1
i_!'-"• l.h. 'rPrr:r~·--·~·1-qqr-yp~·deJinr" in :lAt: 1 Ar.'tl}illm or .P:ron,l V!lr. 

rie it1 rle tek:.;t i1e::chr~ven sch'1tt-inp:. 

1'
1 

::= 70c .• 1·~ r, r:J ~ 70'·, "HJB v, ·~1 .::: Gs~~ 1\. 

nP";~ ?:0t:·ll0n zi.in ;H~ 'f'?~'ör·l Or' ·rnn 1 V''n ·ie 

P'l 'l' -: J)' 1 0 r• 

~ 
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r ~ 0 

1 

' I 
I 

~ 
I q, 

·~ ~ D 

I 

b er y I ti lJ )" m on eI 
I 

'-:.p;. 3.7. ·~c:-ltEnr?. v::~'l d~ w:~rmtege-:eidi:.'l{~ in !:et be!1'"11iur.I 

t.:irget in r;·,d.iale ric~•tine. 

T 
3 

Uit.3.21 blijkt dat de warmtegeleiding in de radiale richting 

beduidend kleiner is dan die in de axiale richting, omdat er een veel 

groter temperatuurverschil nodig is om dezelfde warmtestroom in stand 

te houden. In het vervolg zal de warmtegeleiding in radiale richting 

verwaarloosd worden. 

In het vervolg zal een schatting gemaakt worden van de temperatuur

stijging van het koelwater, die nodig is om het toegevoerde vermogen te 

kunnen afvoeren. Voor deze temperatuurstijging geldt: 

li.T = 

waar1.n 

li.T de temperatuurstijging van het koelwater 

cl> het toegevoerde vermogen: cl> = 2,08.10 3 W 

~ het volumedebiet van het koelwater:~= 1,67.10-5 m3/s 

p de dichtheid van water: p = 10 3 kg/m3 

c de soortelijke warmte van water: c = 4,2.103 J.kg-l.K-1 

3.22 

Met de numerieke gegevens vinden we: li.T ~ 30 K. Dit getekent echter 

nog niet dat ook het temperatuurverschil tussen het koelwater (aan 

het begin van het koelproces) en de ward van het koelkamertje (T
4

) 

ook 30 K zal zijn. Er kan namelijk een temperatuursprong over het 

grensvlak morrel-water optreden. Nemen we even aan dat deze tempera

tuursprong l08 K is, dan vinden we voor het temperatuutverschil tussen 

het koelwater bij het begin van de koeling (T 5) en de wand (T4): 

130 K 3.23 
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Van deze aanname ~s ook uitgegaan bij de berekening van het 

temperatuurprofiel in het beryllium, waar voor T
4 

de schatting 415 K 

~s genomen, uitgaande van een koelwatertemperatuur van 285 K. 

Deze veronderstelling over de discontinuÏteit van de temperatuur 

over het grensvlak monel-w~ter is moeilijk te verifiëren aan de hand 

van eenvoudige theoretische modellen zoals die uit de Wärmeatlas van 

de VDI (VDI74), omdat daarin uitgegaan wordt van geometrieën, die 

moeilijk vergelijkbaar zijn met de geometrie in ons geval. 

De gevonden maximurntemperatuur in het beryllium (T
2 706 K) is 

ru~rn beneden het smeltpunt (1558 K), zodat een voldoende veiligheids

marge a~nwezig is. Toch verdient het aanbeveling in een verder onderzoek 

de waarde van de schatting van de discontinuÏteit in de temperatuur 

op het genoemde grensvlak na te gaan. 

3.4. Experiment met zink. 

Om een idee te krijgen van de ·betrouwbaarheid van de schatting 

van de temperatuurverdeling ~n het beryllium is een zinktarget 

gemaakt, waaraan thermokoppels bevestigd zijn. Er werd zink gekozen 

voor dit target, omdat dit goedkoop is, makkelijk bewerkbaar en sol

deerbaar ~s en een warmtegeleidingscoëfficiënt heeft, die redelijk 

in de buurt ligt van die van beryllium (ÀZn = I 15 W.rn-I.K-1, Wea80, 

p.D-189). Het zinktarget ~s 4 mm dik en 0 15 mm. De dracht van 26 MeV 

protonen in zink is 1,6 mm. 

De constructie van dit target ~s schematisch weer~egeven in figuur 

3.8. Deze is vergelijkbaar met die van het beryllium target met dien 

verstande dat het koelblok gemaakt is van koper en het "bakje" is 

weggelaten, zodat het zink in direct contact staat met het water en 

het koper. Dit is gedaan omdat anders de constructie met de thermo

koppels te ingewikkels werd. De thermokoppels zijn zo bevestigd dat 

ze precies op de scheiding van zink en koper meten. 

In de voorlopige opstelling, die voor dit experiment gebouwd 

werd, kon een maximale bundelstroom van I ~A bereikt worden. Deze 

bovengrens werd bepaald door het beveiligingssysteem van de cyclo

tronhal samen met de gebezigde afscherming. 

Een analoge schatting van de temperatuurverdeling ~n het zink 

als gebeurd is met die in beryllium via 3.14 t/m 3.16 -met inachtne

ming van het feit dat er direct contact is tussen zink en water en 
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3 
0 
". 
0 

" l 

met waarden voor a
0

, a
1 

en a
2 

berekend uit de waarden in tabel 3.1-

levert qet in figuur 3.9 geschetste temperatuurprofiel. 

Dit betekent een maximale temperatuurstijging van ca. 3 K. 

Deze stijging mag met de gebruikte thermokoppels (ijzer-constantaan) 

niet meetbaar zijn, omdat de onnauwkeurigheid van de meting ongeveer 

2 à 3. K bedraagt. Wanneer toch een temperatuurstijging gemeten zou 

worden, zou dit betekenen dat de warmteoverdracht naar het koelwater 

slechter is dan verwacht. 

Er werd geen temperatuurstijging gemeten. Voor een definitieve 

conclusie zou hetzelfde experiment bij hogere stromen uitgevoerd 

moeten worden. Voorlopig mag echter gesteld worden dat het model 

in paragraaf 3.3 gebruikt mag worden voor temperatuurschatting. 

2 3 4 

Fig. 3.9. 'L'em'ler:ltuurve~~deJ.Lr-; i!l i'~t zinkL'1t'get 

bere •'Pnd bi,j een ·roL')''! OU :tr·;Oi-:'i l ,, 
·r

1 
= 2~~ K, T

2 
= ~~~~ K, TJ = ?85 k. 

1 V\ • 

x (mm) 

85 



Tabel 3.1. Enkele grootheden, van belang voor het temperatuurverdelings

probleem in het zinktarget. In de tweede kolom zijn de ver

gelijkbare waarden voor het Be-target verzameld. 

Zinktarget Berylliumtarget 

grootheid grootte grootheid grootte 

t::Zn 0,05 t::Be 0,35 

ÀZn 112.Ji_ 
m.K 

À 
Be 

218 .Ji_ 
m.K 

dl 1,5.10-3 m dl 4,3.10- 3 m 

d2 2,5.10 -3 m d2 0,9.10- 3 m 

d 0 d 0,4.10- 3 m m m 

1> 26 w 1> 2,08.10 3 w 

A I, 77. 10 -4 m2 A 1, 77. w- 4 m2 

T 300' K T 300 K 
0 0 

T3 285 K T. 410 TT ., 
4 

!::.T4-+-5 0 K t:r .. 4-+-5 130 K 
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Appendix- A. 

In deze appendix is een lijst opgenomen van termen uit de 

radiobiologie, radiotherapie en stralingsfysica, die in de lite

ratuur over neutronentherapie regelrnatig gebruikt worden. De bete

kenis van deze termen is kort aangegeven. 

Tussen haakjes staat de Engelse benaming voor de betreffende 

term vermeld. Deze termen worden, wanneer ze in de tekst van dit 

verslag voor de eerste keer voorkomen, voorafgegaan door een "'" 

Deze lijst pretendeert geen volledig overzicht te geven van 

alle termen uit deze vakgebieden, die in de literatuur gebruikt 

worden. 
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bio1ogische werking 

deltastralen 

de invloed van ioniserende straling op 

de biologische eigenschappen en processen 

van en in cellen. In verreweg de meeste 

gevallen wordt er schade toege~racht aan 

de cellen door de straling. 

secundaire elektronen, vrijgemaakt in het 

materiaal waarin ioniserende straling lu

dringt. Deze secundaire elektronen veroor

zaken zelf weer ionisaties en excitaties 

(Web79, p.l2). 

diepte-dosis verdeling grafisch weergegeven relatie tussen de 

(depthdose distribution) diepte in het bestraalde weefsel en de 

ter-plaatse geabsorbeerde dosis. Meestal 

wordt de geabsorbeerde dosis uitgedrukt ln 

procenten van het maximum van genoemde 

relatie. Bovendien wordt de geabsorbeerde 

dosis vaak logarithmisch uitgezet. 

dosis 

(dose) 

dosistempo 

(dose rate) 

betere benaming is geabsorbeerde dosis, 

symbool D, eenheid Gray (Gy), I Gy = I J/kg. 

De dosis is de limiet van de hoeveelheid 

geabsorbeerde stralingsenergie per massa

eenheid van het bestraalde medium voor de 

massa naderend tot nul (Huy78, p.12): 

D = lim t,.E = dE 
t,.m-+() ,0,.m dm 

In ICRU 19 en ICRU .26 wordt uitgegaan 

van de verwachtingswàarde van de geabsorbeerde 

energie E (ICRI9, ICR26) : 

dE 
D = dm 

tijdafgeleide van de dosis, symbool D. 
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fantoorn 

(phantorn) 

halfschaduw 

(penumbra) 

halfschaduwbreedte 

(penumbra width) 

huidsparingseffect 

(skin sparing) 

hypoxische cel 

(hypoxic cel) 

indringdiepte 

weefselvervangende substantie voor 

bestudering van o.a. dosisverdelingen. 

Vaak wordt water gebruikt als fantoom. 

dat gebied bij schaduwvorrning, waar 

slechts straling die afkomstig ~s van een 

gedeelte van de bron, waargenomen kan 

worden. 

89 

afstand tussen de punten waar 80 % respec

tievelijk 20 % van de maximurndosis wordt geab

sorbeerd gemeten loodrecht op de bundelas en 

op JO cm diepte in het weefsel (Mij79). Met 

maximurndosis wordt hier bedoeld de dosis 

op de as van de dosisverdeling op JO cm 

diepte in het weefsel. 

het effect dat het rnax~rnurn van de diepte

dosis verdeling niet aan het huidoppervlak 

ligt, maar enkele rnrn onder dit oppervlak. 

Naarmate dit rnax~rnurn dieper onder de huid 

ligt, is het huidsparingseffect groter. 

cel waar~n de zuurstofconcentratie lager 

is dan in een normale en gezonde cel. 

diepte in weefsel, gemeten langs de 

stralingsbundelas, waarop de geabsorbeerde 

dosis 50 % bedraagt van de rnaxim~mwaarde 

van de dosisverdeling·. Symbool d
50 

(Mij 79). 

isocentrische opstelling opstelling van de burdel t.o.v. de pati~nt 

(isocentric bearn) zodanig, dat met de bundel vanuit verschillende 

hoeken op dezelfde plaats bestraald kan worden. 

De bundel ~s draaibaar om een (horizontale) 

as. Zie voor een beschrijving Bon80. 



LET 

metastase 

(metast.?sis) 

OER 

oncologie 

(oncology) 

RBE 

Linear Energy Transfer, symbool L. 

Gedefinieerd als de energieafgifte 1n mateiie 

door ioniserende straling in een omgeving van de 

baan (van de ioniserende straling) per eenheid 

van baanlengte (\A)"eb79, p .40). 

uitzaaiing, verplaat~ing van ziektestof 

van het ene lichaamsdeel naar het andere. 

Oxygen Enhancement Ratio. Verhouding 

van het biologisch effect van straling 

1n een hypoxisch milieu en een normale om

geving (Bat81, p.7). 

leer der gezwellen. 

Relative Biological Effectiveness. 

Gedefinieerd als de verhouding van de dosis 

rÖntgenstraling, opgewekt bij een buis

spanning van 200 à 300 keV (of een andere 

standaard) nodig om een bepaald biologisch 

effect te verkrijgen, tot de dosis van de 

onderzochte straling welke nodig is om hetzelf

de effect te verkrijgen 0Jeb79, p.6I). 

SSD Souree to Skin Distance. Afstand tussen de 

bestralingsbron en de huià van de patiënt in de 

bestralingsopstelling. 

sublethale stralingsschade str2lingsschade, die niet dodelijk 1s. 

(sublethal radiation damage) 

sublethale dosis niet dodelijke stralingsdosis, 

(sublethal dose) 

tumor 

(tumor) 

kankergezwe 1. 

90 



Appendix B. 

In deze appendix is een lijst opgenomen van symbolen 

die in dit verslag zijn gebruikt. Bij ieder symbool staat de 

betekenis daarvan aangeduid. 
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oppervlakte van het target A 

! matrix met als elementen A .. de detectie efficiencies 
lJ 

A •• 
l.J 

A. (E.) 
1 J 

A. (E) 
l. 

detectie efficiency van kanaal i van de Multi-Channel-

Analyser voor neutronen met een energie E 

B~ basisfunctie voor de ontwikkeling van ~(E) 

Ck empirisch bepaalde functie waarmee de iteratie van wwk 

gestuurd wordt 

E (neutronen)energie 

Ed deuteronenenergie 

E elektronenenergie 
e 

E. discrete (neutronen)energie 
J 

Ek energie waar de top van de functie Wk(E) ligt 

E neutronenenergie 
n -

E gemiddelde neutronenenergie 
n 

E protonenenergie 
p 

E constante 1n de definitie van L 
0 

constante 1.n de definitie van ~t(E) 

EM bovengrens van energie interval 

F normeringsfactor 

~ oplossingsmatrix voor het FORIST probleem 

l eenheidsmatrix 

Id deuteronenstroom 

I protonenstroom 
p 

L light output (van scintillatoren) 

L maximum light output horende bij een neutronenenergie E 
n n 

tl weegmatrix 1n kleinste-kwadraten probleem 

li weegmatrix 1.n kleinste-kwadraten probleem 

NB aantal basisfuncties in de ontwikkeling van ~(E) 

NCH aantal kanalen in de Multi-Channel-Analyser 

NE aantal discrete energiepunten E. 
J 

NP aantal parameters in een basisfunctie van de ontwikkeling 

NH 

N(L) 

Q, 

{:) 

van ~(E) 

aantal functies Wk(E) 

light output spectrum 

nulmatrix 

nulvector 
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p 

RI' R2' 

R3 

~ 

T 

T 
0 

fiT 

fiT 4+5 . 

kansfunctie 

pena 1 tyfunc tie 

speciale penaltyfuncties 

diagonaalmat:rix met elementen Q .. = q. 
JJ J 

vaste stralen in het warmtegeleidingsprobleem 

diagonaalmatrix met elementen S.. s. 
~~ ~ 

temperatuur 

omgevingstemperatuur 

temperatuurstijging van het koelwater 

temperatuurverschil tussen het koelwater aan het be~in 

van het koelproces en de wand van het koelKamertje 

Hk(Ej) 

"windowfunctie ", detectie efficiency van kanaal k van het 

"ideale" detectiesysteem voor de r~eutronenenergie E 

Wk breedte van Hk(E!) uitgedrukt in procenten van Ek 

~M 
k,max maximaal toe ge laten ~vaarde voor ~~k 

w. 
k,standaard standaardwaarde voor wk 

HH(n) 
k 

a o' al' 

a2' a3 
c 

d 

g 

~ 

·* ~ 

J 

k 

Q, 

m 

m n 
m p 
~ 

pk 

pk 

\~k in de ne iteratieslag van het iteratieproces 

coëfficiënten in het warmtegeleidingsprobleem 

evenredigheidsconstante in de definitie van L 

soortelijke warmte 

dikte 

nummer van de parameter ~n de basisfunctie voor de 

ontwikkeling van <jl(E) 

kanaalnummer in de Multi-Channel-Analyser 

i, z6 ge~o~en ~at Ai*(Ej) # 0 

index voor de discrete energie E. 
J 

index bij de "windowfuncties" 

index bij de basisfuncties BQ, 

dummy-index 

massa van het neutron 

massa van het proton 

vector met elementen pk 

schatting van pk door FORIST 

Wk(E) 

in de ontwikkeling van <jl(E) 

aantal counts dat in kanaal k van het ideale detectiesyste~~ 

verwacht wordt op grond van de theorie 
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Pk,max 

Pk;min 
q 

qj 

r 

y. 
~ 

x 

z 

a 

a 
m 

B 

E:Zn 
8 

bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval voor pk 

benedengrens van het betrouwbaarheidsinterval voor pk 

warmtestroomdichtheid 

intu1tieve bovengrens voor ~. 
J 

straal 

berekende standaarddeviatie in de meting yi 

o~rTiJ.-:1-;:elir,gscoëfficiënten van Hk (E) naar het stelsel Ai (E) 

vector met de ontwikkelingscoëfficiënten van Wk(E) 
e . .. . . .. . . . . . 

2- four~ercoeff~c~ent ~n een e~nd~ge four~erontw~kkel~ng 

2-e fouriercoëfficiënt in een oneindige fourierontwikkeling 

94 

ge parameter van de 2-e basisfunctie in de ontwikkeling van ~(E) 

vector met de waarden van Wk(E) voor de energieën Ej 

vector met de elementen y. 
~ 

meting van Y. behept met statistische variaties en ru~s 
~ 

theoretisch te verwachten aantal counts in kanaal i 

schatting van y. 
~ 

afstand gemeten vanaf het targetoppervlak, het target in 

stochastische variabele me~ standaardnormale verdeling 

betrouwbaarheidsdremoel 

lineaire uitzettingscoëfficiënt 

hulpvariabele 

hulpvariabele 

gewenste waarde voor E:k 

emissiefactor voor beryllium 

bovengrens voor 0 
pk 

emissiefactor voor zink 

hoek 

8 2- (E) 

K 

gaussfunctie als basisfunctie voor de ontwikkeling van ~(E) 

grens van het betrouwbaarheidsinterval bij een betrouwbaarheicis-

drempel a bij standaardnormale verdeling 

À warmtegeleidingscoëfficiënt 

ÀBe warmtegeleidingscoëfficiënt van beryllium 

À warmtegeleidingscoëfficiënt van monel 
m 

ÀZn warmtegeleidingscoëfficiënt van zink 

v weegfactor voor de penaltyfuncties P 

Ç integratievariabele 



a. 
J 

a 
n,k 

a 
s ,k 

T 

î 
~. 

J 
<P(E) 

$(E) 

<PI (E) 

~2 (E) 

x2. 
lj;Q,(E) 

<I> 

'I' 

dichtheid 

constante van Stefan-Boltzmann 

standaarddeviatie van '"k (E) 

bijdrage in de standrarddeviatie 1.n pk ter gevolge van 

de aanpassing van \.Jk (E) aan het stelsel Ai (E) 

standaarddeviatie 1.n pk 

bijdrage in de standaarddeviatie van pk ten gevolge van 

de meetfouten in y. 
l. 

weegfactor voor a k 
n, 

vector met elementen <jl. 
J 

schatting van $(E.), gegeven door het FORIST formalisme 
J 

schatting van $(E), gegeven door het nieuwe progra~a 

het neutronenenergiespectrum zoals dat in werkelijkheid 1.s 

functies in de buurt van <jl(E) 

te minimaliseren kwadratensom 

Q,e harmonische functie 

toegevoerd vermogen (in warmte aan het target) 

volumedebiet van het koelwater 
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Appendix C. 

In deze appendix zal uit vergelijking 2.18 (samen met 2.16 en 

2.17) een bovengrens voor de standaarddeviatie in pk afgeleid 

worden. Deze afleièing staat ook gegeven in het artikel van Bur

rus (Bur69). We gaan uit van de integraal die de echte afwijking 

in pk geeft: 

00 

J !wk(E)- f uikAi(E)! $(E) dE 2.18 
0 ~ 

Om deze integraal af te schatten gaat Burrus (Bur69) uit van de onge

lijkheid: 

IWk(E)- I uikAi(E) I~ I 
~ J 

A.~(E) 

lwk(E.)- I u.kA.(E.)I A~ (E) 
J . ~ ~ J .• . 

l. ~A J 
2.19 

met i* zo gekozen dat A.*. (= A.*(E.)) ~ 0 en verder willekeurig. Van 
~ J ~ J 

deze ongelijkheid wordt opgemerkt dat ze geldig is als de functies Wk(E) 

en A.(E) vrij glad zijnen/of de punten E. dicht genoeg bij elkaar 
~ J 

genomen worden: In de praktijk blijkt dat als Wk(E) en A.(E) het resul-. ~ 

taat zijn van een smoothing met een Gaussprofiel, met 2,5 à 3 energie-

punten E. persmoothing-breedte (FWHM) ongelijkheid 2.19 voldoet. 
J 

Aannemende dat 2.19 geldt kan 2.18 (met behulp van 2.4) afgeschat 

worden met: 

Y·~ I ~ 
. A.~(E.) 
J ~ J 

2.20 

Aangezien y. niet ter beschikking 1s, wordt dit naar boven afgeschat 
1 .~ 

met y."' + s Bovenàien wordt 1 zo gekozen dat 
~.,. i~· 

q. = 
J 

y.~ + s.~ 
~ 1 

A.~. 
1 J 

2.21 

geminimaliseerd wordt. Dit kan omdat ongelijkheid 2.19 geldt voor 

iedere i* waarvoor A.-1'. ~ 0. Hieruit volgt dan: 
1 J 

y. + s. 
m~n ~ ~ 

q. "" 
1 1 A .• 

1 j 

2 .22 
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Combinatie van 2.16, 2.17, 2.20 en 2.22 geeft dan: 

< { ) 2 s~ 0 u ik L ~ pk i 

hetgeen met behulp van 

M 

L lam! 
m=l 

en 

I p 

< -

- L u.k A .. ! + ) q.Jwk. 
'-: J J . ~ ~] 

J ~ 

M 
IM { I I a ! 2 

I p 
m=l m 

I 0 2)! > 
+ 7"' 

2.23 

2.24 

2.25 

(waarin T vrij te kiezen is, mitsT# 0), om te schrijven ~s tot 

cr .S..E =(I+T 2 )~{~'~q 2 (W -'~u A ) 2 +'~u 2 s 2 }~ 2.26 
pk - k TL j j kj ~ ik ij ~ ik i 
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De cyclotronbedrijgsgroep rnaakte het mogelijk dat ik ook nog 

experimenten kon doen, waarbij zelfs overwerk niet geschuwd werd. 

H. Heller en G. Weijers, die tekende voor de constructie van 

het zinktarget, van de afdelingswerkplaats van de afdeling Technische 

Natuurkunde wil ik hartelijk bedanken voor hun sublieme medewerking. 



Drs. Diemer van Philips S & I wil ik bedanken voor de spon~ 

tane medewerking voor de constructie van het berylliumtarget. 

Dr. J.J. Broerse, dr. G.W. Barendsen, dr. J.J. Battermann 

dr. J.P. Meulders en mevr. R. SchÜler-Pétit hebben mij veel duidelijk

heid gegeven over het hoe en waarom van neutronentherapie. 

Prof. dr. ir. N.F. Verster, dr. G.J. Nijgh en ir. H. Koppelmans 

stonden enkele uren van hun tijd af om mij te woord te staan en on

duidelijkheden weg te nemen. 

Aafje de Wit stelde haar typemachine verscheidene keren beschik

baar, waardoor dit verslag op tijd klaar kon komen. 

~iet in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar de leden 

van de volksdansgroep van de KPJ afdeling Nederweert die ervoor 

gezorgd hebben dat ik de nodige ontspanning niet te kort kwam. 

Zij die, vooral de laatste maanden, ervoor gezorgd hebben 

dat ik goed en gezond bleef eten en slapen verdienen een aparte 

vermelding. 

Tot slot wil ik drs. W.A. Bruil nogmaals hartelijk bedanken 

voor de wijze waarop hij mijn verslag, soms in flarden aanwezig, 

heeft nagekeken. 

Verder wil ik alle mensen met w~e ik in m~Jn afstudeerwerk 

heb ontmoet en met wie ik heb mogen samenwerken bedanken voor de 

prettige wijze waarop dit gegaan is. 



Inlegvel bij het verslag "Inleidend onderzoek voor het 

neutrone.nbundelproj eet" door L. Saes. 

In paragraaf 2.7 wordt voor een aantal waarden van de invoerpara

meters TAU, STRETCH en EPSILON een aantal spectra doorgerekend. 

Wanneer er geen explLciete vermeiding van de waarde van een bepaalde 

parameter gemaakt wordt, zal steeds de zogenaamde standaardwaarde 

voor die parameter gelden. De standaardwaarden van de parameters 

z~Jn vermeld in onderstaande tabel. 

Verder zullen ook steeds de waarden van de parameters, waarvoor 

de spectra zijn doorgerekend om de invloed van een parameter na te 

gaan ;teeds dezelfde zijn. Deze waarden staan ook in de tabel. 

parameter 

TAU 

STRETCH 

EPSILON 

standaardwaarde 

1 '2 

0,03 (=3 %) 

testwaarden 

0 ' 0 1 ' 0 ' 1 ' 1 ' 1 0 ' 1 00 

0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 

1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % 

Ook zal er steeds sprake z~Jn van een spectrum $(E) -waarmee steeds 

het echte, geconstrueerde, spectn,m, zoals bedoeld in de voetnoot 

bij 2.4, bP.rloeld wordt-, een spectrum 1 -waarmee het door FORIST 

berekende spectrum uit 2.36 bedoeld wordt- en een spectrum E -waarmee 

steeds de benadering van het spectrum $(E) uit 2.15 bedoeld wordt. 

Bij de figuren zal steeds, tenzij anders vermeld een vaste tekst 

langs de verticale as staan. Deze tekst luidt: 

voor grafieken van $ (E): PHI (1o 3.N.s-1.sR-1.MEv-1); 

voor grafieken van P. PHI (10 2 .N.s-1 .sR-1.}mv-1); 

voor grafieken van E p (10 3.N.s-l.sR-I.MEv-l); 

voor grafieken van \lWk WW (PROC. ENERGY); 

voor grafieken van ok WW (I 04 • EV). 

In de grafieken van 2 is steeds de bovengrens en de ondergrens 

van het betrouwbaarheidsinterval aangegeven. De bovenste lijn in 

deze grafieken is steeds de bovengrens van dit interval, de middelste 

lijn de oplossing E en de onderste lijn de ondergrens van het betrouw

baarheidsinterval. 


