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.---------------------------------------- --

Samenvatting 

Voor de plaatsafhandelijke analyse van dunne biologische preparaten 

met PIXE (Proton Induced X-ray Emission) is een opstelling ontworpen 

en gerealiseerd. Met name is een preparaattechniek ontwikkeld en het 

elementen detectiesysteem verbeterd. De detectielimiet van de nieuwe 

opstelling bedraagt voor Ka-röntgenstraling bij elementen met atoom

nummers 28<Z<40 en voor L -röntgenstraling bij elementen met atoom-a 
nummers 65<z<90 ongeveer 1 ppm. Bij de experimenten zijn 1024 meetpunten 

gebruikelijk met een meettijd van 10 seconden per meetpunt. 

Programmatuur voor de dataverwerking van de plaatsafhankelijke metin

gen is eveneens ontwikkeld. Met behulp van enige testmetingen is de 

bruikbaarheid van de opstelling aangetoond. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In de werkeenheid cyclotrontoepassingen van de vakgroep Deeltjes

fysica is een sporenelementen analyse methode genaamd PIXE (Proton 

Induced X-ray Emission) ontwikkeld (KIV80). Bij deze methode worden 

concentraties van elementen in een preparaat bepaald met behulp van 

röntgenspectrometrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bundel 

protonen (3.5 MeV) verkregen uit het A.V.F. cyclotron. Het energie

spectrum van de röntgenstraling bestaat uit een continu remstraling

spectrum met daarop gesuperponeerd een karaktaristiek spectrum (FOL75), 

(KIV80). 

In het detectiesysteem kunnen röntgenquanten met een energie kleiner 

dan E = 1 keV niet gedetecteerd worden. Elementen met karaktaristieke 

stralingsenergiën kleiner dan deze energie worden niet waargenemen 

(Z ~ 10 Neon). Uit de karaktaristieke pieken kan de kwantitatieve sa

menstelling van het'preparaat worden berekend. Voor PIXE zijn bundel

diameters van 1.5 cm tot 3.0 cm en een detectielimiet van ongeveer 0.1 

ppm gebruikelijk. Voor de plaatsafhankelijke metingen wordt gebruik ge

maakt van een bundel met diameter varierend van 5 ~ tot 100 ~. Door 

verplaatsing van het preparaat in de bundel kan de concentratieverdeling 

van de sporenelementen in het preparaat worden bepaald. Deze analyseme

thode wordt ook wel SPIXE genoemd (Scanning-PIXE) . De detectielimiet van 

deze analyse methode is ongeveer 10 ppm (Broom). Een soortgelijke plaats

afhankelijke analyse methode is de röntgenspectrometrie met behulp van 

electronen in plaats van protonen. Hierbij worden bundeldiameters ge

bruikt van 100 A tot 20 ~m bij een detectielimiet van 1000 ppm (Calcium) 

(FOL74). 

Het scheidend vermogen van de plaatsafhankelijke SPIXE metingen wordt be

perkt door de bundeldiameter. Een focusseringssysteem bestaande uit vier 

magnetische quadrupalen beeldt een diafragma (1 mm ~) af op het preparaat. 

De vergratingsfactor is 0.025 zodat de verwachte beeldafmeting 25 ~m 0 

bedraagt. 

In hoofdstuk 2 is de elementen detectie methode besproken. De eisen voor 

de analyse met betrekking tot de geometrie van de opstelling en de pre

paraatconfiguratie worden hier behandeld. 
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Tengevolge van het kinetisch energieverlies van de protonen 

in het preparaat zal een temperatuurverhoging optreden. Ook vindt door 

de beschieting met de protonen stralingsbeschadiging plaats. Een com

binatie van beide effecten zou het verlies van sporenelementen tot ge

volg kunnen hebben (HOF79), (R0080). Enkele preparaatconfiguraties wor

den in hoofdstuk 3 op beide verschijnselen onderzocht en een fabricage

methode is beschreven. 

De bundeldiameter op het preparaat blijkt in praktijk groter dan ver

wacht namelijk ongeveer 100 ~- Een methode voor de verkleining van de 

bundeldiameter wordt in hoofdstuk 4 behandeld. 

De metingen worden verricht met het computerprogramma BAS. Hierin kan 

opdracht worden gegeven tot de elementen concentratie bepaling op een 

plaats of over een oppervlak. Bij de experimenten is het gebruikelijk 

32 x 32 = 1024 meetpunten te analyseren. Voor de dataverwerking hiervan 

is programmatuur ontwikkeld. Deze programma's bevatten onder andere eni

ge methoden voor de verbetering van de SPIXE metingen: 

De invloed van het bundelapparaatprofiel kan door deconvolutie 

worden verminderd. 

De invloed van ruis kan door een gladstrijkprocedure worden on

derdrukt 

In hoofdstuk 5 worden tenslotte enige resultaten van SPIXE experimenten 

met biologische weefsels besproken. 
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Hoofdstuk 2 De detectielimiet 

2.1 Inleiding 

Het energiespectrum van de uitgezonden röntgenquanta bestaat uit een 

continu remstralingspectrum en een karaktaristiek stralingspectrum. 

Zie figuur 2.1. Het remstralingspectrum wordt hoofdzakelijk veroor

zaakt door een matrix meestal bestaande uit elementen met atoomnum-

mer Z < 11 (D0079) (C-H-0 verbindingen). Het karaktaristieke spectrum 

is afkomstig van sporenelementen. De gevoeligheid van het detectie

systeem is sterk afhankelijk van de röntgenenergie. Dit heeft tot ge

volg dat K -röntgenquanta van elementen met atoomnummer 28 < Z < 40 
a 

en La-röntgenquanta van elementen met atoomnummers 65 < Z < 90 met vol-

doende efficiëncy gedetecteerd kunnen worden. In § 2.4 wordt aandacht 

aan de detectie van elementen met grotere atoomnummers Z besteed. 

countsi 

figuur 2.1 

Karaktaristieke 
straling 

Energie 

Energiespectrum van een PIXE meting 

De hoekverdeling van de intensiteit van de karaktaristieke straling 

wordt isotroop verondersteld. De hoekverdeling van de remstralingin

tensiteit wordt behandeld in § 2.5. 

2.2 De detectiegevoeligheid 

De verhouding van de oppervlakte van een piek en de wortel uit de ach

tergrond is een maat voor de detecteerbaarheid van de piek. Folkmann 
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(FOL75) noemt een piek detecteerbaar als geldt: 

counts r 

aantal quanta (counts) in de piek. 

aantal quanta in de achtergrond. 

Energie 

Figuur 2.2 Een PIXE spectrum met n counts in de ka
P 

raktaristieke piek en nb counts in de achtergrond. 

1 

Veronderstellen we dat de karaktaristieke quanta niet worden geabsor

beerd in het preparaat en de detectorefficiëncy 1 is (en dat geldt voor 

E = 2-15 keV (KEV80)) dan geldt voor het aantal gedetecteerde quanta; 

2 

is de ruimtehoek (Sr) 

I is de bundelstroom (A) 

is de meettijd (s) 

is de massafractie van het te onderzoeken element in het sample 

is de dikte van het preparaat, deze wordt opgegeven in (mg/cm2
) 

f(E,Z) is een functie van de gebruikte protonenergie en het atoomnum

van het te onderzoeken element. Deze functie bevat de werkzame 

doorsnede en de fluorescentie opbrengst van het element bij de 

protonenbeschieting. 

Voor het aantal gedetecteerde rem!'lt~alingsquanta nh geldt een soortge

lijke betrekking: 

~ 

nb 4TI • I . T • db. g(E,Zm) . 6E 3 

g(E,Z ) is een functie van de protonenergie en de matrixsamenstelling. 
m 

~E is een energieinterval, bij de piek-wortel-achtergrond bepaling kan 

hiervoor enige malen de piekbreedte genomen worden. 
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Folkmann geeft uitdrukkingen voor f, gen ~(E). Deze zijn ook van 

toepassing op onze opstelling. Zie de figuren 2.4 en 2.5. 

rá 

10~ ::::::.~, 

E 3.0 MeV p 

.. "" ,; f(E) · \. 

' 10 -

PP. 
10 

J 
/i) 

2. s 

-~

~-

\ 

ER I 

/() 2.0 
E -+ 

'\ 
\ 

S'o 
(ke\7) 

fig. 2.4 De gedetecteerde counts van 

een 1 mg/cm2 koolstGfmatrix met 1 ppm 

analyt. De som van de protonremstraling 

PR en de electronremstraling ER is gege

ven per 200 ev. ~ = 0.038 sr, Q = 100 ~c 

De detectorefficiëncy E = 1 (FOL75) 

300 

llE l 
200 

1')0 

0 
0 10 20 

E -+ (keV) 

fig 2.5 Het energieschei

dend vermogen van het de

tectiesysteem volgens (FOL75) 

We kunnen de vergelijkingen 2 en 3 in 1 substitueren met als resul

taat: 

g(E)~ . ÓE~ 
f(E) 

4 

De factor g(E)~.ÓE~.f(E)- 1 is een maat voor de detectiegevoeligheid 

van de detectie. In figuur 2.6 is deze factor uitgerekend uit de ge

gevens van (FOL75) voor een protonenergie E = 3.0 MeV. 
p 

1.0 figuur 2.6 
EP = 3.0 MeV 

gl,(E)A El:. 
De detectiegevoeligheid 

voor K röntgenstraling f(E) 

0.1 ~------J_ ______ _L ______ -L------~~----~~ 

.o 10 20 
E - (keV) 

a 
bij E = 3.0 MeV (FOL75) 

p 
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2.3 Een schatting voor de detectielimiet in de opstelling 

Uit de gegevens van Folkmann blijkt voor de energie E = 12 keV en x 
E = 3.0 MeV (het minimum in figuur 2.6) voor zijn condities een de-

p 
teetielimiet van 0.3 ppm. Voor de opstelling van Folkmann, onze eer-

ste opstelling (vóór juli 1980) en de nieuwe opstelling zijn de rele

vante fysische gegevens in een tabel gegeven. 

ruimtehoek fJ 

dikte d 

lading Q 

detectielimiet 

(FOL75) 

3.8X10-2Sr 

0.1 mg/cm2 

10 ].lC 

0.3 ppm 

vóór juli '80 ná juli '80 

3.0x10-'+sr 6.2X10-2.:>r 

5.0 mg/cm2 1.0 mg/cm2 

10 nC 50 nC 

12.0 ppm 1.0 ppm 

Wanneer geëist wordt dat de meting binnen een eindige tijd moet ge

schieden dan moet rekening gehouden worden met de maximale telsnelheid 
• 1t cnts ' 

(~.e. 10 /s (HEM80)). Bij de opstelling van voor juli 1980 zijn de 

grenzen van de telsnelheid bij een praktische meettijd (10 seconden) 

reeds bereikt. Men kan door het plaatsen van een röntgen absorber (zie 

§ 2.4)voor de detector, de quanta met lage energiën wegfilteren. Wil men 

dezelfde telsnelheid handhaven dan kan de protonenstroom worden verhoogd. 

Op deze manier komen er meer quanta met een hogere energie in de detec

tor en wordt de statistiek voor hogere energiën verbeterd (zie vergelij-

king 4). 

2.4 De keuze van de absorber 

De laagenergetische quanta kunnen worden geabsorbeerd in een beryllium

of aluminium absorber welke voor het detectoroppervlak is geplaatst. 

De absorptie coëfficiënt ~/p van beryllium en aluminium als functie van 

de röntgenenergie E is gegeven in figuur 2.6 (BER75). 
x 

In figuur 2.7 is de karaktaristieke energie als functie van het atoom

nummer z uitgezet. Dit is zowel voor K als L lijnen uit het karaktaris

tieke spectrum gedaan. 
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figuur 2.6 De absorptie factor 

als functie van de röntgenenergie 

voor de elementen beryllium en 

aluminium (BER75) 

E -+ (keV) 

40 

80 

figuur 2.7 De karaktaristieke 

röntgenenergie als functie van 

het atoomnummer Z. Dit is gedaan 

voor zowel de K als de L röntgen

lijnen. 

In figuur 2.8 is de dikte van de absorber als functie van de K en a 
L röntgen energie gegeven met de transmissie als parameter. In de a 
opstelling van voor juli 1980 is gebruik gemaakt van een absorber van 

40 mg/cm2 dik beryllium (komt overeen met 200 ~m). Deze absorber heeft bij 

de karaktaristieke energie van het element calcium (Zc20) een transmissie T=O~-

1000 

100. 

10 

1 
10 

.9 / 

// 
?' /.1 / 

/ 15 13A
1 

/ / 
/ / 

I / 
/ / 

/ 
/,. 

/ .9 

20 z + 30 

figuur 2.8 De dikte van de röntgen-

absorber als functie van het atoom-

nummer Z met de transmissie als para

meter. De absorberdikte is gegeven voor 

de metalen beryllium en aluminium. 
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2.5 De hoekverdeling van de remstralin9 

De protonen produceren in het preparaat secundaire electrenen welke 

de remstraling creëren. Zowel de productie van remstraling door elec

trenen als de productie van electrenen door protonen hebben een hoek

en een energieverdeling (SCH78), (ISH75), (REN80). 

De intensiteitsverdeling van de remstraling als functie van de röntgen

energie en de detectieruimtehoek kan berekend worden uit de werkzame 

doorsnede van de remstraling (ISH76) : 

dOl (Er,8l) 

dEr dS61 
E 

e 

()() 

dO (E' ,E 8 ) [ dE']-l dO (E ,8 ,E ) r e r' r e e e e p -------iii'--
dE dS6 ax dE . dS6 

r r e e 

waarbij a de werkzame doorsnede voor de proton-electron botsing is, 
e 

a de werkzame doorsnede voor de remstraling productie door de secun-
r 

daire electrenen en (aE/dx) de "stopping power" voor de electrenen in 

de matrix. De index e staat voor electronverdeling, r voor remstraling

verdeling, 1 voor laboratoriumverdeling. S6 is de ruimtehoek waarin een 

deeltje wordt uitgezonden en E de energie van een deeltje is. 

De productie van de remstraling door secundaire electrenen wordt volgens 

(ISH77) gegeven door de werkzame doorsnede van de remstraling a : 
r 

do 
r 

dE dS6 
r 

C 1 1 ln( 4Ee/E ) 
- r 

S2 E (1- Scos8) 4 

r 

Hierin is S6 de ruimtehoek waarin de röntgenstraling met energie E 
r 

wordt uitgezonden, E is de 
e 

electronenergie (de energiën E en E wor-r e 
den uitgedrukt in eV), 8 is de detectiehoek, S is de verhouding van 

de electronsnelheid en de lichtsnelheid c. C is een constante 

(C = 2Z 2 e 6
/(Tihm

2 c 5
) Z is het atoomnummer van het target, een m 

e ' e 
lading en massa van een electron en h de constante van Planck. 

In figuur 2.9 is de verdeling berekend voor de electronenergiën 

E = 10 keV (S 0.198) enE= 34 keV (S = 0.365). De verdelingen 
e e 

zijn genormeerd op de maxima bij e = 65° respectievelijke= 55°. 

6 

5 
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Bij 8 = 0° en 8 = 180° treden minima op in de emissie van remstraling. 

Deze verdeling is volgens vergelijking 6 onafhankelijk van de remstralings

energie en het targetmateriaal. 

Ee= 34 keV 

E = 10 keV e 

figuur 2.9 De ~oekverdeling van de remstraling 

bij beschieting van zeer dunne targets met mono

energetische electronen met energie E = 10 keV 
e 

en E = 34 keV 
e 

Aan de productie van remstraling is in het verleden onderzoek verricht 

door Bohm (1938), Honenjäger (1940), Kerscher (1955) en Kuhlenkampff 

(1955), (DYS73). Hierbij werden dunne metaalfolies beschoten rret mono

energetische electronen. De gemeten hoekverdeling van de remstraling 

is gegeven in figuur 2.10a en 2.10b. In de voorbeelden werden aluminium 

folies beschoten metelectronenE = 34 keV,in figuur 2.10a is de folie-
e 

dikte, in figuur 2.10b is de röntgenenergie als parameter uitgezet. 



900 

d 

d = 
6ooo R 

0 
100 A 

9 keV 

13 keV 

23 keV 

E = 34 keV 
r 

13 

figuur 2~0a De verdeling van de rem

straling bij beschieting van een alu

minium target met electrenen E = 34 keV 
e 

bij diverse target diktes. (DYS73) 

figuur 2 .lOb De verdeling van de remstraling 

bij beschieting van een dun aluminium tar

get met electrenen voor diverse röntgenen-

ergiën (DYn 3) . 

We zien in 2.10a een maximum optreden bij een hoek van circa 60° en 

een minimum bij 0° en 180°. De remstraling wordt meer isotroop uit

gezonden naarmate de folies dikker of de röntgenenergie kleiner is. 

In de targets in de figuur 2.10a is de range van de electrenen echter 

groter dan de foliedikte (zie bijvoorbeeld (D0080)). In onze opstelling 

gebruiken we targetdiktes van ongeveer 10 ~m. 

De maximale remstralingenergie bedraagt ongeveer 10 keV bij een pro

tonenergie van 3.5 MeV (DUI78). We veronderstellen dat de electrenen 

in onze targets volledig gestopt worden. Hierdoor wordt de remstraling

verdeling meer isotroop. 

De productie van de secu~daire electraoen en de stopping power worden 

beschreven in (DUI78) en (D0080). Als alleen elastische verstrooing 

van de electrenen beschouwd wordt en de electron-bindins senergie in de 

matrix u = 0 gesteld wordt, is de electrenen energie als functie van de 

strooihoek 6 en de protonenergie E : 
. p 

E 
e 

E 
p 

4 
met a 

m p/m 
e 

7 
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figuur 2.11 De botsing van een proton met een vrij electron. 

Bij de afleiding wordt verondersteld 8
2 

<< ~TI zodat cos8
2 

~ 1 en 

sin8
2 

~ 8
2

. 

De minimale röntgenenergie welke het detectiesysteem detecteert is on

geveer 1 keV. Electrenen met een energie kleiner dan 1 keV kunnen bui

ten beschouwing gelaten worden. De hoek waaronder 1 keV electrenen wor

den uitgezonden bed~aagt volgens vergelijking 7 ongeveer 65° bij een 

protonenergie van E = 3.5 MeV. Hogere energiën worden onder kleinere 
p 

hoeken uitgezonden. De hoekverdeling van de remstraling is derhalve 

sterk voorwaarts gericht. 

Vermenigvuldiging van de electronintensiteit (ISH77) met de electron-remstra

ling verdeling levert de röntgenverdeling voor een protonenbombardement, deze 

blijkt bij 6 = 180° een minimum te vertonen. 

2.6 Experimentele bepaling van de remstralingverdeling 

De remstralingverdeling is experimenteel onderzocht bij beschieting 
0 

van lucht met protonen (lucht: 20 C, 1 Atm., protonenergie 6.1 MeV). 

Lucht werd als target gekozen omdat in lucht de detector eenvoudig ver

plaatst kan worden. Lucht bestaat uit elementen (N,O,Ar) met atoomnummers 

van dezelfde grootte orde als gebruikt in SPIXE-targets (C, o, Al). 

Het heeft geen zin vaste targets van enkele mg/cm2 dik te gebruiken 

omdat deze een signaal geven wat amper boven de "luchtruis" uitkomt. 

In figuur 2.12 is de opstelling van het experiment gegeven. De meting 

is uitgevoerd met een protonenergie van 7 MeV omdat lagere energiën te 
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veel verstrooing vertonen en te veel zouden afremmen in de folies en 

de lucht. De protonenbundel komt via een metaalfolie (R.V.S. 25 ~) 

in de lucht. De protonen remmen in dit folie af tot 6.4 MeV. Hierna 

remmen de protonen verder af in de lucht tot 6.1 MeV bij het detec

tiepunt. Na de passage van een tweede folie volgt de stroommeting. 

E = p 

folies 
bundel gel. sys~ 

7 Me~·--·-r-- /~---·--· 
~~röntgenabsorber 

//~collimator ..1--._ stroommeting 

~ Sili-detector 

figuur 2.12 De opstelling voor het remstraling experiment met 

protonen (6.1 MeV) in lucht (20°C, 1 atmosfeer) 

Tijdens de meting bleek dat er een extra ondergrond in het gemeten 

energiespectrum aanwezig was. De intensiteitsverdeling van deze on

dergrond kan bepaald worden door het plaatsen van een 2 mm dikke Al rönt-

gen absorber voor het detectiesysteem. Deze absorber laat alle quanta 

met een energie groter dan 100 keV door en stopt alle quanta onder 20 

keV. De ondergrondverdeling blijkt isotroop te zijn en kan achter-

af van de remstraling verdeling worden afgetrokken. Deze achtergrond 

kan worden veroorzaakt door hoogenergetische y-quanta welke in de de

tector compton verstrooing veroorzaken. 

In figuur 2.13 zijn de energiespectra van de remstraling verdeling· 

van de remstralingverdeling bij diverse hoeken na het aftrekken van 

de achtergrond gegeven. Bij Ex= 2.96 keV zien we de karaktaristieke 

lijn van Argon (Z = 18). Dit element komt in een concentratie van 

1.4 gewichtsprocent in lucht voor. De argonpiek is in de spectra 

gebruikt als normering. We zien de remstraling intensiteit bij grotere 

hoeken afnemen. 
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2.13 De energieverdeling van de remstraling bij 
. 0 

protonbombardement op lucht (20 C, 1 atmosfeer) 

met de detectiehoek als parameter. 

In figuur 2.14 is de intensiteitsverdeling van de remstraling als 

de functie van de hoek 8 gegeven. De gestippelde gedeeltes van de 

curves in de figuur zijn extrapolaties • Ter vergelijking is in 

de figuur de verdeling getekend bij een remstralingsenergie E r 
= 13.5 keV (volgens vergelijking 6). Deze remstraling is af-

karostig van electrenen met de maximale energie gegeven uit verge

lijking 7 welke nog niet verstrooid kunnen zijn. De verdeling van 

de remstraling van deze electrenen wordt gegeven door vergelijking 

6. 
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figuur 2.14 De gemeten remstralingsver

deling bij een protonbombardement, E = 
p 

E 
r 

5 

Er 8 

E = 13.5 r 

2.7 Conclusies 

6.1 MeV bij de röntgenenergiën E = 5 keV 
r 

en E = 8 keV. Tevens is de verdeling ge
r 

geven zoals die volgt uit de theorie 

voor E = 13.5 keV 
r 

Nemen we de meettijd en de targetdikte begrensd dan volgt uit verge

lijking 4 in § 2.2 dat de beste analyse wordt verkregen door een 

maximale stroom en ruimtehoek D. De stroom optimalisatie wordt in 

het volgende hoofdstuk behandeld. 

We verkrijgen een maximale ruimtehoek D door de detector zo dicht 

mogelijk bij het preparaat te plaatsen. De detectiehoek 8 = 180° 

geeft een minimaal remstraling spectrrrn. Deze hoek is praktisch niet 

mogelijk. In onze opstelling was een hoek 6 = 135° te realiseren. 
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Hoofdstuk 3 De preparaattechniek 

3.1 Inleiding 

Uit vergelijking 4 op bladzijde 8 volgt dat de detectielimiet bij 

een gestelde meettijd verbeterd kan worden door vergroting van de 

protonenstroom. Een vergrcte stroom heeft een verhoogde warmte-

ontwikkeling tot gevolg, en derhalve een temperatuurverhoging. 

Een temperatuurverhoging kan een verlies van sporenelementen tot 

gevolg hebben (HOF79), (R0080) en (LEG80). Vele biologische prepa

raten mogen daarom niet warmer worden dan circa 100°C (HOF78). 

Door toepassing van bepaalde sample-bereidingsmetheden kan de 

temperatuurverhoging worden beperkt. 

3.2 De warmtebalans 

De temperatuurverhoging van het preparaat is te bepalen uit de 

warmtebalans: 

c 
V 

V 

À 

cr 

A 

c vaT 
v at -ÀV6T OEA(T~-T~) + I 6E 8 

warmtecapaciteit (J/m 3K) 

volume (m 3
) 

warmtegeleidingscoëff (W/mK) 

0 p 

I 

6E 
p 

L---- bronterm 

stralingsterm 

warmtegeleidingsterm 

capacitieve term 

bundelstroom (A) 

protonenergieverlies (eV) 

T omgevingstemperatuur (K) 
0 

= constante van Boltzman = 5.67•10- 8 (W/m2K~) 
stralend oppervlak (m 2

) T = preparaattemperatuur (K) 

€ emissiviteit (1) 

----, 
I 
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Om nu na te gaan welke warmteprocessen een rol spelen kan de warmte

balans dimensieloos geschreven worden met de hieronder genoemde vier 

termen (HOF78). We definiëren hierbij de bundelintensiteit ~ = I
6

Ep 
A 

de capacitieve term 

de diffusie loodrecht op oppervlakte target 

de radiële diffusie 

de stralingsterm D 

z t! --1 r 
.l~z 

-+ r 

·r 

figuur 3.4 Schematische voorstelling van de cylindersymmetrie 

Voor de praktische preparaatconfiguraties kunnen we deze dimensieloze 

getallen afschatten. 

3.3 Schatting van de preparaattemperatuur 

We beschouwen vier preparaatconfiguraties: 

I preparaten op een aluminium laag, aan de achterzijde gekoeld 

door water. 

II preparaten op een aluminium laag met een goede geleiding naar 

de rand van de preparaathouder. 

III preparaten op een koolstofachtig dragerfolie met een matige 

warmtegeleiding naar de rand. 

IV preparaten op een warmte isolerende laag. 

Voor de berekening van de dimensieloze getallen veronderstellen we de 

fysische waarden zoals die bij de SPIXE experimenten van toepassing 

zijn: 



T 
0 

a 

20 

0.5 s bestralingstijd 

R 50 ].lm karakteristieke bundelstraal 
0 

d 10 ].lm dikte preparaat 

100 K temperatuurverhoging 

300 K omgevingstemperatuur 

0.5 emissiviteit 
-BW/ 2 4 5.67•10 m K constante van Stefan-Bolzmann 

bundelintensiteit (b.v. bij een kinetisch energie

verlies van een proton 6E ~ 100 keV en een protonen
p 

stroom I~ 10 nA). 

De andere relevante grootheden, die specifiek voor de configuratie zijn, 

geven we in de onderstaande tabel: 

Grootheid Configuratie 

I II lil IV 
Soortelijke warmte c 

V 0.9 J/cm3K J 3 
0.8 J/cm3K 0.9 /cm K 

warmtegeleidingc. À 200 w/mK 200 w/mK 1 w/mK 
Temperatuurstijging over 6z 100 K 0 0 
Temperatuurstijging over 6r 100 K 100 K 100 K 

De vier dimensieloze getallen van de warmtebalans zijn voor de 

configuraties hieronder getabelleerd. 

Capaciteit A 

Diffusie z B 

Diffusie r C 

Straling D 

I 

2•10- 3 

10 4 

8· 1 o1 

3•10- 4 

II 

2•10- 3 

0 

8•10 1 

3•10- 4 

III IV 

2•10- 3 2 •10- 3 

0 0 

4"10- 1 0 

6•10- 4 6•10- 4 

We zien dat de warmteafvoer in de situatie met de waterkoeling aan 

0.8 

0 

0 

100 

de achterzijde (I), de aluminium backing (II) en de koolstof ~ backing 

(III) door geleiding plaatsvindt en de stralingsterm valt hierbij 

J 

K 

/cm 3 

dan ook te verwaarlozen. Tevens kunnen we deze drie gevallen als stationair 

beschouwen bij de hier gekozen tijdconstante (6t = 0.5 s). De situatie 

met het warmte isolerend dragerfolie is wel een instatienair probleem. 
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Bij de preparaatconfiguratie met de waterkoeling (I) kan, na ver

waarlozing van de stralingsterm en de diffusieterm in de radiële 

richting, de preparaattemperatuur berekend worden. De maximale 

temperatuurverhoging treedt op bij de buitenwand (z = d). 

p d 
w p 

w 
I ÓE p 

In het geval van een preparaatconfiguratie op een dun dragerfolie 

(met een aluminium backing (II) of met een koolstofachtige backing 

(III)) treedt de maximale temperatuurverhoging op bij de bundelas (r 0): 

ÓT ma x 

p 
w 

4TIÀd 
( 1 + 2ln (~ /R ) ) 

0 

Hierbij is Rr de afstand van de bundelas tot de wand van de prepar.aat

houder waar een omgevingstemperatuur T is: T(R ) = T o r o • 

Tenslotte beschouwen we de situatie van de warmteisolator (IV). In 

figuur 3.2 is de temperatuurverhoging ÓT als functie van de tijd t 

met de intensiteit als parameter gegeven voor dit laatste geval. 

(I<) 

liTt 

100 

50 

0 
1 2 3 4 

t -+ (S) 

figuur 3.2 De temperatuurverhoging als functie van de tijd 

in het geval van de warmteisolator (III) met de intensiteit als parameter 

Voor de maximale temperatuurverhoging liT nemen we de stationaire waarde, ma x 
deze ~s voor kleine tijden een pessimistische schatting. 

ÓT 
ma x 

p 
T ( (1+ __ w_ ) ~-1) 

0 20ETIR2Tit 
0 0 
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0. 1 

figuur 3.3 

1. 

R = 0 
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10. 100. 1000. 

!J.T -+ l \.<) 

Het toegestane bundelvermogen als functie van de 

toegestane temperatuurverhoging met de bundelstraal als parameter. 

Dit is gedaan voor de vier onderzochte configuraties: I een drager

folie aan de achterzijde gekoeld door water, II een dragerfolie van 

aluminium, III een dragerfolie van koolstof en IV de warmteisolator. 

Voor de opgegeven fysische waarden zijn de maximale temperatuurverhogingen 

bij de diverse preparaatconfiguraties berekend. Voor de afstand van de 

bundel tot de rand van de preparaathouder uit de situaties met de aluminium 
-2 

backing(II) en de koolstof backing (III) nemen we R = 10 m hetgeen de r 

grootte orde van de preparaathouder is. 
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In figuur 3.2 is het bundelvermogen P gegeven als functie van de 
w 

toegestane temperatuurverhoging 6T. De karakteristieke bundelstraal R 
0 

fungeert hierbij als parameter bij de vier onderzochte preparaat confi-

guraties. 

Veronderstellen we dat het proton energieverlies 6E = 100 KeV dan 
p 

kunnen we de stroom welke we maximaal kunnen toestaan bij een gestelde 

temperatuurverhoging afleiden. Nemen we als toegestane temperatuur

verhoging 6T = 10 K dan kunnen we voor het geval van de waterkoeling (I) 

I ~ 1 ~ toelaten. In onze opstelling is echter maximaal I = 150 nA 

beschikbaar (TIC81). Bovendien zou deze grote stroom resulteren in een 

extra stralingsbeschadiging, zie § 3.4. Een nadeel van deze preparaat

configuratie is het optreden van een extra hoeveelheid remstraling, 

afkomstig van het koelwater. 

In het geval met de aluminium backing (II) kan bij een temperatuurverhoging 

6T = 10 K een stroom I ~ 200 nA worden toegestaan. Daar we geen grotere 

stromen als I = 150 nA kunnen verwezenlijken, is in deze situatie de 

temperatuurverhoging binnen de gestelde eis. Bovendien valt de ongevoelig

heid van de temperatuurverhoging ten opzichte van de bundelstraal R op. 
0 

Voorts treedt in deze situatie geen ongewenste remstralingsproductie op. 

De configuratie met de koolstof backing (III) is vrijwel identiek aan de 

vorige met de aluminium backing (II). De toegestane stroom bij een maxi

male temperatuurverhoging van 10 K bedraagt ongeveer I = 10 nA. 

De situatie van de warmteisolator (IV) is voor SPIXE onqeschikt. De toe

laatbare stroom varieert van ongeveer 10 pA tot 100 pA. Deze stroom is 

echter veel te klein om voldoende karakteristieke quanta vrij te maken 

voor een statistisch goede bepaling van sporenelementen concentraties 

binnen praktische meettijden. Een ander nadeel van deze configuratie is 

dat de toegestane bundelstroom sterk varieert met de gebruikte bundel

diameter. 
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3.4 De stralingsbeschadiging 

Door de beschieting met protonen worden allerlei verbindingen in de 

matrix kapotgeslagen (HUM79). De afgebroken massafractie L1rn/m in de 

matrix bedraagt: 

L1m 
m 

GOM 

G factor (voor farmvar ~ 5•10- 7 mol/J (HUM79)) 

M molekuulmassa (kg/mol) 

m de massa die op dat moment nog intact is (kg) 

12 

D Pwl1t/m= de dosis (J/kg};waarbij P het vermogen is hetgeen de bundel 
0 w 

in het preparaat achterlaat en L1t de bestralingstijd. Substitutie in 12 

levert: 

L1m 
m 

p L1t 
w 

G--M 
m 

0 

waarbij m de massa is bij aanvang van de bestraling. 
0 

13 

De vergelijking kan benaderd worden door ~ = - + m met als oplossing 

m = m (1-e-(t/T)) met T = mo/GMP . Voor de situatie van onze opstelling 
0 w -5 

veronderstellen we de fysische waarden P = 10 w (bijvoorbeeld I= 1 nA, 

L1E = 100 keV), M = 0.5 kg/mol, m = 10- 1~kg (bijvoorbeeld bij dikte 10 ~m 
p 0 

en bundelstraal 60 ~men dichtheid p = 10 3 kg/m 3 ), G = 5•10-7 mol/J. 

Dit geeft als resultaat T = 0.04 s zodat we na 10 seconden kunnen veron

derstellen dat vrijwel alle verbindingen kapotgeschoten zijn. 

Tijdens experimenten met bovengenoemde condities trad echter geen zicht

bare stralingsbeschadiging op. Blijkbaar zijn er herstelprocessen in het 

farmvar waarbij de kapotgeslaqen bindinqen herEtellen of nieuwe bindingen 

aangaan. Een eventuele verdamping van sporenelementen uit de matrix kon 

eveneens niet worden waargenomen. In het geval van een bundelstroom van 

20 nA werden de farmvar dragerfolies wel vernietigd. Blijkbaar kunnen de 

verbindingen bij hogere stralingsdoses niet tijdig hersteld worden. 
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De toepassing van aluminium dragerfolies onder bovengenoemde condities 

levert een grote verbetering ten aanzien van de gevolgen van de stralings

beschadiging. Waar onder bovengenoemde condities de koolstofachtige 

backing kapot gaat blijkt bij toepassing van aluminium het folie behouden. 

We kunnen met betrekking tot de fabricage van de preparaten de volgende 

conclusies trekken: voor het dragerfolie is de stralings- en warmtebe

stendigheid van belang, voor het analyt is de beperking van het eventuele 

verlies van sporenelementen bij verhoogde temperatuur van belang. 

3.5 De preparaatbereiding 

Aan de bereiding van de preparaten verbinden we de volgende voorwaarden: 

1 De concentraties van verontreinigingen welke tijdens de fabricage 

aan de targets worden toegevoegd dienen kleiner te zijn dan de 

detectielimiet van de opstelling. 

2 De metingen worden verricht in vacuüm. Het spreekt vanzelf dat de 

samenstellinq van de samples hierin geen veranderingen mogen 

ondergaan. 

3 De samenstelling mag niet veranderen gedurende het protonenbombar

dement. Door verhitting mogen geen sporenelementen uit het preparaat 

verdwijnen (HOF79). 

4 Opladingseffecten tijdens de metingen dienen te worden voorkomen in 

verband met een verhoogd achtergrondspectrum, zie (KIV80). 

5 De dikte van het preparaat moet zo gekozen worden dat er voldoende 

karakteristieke röntgenquanta worden vrijgemaakt. Biologische pre

paraten kunnen worden gesneden met een microtoom. Onze preparaat

diktes zijn van de grootte orde van 10 ~-

De keuze van het dragermateriaal wordt bepaald door de verwachte tempe

ratuurverhoging en/of oplading van de targets. Worden deze verschijnselen 

niet verwacht dan wordt een dun formvar-folie als dragermateriaal gebruikt. 

Dit folie heeft het voordeel dat het zeer weinig achtergrondstraling 

produceert en een grote zuiverheid en stevigheid heeft (ZON80). 

In het geval dat warmte- of ladingsophoping optreedt kan aluminium als 

dragerfolie gebruikt worden. Preparaten die veel water bevatten kunnen 

worden gevriesdroogd (REI77), (BEN73) en (HAI61). 
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Een eventueel verliesvan sporenelementen gedurende de metingen kan 

worden tegengegaan door het aanbrengen van een laagje plastic over 

het preparaat, (sealing (HOF79)). 

3. 5. 1 De fabricage van het dragermateriaal 

Het aluminium folie is in de handel verkrijgbaar. De zuiverheid wordt 

opgegeven als 99.999 % en de afmetingen bedragen 1 inch bij 1 inch. 

De folies zijn verkrijgbaar in de diktes 2.5 ~m, 5 ~men 10 ~ (10 ~ 

komt overeen met 2.8 mg/cm 2
). Deze folies zijn betrekkelijk duur, res

pectievelijk !300,-, !200,- en !100,-. 

Het farmvar folie wordt als volgt vervaardigd. Op een centrifugaal dis

pensar (KIV79) wordt een Selectren geplaatst. Dit folie wordt in rote

rende toestand nat gemaakt met gedestileerd water (toerental 1000 rpm) . 

Vervolgens wordt van een 5 gram farmvar in 100 ml dioxaan, oplossing 

5 ml op het Selectren gespoten bij een toerental van 15000 rpm. Het Se

lectron, met de daarop aangebrachte kleverige farmvarlaag wordt op een 

diaraam geplakt. Het Selectren kan hierna verwijderd worden. Het farmvar 

folie blijft op het diaraam achter. De folie dikte bedraagt ongeveer 0.15 

mg/cm2 tot 0.20 mg/cm2 . 

3.5.2 De fabricage van de mierotooms 

Het te onderzoeken weefsel wordt gesneden in bevroren toestand (220 K) 

met behulp van een ultra-microtoom ( Reicher,tp.anwezig in de groep Chemi

sche Technologie van de afdeling Scheikunde van de T.H.E.) welke demo

gelijkheid heeft coupes te snijden van 1000 ~ tot 20 ~m dik. Het weefsel 

wordt hierbij langs het mes bewogen en het microtoom blijft achter op 
0 

het mes. De hoek van het mes en het preparaat bedraagt 10 . Deze coupe, 

ookwel microtoom genoemd, schrompelt tijdens het snijden ineen en ont

dooit onmiddelijk op het engekoelde mes. Het preparaat wordt met een 

penseel van het mes gehaald en in een waterdruppel geplaatst dat tevoren 

op het dragermateriaal is aangebracht. Het dunne preparaat strekt zich 

spontaan tot zijn oorspronkelijke grootte van enkele vierkante millimeters. 
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Het preparaat is nu gereed voor een eventuele verdere behandeling 

zoals vriesdrogen en/of sealing. 
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Hoofdstuk 4 Het SPIXE experiment 

4.1 Inleiding 

De opstelling voor het SPIXE experiment wordt in §4.2 behandeld. 

Tevens zal in deze paragraaf worden ingegaan op de dataverwerking 

met behulp van de computer. 

Het scheidend vermogen wordt voornamelijk beperkt door de vorm van 

de intensiteitsverdeling van de bundel. Deze kan als apparaatpro

fiel beschouwd worden. Tevens wordt het scheidend vermogen beperkt 

door de discrete bemonstering. De verbetering van het scheidend ver

mogen wordt besproken in § 4.4. De invloed van het apparaatprofiel 

kan door deconvolutie worden verminderd (§ 4.8) en de onderdrukking 

van ruis kan door een gladstrijkprocedure geschieden (§ 4.9). 

4.2 De opstelling 

Voor het SPIXE experiment wordt gebruik gemaakt van de volgende op

stelling: 

HORIZOHTAL AND 
DIAFRAGMA VERTICAL SLITS 

·- -:8 FARADAY CUP 

X-Y ILIDE 

L 1 ~ em i L L i L : 
~--~---~~~~~~~~~~ 

figuur 4.1 De SPIXE opstelling te Eindhoven 
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Een bundel protonen (3.5 MeV) afkomstig uit het cyclotron wordt met 

het bundel geleiding systeem op het diafragma van 1 mm 0 gefocusseerd. 

De afbeelding van dit diafragma op het preparaat geschiedt met behulp 

van vier magnetische quadrupalen Q1 tot en met Q
4

. Een vijfde quadru

paal Qd wordt gebruikt voor correcties ten aanzien van de rotatie geo

metrie. Een verdere beschrijving van het lenssysteem wordt gegeven in 

(PRI79) of (PRI81). De vergratingsfactor van het lenssysteem bedraagt 

0.025 zodat de verwachte diameter van de afbeelding 25 ~m 0 is. 

De bundel kan met een electrisch deflectie systeem over het preparaat 

gescand worden. Zie (YOU79) en (REKBO). De röntgenquanta worden met 

een scintillatiekristal (NE102A) en een photomultiplyer gedetecteerd. 

Het signaal uit de photomultiplyer wordt gebruikt als intensiteitsmo

dulatie op een beeldscherm. Op deze manier kan een instantane afbeelding 

van het preparaat verkregen worden (16 beelden per seconde). Dit gedeel

te van de opstelling kan worden gebruikt voor de oriëntatie op het pre

paraat en wordt ook wel protonen microscoop genoemd. Het is gebruikelijk 

met deze microscoop een oppervlakte van J-5 hij 2 mm2 af te tasten. 

Voor de elementen analyse wordt gebruik gemaakt van de SiLi detector 

(KEV75). Deze zet een röntgenquant om in een stroompuls welKe evenredig 

is met de röntgen energie. Dit signaal wordt via een voor- en hoofdver

sterker toegevoerd aan een pulshoogte analysator (ADC). Röntgenquanta 

van 1 keV tot 20 keV kunnen gedetecteerd worden. De pulsen worden via 

het data-interface systeem CAMAC door een computer gelezen en opgeslagen 

op een floppy disk. 

Een plaatsafhankelijke analyse wordt verkregen door de verplaatsing van 

het preparaat in de bundel met een x-y slede aangedreven door twee stap

penmotoren. De nauwkeurigheid is zowel in de x- als in de y-richting 2 ~m. 

Bij experimenten zijn 32 bij 32 meetpunten over een oppervlak van 1 - 4 mm2 

gebruikelijk. 
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4.3 De beperking van het scheidend vermogen ten gevolge 

van het apparaatprofiel 

Het scheidend vermogen van de SPIXE metingen hangt af van de vorm 

van het bundelprofiel en de afstand tussen de bemonsteringspunten. 

We behandelen in deze paragraaf twee beschrijvingen voor het bun

delprofiel zoals die in de opstelling van toepassing kunnen zijn; 

een Gaussisch en een Lorentz apparaatprofiel. 

We zullen voor de een voud de situatie voor het eendimensionale 

geval beschouwen. Het scheidend vermogen wordt als volgt bepaald: 

w,e veronderstellen twee delta-functies op een afstand 2a van elkaar 

en een Gaussisch apparaatprofiel g(x). De meting h(x) wordt; 

00 

h(x) J g(-r)•(ó(x-a--r)+ó(x+i--r)) d-r 

-00 

Waarbij g(-r) 

Deze functie vertoont een minimum als a> (2ln2)-~R en een maximum 
-~ als a ~ (2ln2) R. Voor het scheidend vermogen levert dit d = 2a = 

~ (2/ln2) R_= 1.7 R. 

14 

2 
. 1 x 2 -1 

Voor het geval van een Lorentz apparaatprof1el stellen we g(x) = nR(1+ /R ) . 

Veronderstellen we weer als voorwerp twee delta-functies in x = ~ a dan 

wordt h (x); 

h (x) 
-1 

brR) 

2 
1+ ((x-a) /R) 

+ 
(TIR) - 1 

15 
1+ ( (x+a) /R) 2 

-~ 
In dit geval vertoont de convolutie twee maxima voor a > 3 R, zodat het 

-~ 
scheidend vermogend= 2·3 R = 1.15 R bedraagt. 
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4.4 De beperking van het scheidend vermogen ten gevolge van de 

discrete bemonstering 

We beschouwen twee delta-pieken als onderscheidbaar als we bij een 

meting met een discrete bemonstering tussen de pieken een minimum 

kunnen waarnemen. Zie de onderstaande figuur 4.2 

x x x 

x 

x 

a ( x 
x x 
\._} 

x 

a 

x x 

x 

x 

x x 

x x 

x bemonsterd punt 

J~Jmaximum 

®minimum 

a bemonsteringsafstand 

figuur 4. 2 Schematische voorstelling van een diBcrete bemonstering. 

Bij een gegeven bemohsteringsafstand a is het scheidend vermogen 2a. 

In de figuur 4.3 is het scheidend vermogen uitgezet als functie van 

de bundeldiameter R in het geval van een Lorentz profiel, zoals bij 

de experimenten het geval bijkt te zijn. 

d/a 
'·1 4 

3 

2 T------------

1 I 
I 

I 
I 

1 
I 

I 

1 2 3 4 

-+ R/a 

figuur 4.3 Het scheidend vermogen als functie van de 

bundelstraal. Beide grootheden zijn dimen

siloos gemaakt met de bemonsteringsafstand a. 

Hierbij is een Lorentz apparaatprofiel veronder 

steld. 
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Het lineair stijgende gedeelte van de grafiek is ten gevolge van 

het apparaatprofiel, het horizontale gedeelte ten gevolge van de 

discrete bemonstering. Bij de experimenten worden bundeldiameters 

van ongeveer 60 ~m ~ en een stapgrootte van 64 ~m gebruikt zodat 

het scheidend vermogen ongeveer 60 ~m bedraagt. In de tabel zijn 

enige voorbeelden gegeven. De minimale stapgrootte in de opstelling 

is 2 ~m zodat het minimale scheidend vermogen 4 ~m is. 

1 bernonste-l 

b d 
I • I 

un el- 1 r~ngs af-• 
I 

straal stand 

R a 

100 ~m 32 ~m 

32 ~m 32 ~m 

10 ~m 32 ~m 

< 2 ~m 2 ~m 

4.5 De bundeldiameter 

scheidend 

vermogen 

d 

120 ~m 

64 ~m 

64 ~m 

4 ~m 

De protonen verkregen uit het cyclotron hebben een maximale energie

spreiding van ~E/E = 3·10-3• Ten gevolge van dispersieve effecten in 

het lenzensysteem treedt spotvergroting op. De verwachte bundeldiame

ter ~s 25 ~m (/). In figuur 4.4 is de spotgrootte gegeven als functie 

van de begindivergentie in beide richtingen met de energiespreiding als 

parameter. De spotgrootte x hangt vrijwel lineair af van de energie
u 

spreiding. In vertikale richting is de spotvergroting groter dan in ho

rizontale richting. Bij ~E/E = 3·10-3 en een maximale begindivergentie 

(i.e. 0. 22 mrad in vertikale en 0. 38 mrad m horizontale richting) bedraagt 

de afmeting van de bundel ongeveer 195 ~m x 150 ~m met een bundelstroom van 

8 nA. Hierbij werd een begindiafragma van lmm 0 verondersteld. In praktijk 

zijn de bundelafmetingen 130 ~m bij 100 ~m bij een bundelstroom van maxi

maal 150 nA (TIC81). Het verschil met de theorie valt als volgt te verklaren. 

Bij de berekening van de transmissie van het lenzensysteem verondersteld 

men een homogene intensiteitsverdeling over het doorgelaten oppervlak in 

de faseruimte en dat de energiespreiding over dit oppervlak constant is. 

Dit blijkt in praktijk niet het geval te zijn. 
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figuur 4.4 De spotgrootte xu als functie van de ingangs 

divergentie in beide richtingen met de energiespreiding 

als parameter (TIC81). Het ingangsdiafragma is hierbij I mm 0. 

Kleinere bundelafmetingen kunnen worden verkregen door een gedeelte uit 

het energiespectrum van de protonenbundel te halen en de acceptantie van 

het lenzensysteem te verkleinen door de opening in het horizontale en ver

tikale spletensysteem (zie figuur 4.1) te verkleinen. Een derde mogelijk

heid is de toepassing van een achromatisch lenzensysteem, deze stuit echter 

op praktische problemen (KUI80). 

De energiespreiding kan worden verkleind door gebruik te maken van een 

dispersief systeem (HAG69) en (HAG70). Kiezen we de energiespreiding 

~E/E = 10-3 en de oppervlakte in de faseruimte in de x-richting 0.1 mmmrad 

en in dey-richting 0.1 mmmrad dan zal de bundelafmeting ongeveer 28 ~m 

bij 22 ~m zijn. De stroom dient bij deze instelling minimaal 1 nA te be

dragen, dit is de stroom waarbij SPIXE bedreven kan worden met een rede

lijke detectielimiet (zie§ 2.3). 

4.6 Het dispersief systeem 

In het bundel geleiding systeem zijn twee 45° afbuigmagneten aanwezig 

die als dispersieve elementen gebruikt kunnen worden. In combinatie met 

een focusseringssysteem en een spletensysteem wordt een dispersieve in

stelling gemaakt. Zie figuur 4.5. Dit dispersiefsysteem valt voor te 

stellen door een 3 bij 3 matrix A. Deze matrix A kan worden berekend 

volgens de methode gegeven in literatuur (HAG70) 
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figuur 4.5 Het dispersiefsysteem zoäls dit bij het Eindhovens 

cyclotron aanwezig is. 

De matrix bevat de elementen A
11 

en A
13 

(A
12

= 0) die respectievelijk 

de vergroting en de dispersieve werking voorstellen. Door de verhou

ding van A11 en A
13 

te minimaliseren kan een maximale energiescheiding 

verkregen worden. 

We beschouwen vijf configuraties waarin we de onderlinge afstanden van de 

quadrupalen gevarieerd hebben, zie figuur 4.6. 

<J I I C> 
1 3 i 

MS4 QC1 Q~ MC, 
I- QCt,. o 

1L 
1I[ 

Jl 

'1. 

figuur 4.6 Vijf onderzochte configuraties van het dispersiefsysteem. 

In figuur 4.7 is voor de configuratie III de verhouding van de ver

groting A
11 

en de dispersieve werking A
13 

gegeven als functie van de 

lenssterkte van QC
2 

met de lenssterkte QC
1 

als parameter. De verhou-
A -1 

ding 11/A
13 

wordt voor de lenssterktes van QC
2 

> 1.0 m constant. 

Bij grotere waarden van QC
1 

wordt deze constante waarde eerder bereikt. 

Voor de configuraties II, IV, en V geldt een soortgelijk verband We

veronderstellen bij QC? = 1~0 m-I een bij benadering minimale verhoüding 

A11 JA 13• In het geval I waarbij QC2= 0 kan deze verhouding slechts ver-

kleind worden door een sterke verhoging van QCI• 
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figuur 4.7 De verhouding van de vergroting en de 

dispersieve werking uit de systeemmatrix uitgezet 

als functie van lenssterkte QC
1 

in het geval van 

configuratie III 

-1 
In figuur 4.8 is A

11
ïA

1
t gegeven als functie van QC

1 
voor QC

2 
= 1.0 m 

in de configuraties II /m V en Qc
2 

= 0 voor configuratie I. De genoemde 

verhouding blijkt voor hogere lenssterktes van QC
1 

minimaal te worden. 

De situaties IV en V zijn wegens ruimtegebrek in het bundel geleiding 

systeem niet mogelijk. Deze configuraties geven wel de beste resultaten 

met betrekking tot de verhouding A
11

;A
13

. De situaties I en II zijn rea

liseerbaar met het bestaande bundel geleiding systeem en geven een eind

waarde van A 11;A 13 ~ 0.15. De verplaatsing van QC
2 

geeft slechts weinig 

winst en laten we ook verder buiten beschouwing. 

0.5 l 

All 0. 4 

A13 0. 3 

0.2 

0.1 

0.0 

0 1.0 

figuur 4.8 De verhouding van de vergroting en de dispersieve werking 

als functie van QC 1 gegeven voor de vijf configuraties. 
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-1 
In geval I (QC

2
= 0) met de volgende lenssterktes QC

1
=-2.1 m ,.QC

2
=0 

-1 
QC

3
=-0.741 m wordt de bundelafmeting xu ter hoogte va s

2 
als functie 

van de spleetbreedte ter hoogte van s1 , xi en de relatieve impulssprei
~.E. -- L~! ding p • E' gegeven door: 

x 
u 

-0.28 x. + 1.95 ~.E. 
~ p 

A 
( 11/A

13
"' o.15) 

-1 -1 
In geval II nemen we de lenssterktes QC1= -0.9 m ,QC

2
= -0.9 m en 

-1 
QC

3
= -0.69 m . De bundelafmeting xu wordt nu: 

x 
u 

= -0.515 x. + 2.28 ~E 
~ p 

o. 22) 

In figuur 4.9 z~Jn de stralengangen welke behoren bij de maximale 

bundelafmetingen als functie van de afgelegde weg uitgezet voor 

beide situaties. Hierbij is in situatie I xi= 4 mm in de x-richting 

en 20 mm in de y-richting. In situatie II bedragen deze waarden 

respectievelijk 6 mm en 20 mm. 

4 I 
2 x 
0 -+ afgelegde weq (m) 

-2 QC1 5 QC3 MC 1 -4 

4 
2 
0 -+ a~geleqde wea 

-2 
-4 y MB4 QC1 QC2 QC3 Mc 1 

figuur 4.9 

De stralengangen als functie van de afgelegde weg. De bovenste 

afbeelding is het geval bij configuratie I (QC2=0) , de onderste 

afbeelding slaat op confifuratie II. 

(m) 
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We kiezen als dispersief systeem de configuratie I omdat deze het 

eenvoudigste is met de kleinste verhouding A11/A
13

. Bij een intree 

spleet s1 van 2 mm bedraagt de grootte van de afbeelding ~~= 3 mm 

(bij een monoenergetische bundel 0.6 mm). Bij de eis dat ~~/E = 0.1% 

is volgt voor de spleet s2 een breedte van 1.0 mm. 

In onze opstelling hebben we een ingangsdiafragma van 1 mm 0, zie 

figuur 4.1 • Het doorgelaten oppervlak 1n de faseruimte is volgens 

figuur 4.4 in de x-richting 0.38 mmmrad en in y-richting 0.22 mmmrad. 

De bundelstroom bedraagt in praktijk bij deze instelling maximaal 150 

nA met de bundelafmetingen 130 ~m bij 100 ~m. Bij de dispersieve instel

ling met een energiespreiding van 0.1 %bedroeg de bundelstroom in de 

opstelling I = 30 nA bij bundelafmetingen van 80 ~m bij 50 ~m. Verklei

ning van de oppervlakte in de faseruimte naar 0.1 mmmrad voor beide 

richtingen resulteert volgens (TIC81) in een bundelstroom I= 3 nA bij 

bundelafmetingen van 28 pm bij 22 pro. Deze opstelling is praktisch nog 

niet verwezenlijkt. 

4.7 SPIXE metingen 

De registratie van de :r-öntgenquanta als functie van de plaats op het 

preparaat in de bundel wordt uitgevoerd door het computerprogramma 

BAS. Dit programma geeft de stappenmotoren opdracht om N regels met 

daarop N meetpunten af te tasten. Bij de SPIXE experimenten is gebrui

kelijk 32 regels met daarop-32meetpunten. 

Elke regel van 32 meetpunten bevat 32 energie spectra van 256 kanalen 

(32 x 256 = 8192 getallen). Deze 8 k getallen worden opgeslagen op een 

floppy disk. Een disk bevat 120 k getallen geheugenruimte. In totaal 

moeten we 32 x 8192 262 k getallen opslaan zodat we voor een meting 

drie floppy's nodig hebben. 

De 1024 spectra van de 32 bij 32 meetpunten worden met het programma 

REX geanalyseerd (REX = Reader EXperiments). Dit programma zoekt de 

karaktaristieke pieken en berekend de inhoud ervan. Een 32 bij 32 array 

bevat nu de concentratie verdeling van een element. Het programma DAAN 

analyseert deze data verder (DAAN =DAta ANalyser). De invloed van het 
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apparaatprofiel kan met behulp van een deconvolutie routine worden 

verminderd (zie §4.8). De invloed van ruis kan door een gladstrijk

procedure worden onderdrukt (zie §4.9). Met de plotter of een beeldscherm 

kan van de meting een afbeelding worden gemaakt. Voor de omschrijving 

van de dataverwerkings programma's REX enDAAN wordt verwezen naar de 

bijlage (HOF80). 

4.8 De vermindering van de invloed van het apparaatprofiel 

door deconvolutie 

Bij de SPIXE experimenten worden tweedimensionale concentratie verde

lingen gemeten in een preparaat. Beschouwen we eerst voor de eenvoud 

de meting ééndimensionaal. Zie figuur 4.10 

f 
a = meting 

b apparaatprotiel 

H (w) c = voorwerp 

w -+ 

figuur 4.10 Eendimensionale meting in de fourier-ruimte 

Veronderstellen we een voorwerp en een apparaatprofiel met frequen

tie amplitude verdeling zoals gegeven met respectievelijk de curve 

a en b. De meting c volgt dan uit de convolutie van het voorwerp a 

met het apparaatprofiel b. 

Beschouwen we nu de situatie in een tweedimensionale ruimte met ruimte 

met een voorwerp in een cartesisch coördinaten stelsel f(x,y). f(x,y) 

is de concentratie verdeling van een element in een preparaat. We ver

onderstellen de bundelintensiteit g(x,y) als apparaatprofiel. Het resultaat 

van de meting h(x,y) volgt uit de tweedimensionale convolutie integraal: 
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h(x,y) = ff dadS g(a,S) f(x-a,y-S) 

R2 

18 

Indien we als apparaatprofiel een delta functie veronderstellen dan 

volgt uit de definitie h(x,y) = f(x,y). Bij een apparaatprofiel met 

een eindige afmeting zal het beeld vervagen. De voorstelling van de 

verdeling f(x,y) in de Fourierruimte, F(k ,k ) definiëren we met de 
x y 

tweedimensionale Fourieranalyse: 

F (k ,k ) 
x y 

1 
p p 

x y 

p p 

Jxfy exp(-i (kxx+kyy)) 

0 0 

f(x,y) dxdy 

waarbij Px en Py de periode in beide richtingen is. 

19 

Er gelden analoge uitdrukkingen voor het apparaatprofiel g en de meting 

hals G(k ,k) en H(k ,k ). Door substitutie van 19 in 18 volgt: x y x y 

H (k , k ) 
x y 

G* (k ,k ) F(k ,k ) 
x y x y 20 

Het voonverp f (x,y) volgt dan uit de inverse tweedimensionale Fourier

transformatie; 

00 00 

f(x,y) 

I J 
0 0 

exp(i(k x+k y) 
x y 

H(k ,k ) x y 

• G (k ,k ) x y 

dk dk x y 21 

In figuur 4.11a is een afbeelding gegeven van de koperconcentratie in een 

preparaat in dit geval een koperzeefje. De afmeting van het plaatje be

draagt in werkelijkheid 1 mm bij 1 mm. De gaten van het gaasje zijn 230 ~m 

bij 230 ~m. Op de afbeelding is tevens de onderrand van het zeefje te zien. 

Het beeld is ten gevolge van de bundelafmetingen welke in dit geval 40 ~m 

bij 60 ~m (FWHM) vaag. Elk meetpunt in de tekening bevat een zwarting welke 

een logarithmische functie van de concentratie is (zwarting~ 10 log(concent.)) 

en heeft een afmeting van 32 ~m bij 32 ~m. 
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figuur 4.11a De concentratie verdeling van koper 

in een preparaat in dit geval een zeefje. De vorm 

van de bundel was een Lorentz profiel, 

de bundelafmetingen bedroegen (FWHM) 40 ~m x 60 ~m. 

De zwarting van elk meetpunt is een maat voor de 

concentratie. 

figuur 4.llb De concentratie verdeling in het zeefje 

gegeven na een deconvolutie met een Lorentz apparaat

profiel van (FWHM) 35 ~m x 50 ~m. 
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In figuur 4.11b is de concentratie verdeling na een deconvolutie met 

een Lorentz apparaatprofiel dat behoort bij 35 ~m bij 50 ~m gegeven. 

De afbeelding is veel scherper geworden en de afmetingen van de gaten 

komen overeen met de werkelijkheid. Ook zijn op de rand meer details 

te onderscheiden, onder andere valt op de afbeelding te zien dat de 

klemring waarmee het gaasje op de houder is geklemd is geen koper bevat. 

4.9 Het onderdrukken van ruis 

Een meting is vaak behept met ruis, die onafhankelijk van het apparaat

profiel is. Deze ruis kan door een eventuele deconvolutie van de meting 

versterkt worden. 

De ruis kan door eenvoudige gladstrijkmethode gedeeltelijk onderdrukt 

worden (smoothing). Hierbij wordt het frequentie spectrum van de meting 

gevouwen met een laag-doorlaatfilter. Dit kan geschieden door weging van 

een meetpunt met zijn buurpunten. Een voorbeeld van een 9-punts smoothing 

luidt: 

1 
f .. =-16(4f .+.2(f . 1 . +f . 1 .+f .. 1+f .. 1) n,1,J o,1,) o,1- ,J' o,1+ ,J o,1,J+ o,1,J-

+(f . 1 . l+f . 1 . 1+f . 1 . 1+f . 1 . 1)) 22 0,1- ,]- 0,1+ ,]- 0,1- ,]+ 0,1+ ,]+ 

Uitvoering hiervan geeft problemen aan de randen. Door bere~ening van 

het Fourier spectrum van dit smoothfilter kan de smoothing worden uit

gevoerd in de Fourierruimte . 
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4.12a De zinkconcentratie in 

een runderaorta (10-100 ppm) 
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In figuur 4.12a is de zinkconcentratie in een runderaorta gegeven. 

De concentratie varieert van 10 ppm tot 100 ppm. De ruis op de af

beelding bedraagt ongeveer 25 % van de maximale waarde en kan afkom

stig zijn van onder andere 

statistische ruis 

fluctuaties in de bundelstroom 

fouten bij de piekoppervlaktebepaling 

De figuur 4.12b geeft het resultaat van eensmoothing gegeven door ver~elij

king 22. De afbeelding bevat minder ruis. 

.. .. 
• • • < ••• ····· .... .... 

~-· 

. .. •• .. . 
. . . ..... .. ... -·· 

Zn 

4.13a Verdeling van de zinkconcen

tratie van de runderaorta eerst 

gladgestreken en daarna gedecon

volueerd. 

. .. . ... ..... . .. . . .. . ... 

. .. ..... -··= ... . . . . 
..· ·:·: áir :::: .... . . . . . . -··· .. ·-

Zn . . .. 
4.13b Verdeling zinkconcentratie 

in de runderaorta, eerst gedecon-

volueerd en daarna gladgestreken. 

Een combinatie van een aantal smoothings en deconvoluties kan een beter 

eindresultaat opleveren. De volgorde van de gebruikte procedures maakt 

hierbij geen verschil daar alle Fouriercomponenten in de ·Fourierruimte 

met elkaar vermenigvuldigd worden. In figuur 4.13a is de afbeelding van 

de zinkconcentratie in de aorta wand eerst gladgestreken met de gladstrijk

procedure gegeven op de vorige bladzijde en daarna gedeconvolueerd met 

een Lorentz apparaatprofiel 32 ~m bij 32 ~m (FWHM). In figuur 4.13b is de 

volgorde van beide procedures omgedraaid en de afbeeldingen blijken dezelf

de verdeling op te leveren (q.e.d.). 
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Hoofstuk 5 Resultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen enige resultaten van SPIXE-experimenten besproken 

worden. In paragraaf 5.2 wordt een experiment aan een afsluitplaatje van 

een slak (ook wel operculum genoemd) behandeld. 

In het kader van een onderzoek naar de elementenverdeling in menselijke 

aorta's (uitgevoerd door Aalhers in het !RI te Delft) zijn metingen ver

richt aan runderaorta's (§ 5.3). 

5.2 Metingen aan een operculum (PRI81) 

Een operculum is een afsluitplaatje van een slak, hetgeen bij de meeste 

soorten uit een hoornachtig weefsel bestaat. Het plaatje wordt bij de groei 

van de slak concentrisch opgebouwd (vergelijk met jaarringen in een boom). 

In het experiment is gebruik gemaakt van een operculum van de asgrauwe 

tolhoren (Gibbula Cinerea L. 1758) (NOF]~. Deze slak werd door mij gevonden 

in Normandië, West Frankrijk. Haar leeftijd bedroeg ongeveer 2 jaar. 

Bij het experiment werd gebruik gemaakt van de oude opstelling waarin de 
0 

detector onder 90 met de bundelas stond opgesteld (vóór juli 1980). De 

ruimtehoek bedroeg 0 = 3"10- 4sr. De gebruikte bundelafmetingen waren 40 ~ 

bij 60 ~men de bundelstroom I 1 nA. De telsnelheid was 2000 cnts/s, 

het Be-röntgenabsorber was 200 ~m dik. Er werden 32 bij 32 meetpunten in 

een gebied van 2 mm bij 2 mm gescand. 

In figuur 5.1 zien we een energiespectrum van een meetpunt. In het pre

paraat komen onder andere de elementen fosfor, kalium, chroom, ijzer en 

broom voor. Ook zink bleek in lage concentraties voor te komen. De broom 

concentratie varieert van circa 500 ppm tot 800 ppm. De concentraties van 

de elementen fosfor, kalium en ijzer van 0 tot 200 ppm. De elementen chroom 

en zink komen tot enkele tientallen pprn's voor. 
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figuur 5.1 Het energiespectrum van een oper-

culum (Gibbula Cinerea L.). 
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figuur 5.2 De concentratieverdeling van de elementen 

kalium,ijzer en broom in een operculum (gibbula Cinerea L.) 

Van de concentratieverdeling van kalium, ijzer en broom is een afbeelding 

gegeven. Zie figuur 5.2. We zien de concentrische ringstructuur in het pre

paraat. Tevens blijkt de concentratie verdeling van kalium en ijzer comple

mentair aan die van broom te zijn. De slak slaat blijkbaar in een bepaald 

seizoen specifieke elementen op in zijn operculum waardoor de leeftijd van 

de slak mogelijk is af te leiden uit het aantal concentratie ringen in het 

preparaat. 

5.3 Metingen aan aorta-weefsel 

In aortaweefsel zijn diverse sporenelementen vertegenwoordigd waarvan de 

verdeling kan worden bepaald met de SPIXE methode. 

De concentraties van sporenelementen in een menselijke aorta wordt gegeven 

door Iyengar et al. (IYE78). Zie figuur 5.3. 

De concentratie staat uit als functie van het atoomnummer Z. Voor de ele-
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figuur 5.3 De elementenverdeling in een menselijke aorta volgens (IYE78). 

menten waarvan in de figuur geen concentratie is weergegeven is hetzij 

geen concentratiebepaling bekend danwel ligt deze lager dan 1 ppm. We 

zien dat de elementen fosfor, kalium en calcium in hoge concentraties 

(groter dan 5000 ppm) voorkomen. Deze zullen elementen met lagere con

centraties in het spectrum overschaduwen waardoor sporenelementen waarvan 

de concentraties in de grootte orde van 100 ppm liggen nauwelijks binnen 

praktische SPIXE mee'ttijden bepaald kunnen worden. Een aantal van deze 

elementen zijn mangaan (Z=25), ijzer (26), nikkel (28), koper (29) en zink 

(30). We hebben het detectiesysteem ten aanzien van deze elementen geop-

timaliseerd. 

Tr(E) 
' 

10 100 
E- (keV} 

figuur 5.4 De responsie van het detectiesysteem. 

In figuur 5.4 is de intensiteitsverdeling van de karaktaristieke straling 

f(E) (FOL78) (zie ook hoofdstuk 2) (hierbij is voor alle elementen een geliike 

concentratie verondersteld), de detectorefficiëncy E(E) (KEV75) en de trans

missie karaktaristiek Tr(E) van de röntgenabsorber bestaande uit 20 ~m Al en 

100 ~m Be. De responsie ten aanzien van de karaktaristieke straling R(E) van 

het detectiesysteem volgt uit het product van de functies f(E), E(E) en Tr(E). 

Het maximum van de responsie ligt bij E = 6.5 keV 
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zodat de karakteristieke straling van het element ijzer optimaal gede

tecteerd wordt en de elementen fosfor, kalium en calcium onderdrukt 

worden. Omdat die elementen onderdrukt worden kan de bundelstroom ver

hoogd worden zodat de telsnelheid gehandhaafd wordt. 

Ter voorbereiding van experimenten met menselijke aorta's zijn er metin-

gen verricht aan runderaorta's. Hierbij werd gebruik gemaakt van de opstelling 

van ná juli 1980, waarin de SiLi detector onder 135° met de bundelas stond 

opgesteld. De bundelstroom was hierbij 20 nA met bundelafmetingen (FWHM) 

80 ~m bij 80 ~m. De ruimtehoek van het nieuwe detectiesysteem bedraagt 

~ = 6•10- 2sr (in de opstelling van vóór juli 1980 bedroeg deze~= 3•10-
4 

(§ 2.3)). De meettijd per meetpunt was 5 seconden, de dikte van het aorta 

microtoom was d = 20 ~m (dit komt overeen met 2 mg/cm2
), welke onder een 

optische microscoop homogeen bleek te zijn. De telsnelheid van het detectie-

1500 cnts/s. systeem was n = 

figuur 5.5 Energie spectrum van een 

meting aan een runderaorta coupe met 

d 'k 2 mg/cm2 . De een 1 te van ongeveer 

gebruikte bundelstroom was 30 nA, de 

absorber was 200 ~m Be en 20 ~m Al, 

de meettijd was 150 seconden. 
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In figuur 5.5 is het energiespectrum van 6 keV tot 11 keV gegeven van een 

meting over het hele preparaat. Hierbij werd gebruik gemaakt van het defl~ctie

systeem die de bundel over het preparaatoppervlak bewoog en de SiLi detec-

tor welke de röntgenstraling detecteerde (het spectrum werd geïntegreerd over 

het preparaat oppervlak). De meettijd bedroeg 150 seconden en de 

bundelstroom I = 30 nA. We kunnen de karakteristieke lijnen van de elementen 

ijzer, nikkel, koper en zink onderscheiden. 
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Het resultaat van de SPIXE metingen (verplaatsing preparaat door de 

De1de stappenmotoren) is met behulp van de programma's 

REX enDAAN geanalyseerd, zie § 4.7. In de figuur 5.6 is de concentratie

verdeling van ijzer in de aortawand gegeven. De linkerzijde van de af

beelding is in de richting van de aorta binnenwand, de rechterzijde is in 

de richting van de aorta buitenwand. Het witte gebied onder in de figuur 

geeft de onderrand van het microtoom aan. De afbeelding vertoont in hori

zontale richting fluctuaties in de zwarting. Deze zijn afkomstig van vari

aties in de bundelstroom tijdens de metingen. In de nabije toekomst dient 

een normalisatie van de gemeten lading per meetpunt te geschieden. De con

centratie varieert van 100 tot 1000 ppm. We zien een baan met een verhoogde 

ijzer concentratie van de binnenwand naar de buitenwand door het weefsel 

l9pen. Het element jodium vertoond een soortgelijk verloop. In de figuur 

5.7 is de nikkel concentratieverdeling gegeven. De concentratie varieert 

van 10 ppm tot 100 ppm en blijkt enigzins complementair aan de ijzer con

centratie. De concentraties van de elementen koper en zink variëren van enkele 

honderden pprn's aan de binnenwand tot minder dan 50 ppm aan de buitenwand • 

,..,,.. Fe 

figuur 5.6 De IJzerconcentratie 

in een runderaorta (100-1000 ppm) 

De preparaatdikte was 2mg/cm2 

. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 11&::·· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M4 ...................... . 

··•······•··•••··· .. . . . .. ..,. ...... . 
100 ,.. Ni 

figuur 5.7 De Nikkelconcentratie 

in de runderaortawand (10-100 ppm) 

Deze blijkt enigzins complementair 

aan de ijzerconcentratie. 
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Hoofdstuk 6 Conclusies 

Uit de experimenten besproken in hoofdstuk 5 bliikt de bruik-

baarheid van de SPIXE opstelling voor de plaatsafhandelijke sporenelementen 

analyse. Gebruikelijk bij de experimenten zijn bundelafmetingen van 60 ~m 

bij 60 ~m, een stroomdichtheid van 10 pA/~m2 , 1024 meetpunten bij een meet

tijd van 10 seconden per meetpunt. De detectielimiet bedraagt in onze op

stelling onder deze condities minimaal 1 ppm in de nieuwe opstelling en 

12 ppm in de oude opstelling (vóór juli 1980). 

Bij de meting aan het operculum met de oude opstelling wordt de detectie

limiet van 12 ppm (zie hoofdstuk 2) door de zink concentratie benaderd. Bij 

experimenten met runderaorta's kan men de metalen ijzer, nikkel, koper en 

zink na een optimalisatie aantonen. Het onderzoek naar aderverkalking in 

menselijke arteriën xan daarom in de nabije toekomst wellicht doorgang 

vinden. 

De verkleining van het scheidend vermogen tot enkele micrometers zal de 

mogelijkheden van de SPIXE methode vergroten. riet name onderzoeken aan 

haren en celstructuren liggen dan binnen de mogelijkheden. In hoofdstuk 

4 blijkt dat bij de door ons gebruikte instelling van het bundel geleiding 

systeem een verkleining van de bundeldiameter een vermindering van de 

bundelstroom tot gevolg heeft, welke resulteert in een slechtere detectie

limiet. Verkleining van het scheidend vermogen en vergroting van de bundel

stroom door optimalisatie vàn het bundel geleiding systeem en het cyclotron 

dienen te worden onderzocht. 

Door de vermindering van het aantal meetpunten bij een constante totale 

meettijd van de SPIXE experimenten kan de detectielimiet worden verbeterd 

(maximaal met een factor (32•32)~= 32). 

De ontwikkelde preparaatconfiguraties met respectievelijk de koolstofachtige 

en de aluminium backing blijken tijdens de experimenten goed aan de theore

tische verwachtingen met betrekking tot de targetbeschadiging te voldoen 

(zie§ 3.4). De dragers kunnen soms verontreinigingen vertonen. 
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Tevens blijkt dat gedurende het fabricageproces soms sporenelementen uit 

het preparaat verdwijnen. De preparaattechniek moet ten aanzien van deze 

verschijnselen verbeterd worden. 

De software voor de dataverwerking, gevat in de programma's REX en DAAN 

(zie (HOF81)) blijkt in 1e huidige vorm goed rruikbaar te zijn 

(zie onder andere de paragrafen 4.8 en 4.9). Tot op heden bleek echter 

de samenvoeging van het reeds aanwezige meetprogramma BAS en de routines_ 

REX en DAAN praktisch niet mogelijk door gebrek aan achtergrondgeheugen. 

Door de ingebruikname van de nieuwe PDP 11/23 computer bestaat in de toe

komst de mogelijkheid de software voor het SPIXE experiment te plaatsen in 

één programma. Tevens kunnen de bestaande routines in de toekomst worden 

verbeterd. 
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