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Samenvatting. 

Het afstudeerwerk is uitgevoerd in de groep Cyclotrontoepassingen, 

waar elementen-analyses worden uitgevoerd met de methode PIXE 
·~. 

(Particle Induced X-ray Emission). Hierbij wordt emissie van ka-

rakteristieke röntgenstraling in materialen opgewekt door beschie

ting met protonen. 

Tijdens het passeren van het te analyseren monster dragen de pro

tonen energie over aan de aan atomen gebonden elektronen, waardoor 

een gedeelte hiervan uit hun schil verwijderd zal worden. Deze 

laatste worden sekundaire elektronen genoemd. Zij kunnen op hun 

beurt bijdragen aan de produktie van karakteristieke röntgenstra

ling. 

Met behulp van de in de literatuur beschreven BEA (Binary Encounter 

Approximation)-theorie is deze.bijdrage berekend. 

Vervolgens is met behulp van experimenten getracht de bijdrage te 

meten. 

Uit metingen en berekeningen is gebleken, dat de relatieve bijdra

ge aan de produktie van karakteristieke röntgenstraling door se

kundaire elektronen t.o.v. de door protonen geleverde bijdrage 

kleiner is dan 5% voor spore-elementen, zwaarder dan natrium en 

kleiner dan 1% voor spore-elementen, zwaarder dan ijzer. 

De berekende bijdragen zijn in overeenstemming met literatuurwaar

den, gegeven door Folkmann en Akselssen et al. 

Tenslotte is aandacht besteed aan de produktie van remstraling 

door sekundaire elektronen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
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1.1 Inleiding 

De laatste jaren is er een toenemende vraag naar analysemethodes, 

waarmee het mogelijk is om zeer kleine hoeveelheden van spore

elementen in bulkmateriaal aan te tonen (lit.l). 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan monsters van biologisch mate

riaal, die onderzocht worden op de aanwezigheid van zogenaamde 

essentiele spore-elementen (lit.2), detektie van kleine hoeveel

heden verontreinigingen in lucht en water, enz. (lit.3). 

De methode van analyseren is ·onder ander-e afhankelijk van de 

eisen, die men stelt aan de nauwkeurigheid van de gevraagde 

gegevens, de snelheid waarmee de analyse kan worden uitgevoerd 

en de vorm waarin het te analyseren monster wordt aangeboden. 

Daar de eisen van geval tot geval nogal uiteen kunnen lopen, 

is het aantal analysemethodes aanzienlijk. 

Wanneer het gaat om het detekteren van spore-elementen, onge

acht de moleculaire samenstelling van het te analyseren mate

riaal, bestaat er een toenemende belangstelling voor analyse

methodes, die gebruik maken van rÖntgen-spektroskopie. 

Eén van deze methodes, n.l. de methode PIXE (Particle Induced 

X-ray Emission) wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen: 

Detektielimiet tot 0,5 à 1 p.p.m. 

Tijdens één enkele meting kan een groot aantal elementen 

gedetekteerd worden. 

- l1onster-preparatie is eenvoudig; het materiaal kan meestal 

geanalyseerd worden in de vorm, waarin het ter analyse wordt 

aangeboden. 

- De hoeveelheid materiaal, die voor een analyse nodig is, Ls 

klein. In het algemeen zijn enkele mg. voldoende. 

Algemeen kan gesteld worden, dat de methode weinig destruk

tief is. 

- Omdat meerdere elementen gelijktijdig kunnen worden gedetek

teerd en de monsterbereiding eenvoudig is, kunnen de analyses 

snel worden uitgevoerd en zijn dus relatief goedkoop. 
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In de groep Cyclotrontoepassingen van de THE worden elementen

analyses uitgevoerd met de methode PIXE, waarbij rÖntgenstraling 

in materialen wordt opgewekt door beschieting van het materiaal 

met protonen. 

Naast het uitvoeren van analyses wordt in de groep verder getracht 

de methode te verbeteren door een beter inzicht te verwerven in 

de processen, die zich bij deze methode voordoen. 

In het kader van het afstudeerwerk, waarvan dit verslag een vJeer

gave is, is onderzoek gedaan naar de invloed van één van deze 

processen, n.l. de invloed, die sekundaire elektronen hebben 

op de produktie van karakteristieke rÖntgenstraling. 

Hieraan worden door de verschillende auteurs uiteenlopende waarden 

toegekend (zie hoofdstuk 4). 

Alvorens in te gaan op dit proces, zal eerst kort weergegeven 

worden wat onder rÖntgenfluorescentie wordt verstaan. 

Vervolgens zal worden ingegaan op de meetopstelling, die bij de 

groep Cyclotrontoepassingen in gebruik is voor het uitvoeren van 

elementen-analyses. 

Tenslotte zal in deze inleiding een overzicht worden gegeven van 

de processen, die bij de methode PIXE optreden. 

1.1.2 RÖntgenfluorescentie. 

Het verschijnsel, dat een atoom na absorptie van een hoeveelheid 

energie uit een aangeslagen toestand met energie E. terugvalt in 
1 

de grondtoestand met energie E onder emissie van een hoeveelheid 
0 

elektromagnetische straling met energie hv=E.-E , heet fluorescen-
1 0 

tie. De energie van de geëmitteerde straling is karakteristiek 

voor het element, waarbij excitatie is opgetreden (lit.4) 

Bij absorptie van een hoeveelheid energie, groter dan de bindings

energie van de aan het atoom gebonden elektronen, treedt ionisatie 

op. Vindt ionisatie plaats in de meer naar binnen gelegen schillen 

(K- of L- schil) dan worden bij het opvullen van de ontstane vaka

tures door elektronen uit meer naar buiten gelegen schillen 

rÖntgenkwanten geëmitteerd. 

Het opvullen van vakatures in de K-schil door elektronen uit de 

L-,M-, ••• schil heeft emissie van resp. Ka,Ke,··· straling tot 

gevolg; het opvullen van vakatures in de L-schil door elektronen 
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uit de M-,N-, ••• schil gaat gepaard met emissie van resp. La,LS'". 

straling. (zie lit.S) 

Het bij PIXE interessante energiegebied ligt ruwweg tussen 1 en 

100 keV. Door de geringe absorptie van straling met deze energieën 

in materiaal zal een belangrijk gedeelte van de straling het mate

riaal verlaten. Deze straling kan gedetekteerd worden. 

Elk in een monster aanwezig element genereert een eigen karakte

ristieke straling. Hierdoor kan men uitspraken doen over de in het 

monster aanwezige elementen. De hoeveelheid straling van een bepaal

de energie is een maat voor de hoeveelheid, waarin het bijbehorende 

element in het monster aanwezig is. 

1.1.3 Exciterende straling. 

De energie, die nodig is voor het opwekken van rÖntgenstraling, 

kan geleverd worden in de vorm van stralings- of botsingsenergie. 

In de praktijk wordt voor het opwekken van rÖntgenstraling ge

bruik gemaakt van fotonen of snelle geladen deeltjes: elektronen, 

protonen of zwaardere ionen. 

Fotonen kunnen worden geleverd door een rÖntgenbuis of door 

radio-aktief materiaal (lit.S). 

Bij het gebruik van snelle geladen deeltjes zorgen botsingspro

cessen tussen de deeltjes en de aan atomen gebonden elektronen 

voor de energie-overdracht, die nodig is om het atoom te 

exciteren (lit.4,5,6). Het laatste wordt toegepast in de elek

tronen-mikroskopie, waarbij de exciterende straling bestaat uit 

een bundel elektronen, en bij PIXE, waar een bundel protonen of 

zwaardere ionen de exciterende bron vormt (lit.4). 

Zowel aan het gebruik van fotonenbronnen als aan het gebruik van 

geladen deeltjes bij elementen-analyses zijn voor- en nadelen 

verbonden. 

Fotonen- en elektronenbronnen hebben het voordeel, dat ze klein 

van afmeting zijn. 

Gebruik van protonen of zwaardere ionen stelt bijzondere eisen 

aan de uitrusting van het laboratorium waar de analyses uitgevoerd 
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worden, omdat hierbij de aanwezigheid van een omvangrijke deel

tjesversneller noodzakelijk is. Daardoor is het aantal plaatsen, 

waar elementen-analyses op een dergelijke manier uitgevoerd 

kunnen worden, beperkt. 

In 1.1 werd vermeld, dat één van de kenmerken van de methode PIXE 

bestaat uit het feit, dat gelijktijdig een groot aantal elementen 

gedetekteerd kan worden. Uit fig.1.1 blijkt, dat dit kenmerk zowel 

voor protonen als elektronen geldt. Het grote voordeel van het 

gebruik van protonen t.o.v. elektronen is, dat protonen slechts 

weinig remstraling produceren, terwijl bij beschieten van materiaal 

met elektronen een relatief groot gedeelte van de gegenereerde 

rÖntgenstraling uit remstraling bestaat. Op de produktie van rem

straling door elektronen zal verderop in dit verslag worden te

ruggekomen. 

Voor de invloed van remstraling op de detektielimiet wordt ver

wezen naar lit.8, waaruit de figuren 1.j_en_J.2,zijn overgenomen. 

Bij elk van de figuren wordt een toelichting gegeven. Het voor

deel van gebruik van protonen t.o.v. elektronen wordt hier extra 

onderstreept. 

Concentratien giving a peok to 
background ratio ot 1 tor protons 

10-l on a thin carbon matrill, 1 

10 20 30 'tl 50 60 70 80 

Z of Trace Element 

fig. 1.1 Minimale detektie

limiet bij gebruik van proto

nen als exciterende bron • 

-!:!! 
OI 

c: 
.S! 
ti ... .... 
i 
~ 
u 

1 

10-2 

Cancentratian glving a peok to 
background ratio af 1 tor 50 KeV 
electrans with different elements A.l 
as a thón matrl"' Co c 

10'~--~---L--~--~~--~--~~ 
10 20 30 40 50 60 70 

Z of Troce Element 

fig. 1.2 Minimale detektie

limiet bij gebruik van elek

tronen als exciterende bron. 

In beide figuren geldt, dat de verhouding tussen de karakteristieke 

piekinhoud en de bijbehorende achtergrond de waarde 1 heeft. 
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Daar de straling van één enkele fotonenbron slechts bij een 

beperkt aantal elementen karakteristieke rÖntgenstraling kan 

genereren, is het voor detektie van een groot aantal elementen 

noodzakelijk metingen met meerdere fotonenbronnen te doen (zie 

fig.J.3 ). De duur van een volledige analyse zal hierdoor aan

zienlijk vergroot worden. Voor een uitgebreide beschrijving 

van het gebruik van fotonenbronnen bij elementen-analyses 

wordt verwezen naar lit. 14. 

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn, dat het gebruik 

van protonen als exciterende bron een aantal belangrijke voor

delen biedt boven het gebruik van elektronen of fotonen. 

~ 
::> 
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<( 
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0 ..... 
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<( 
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<( 
0: 
w 
t-
V> ..... 
V> 
z 
0 
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0 
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n. 

~ 
0: 
I 

x 

10-•r::-----------------------. 

10-7 I o • ·I 

I 
KEV 

-K SERIES 
---L SERIES 

PHOTONS 

Ti 

ELECTRONS 

100 
KEV MEV 

OUANTUM ENERGY 

10 
MEV 

fig. 1.3 Produktie van karakteristieke rÖntgenstraling door 

fotonen, elektronen en protonen.(uit lit.6) 
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1.1.4 Orstelling voor het uitvoeren van elementen-analyses met PIXE. 

Door de groep Cyclotrontoepassingen van de THE worden elementen

analyses uitgevoerd met de methode PIXE. De exciterende bron 

bestaat uit een bundel protonen, geleverd door het Eindhovense 

AVF-cyclotron. Gewerkt wordt met protonen-energieën van 3,5 of 

7 MeV. 

Een vereenvoudigde weergave van de opstelling, zoals die in ge

bruik is aan de THE, wordt gegeven in onderstaande figuur. 

Ingegaan zal worden op de voor de opstelling essentiele onder

delen. 

2 3 4 51 6 7 

01
proto,!e2!---:;ç,......____,~-+---~-+-T--~ 

I ~ 
I 
I 

14 1 rö straling 
I 

I 
I 

---1:-B 
pdp 1 11 Vo:J-+ l..J.A._ r- - Tg 

1------~ 

13 12 11 10 

Een bundel protonen wordt geleverd door het AVF-cyclotron (1). 

Om te bereiken, dat deze bundel een over de doorsnede homogene 

stroomdichtheid heeft, kunnen één of meerdere Be-folies (4) in 

de bundel worden geschoven. Door verstrooiing, die hierin op

treedt, wordt de bundel diffuus, waardoor aan de eis van homo

geniteit wordt voldaan. Zie hiervoor lit.9. 

Afremming van de protonen in het folie heeft tevens tot gevolg, 

dat de protonen-energie tot resp. 3 en 6,8 MeV wordt terugge

bracht. Een uitvoerige beschrijving van de werking van de Be

folies wordt gegeven in lit. 9. 

Met behulp van een koolstofdiafragma (5) wordt de diameter van 

de bundel ingesteld. 

De trefplaat (6) bestaat uit het te analyseren materiaal en 

heeft de vorm van een folie, dat in een diaraampje is gespan

nen. De diaraampjes bevinden zich in een diawisselaar, die in 
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een vakuÜmkamer is opgesteld. In de wisselaar is plaats voor 80 

monsters. Zo kan een groot aantal monsters aaneensluitend worden 

geanalyseerd, zonder dat het vakuÜm moet worden verbroken. 

De samenstelling van trefplaatfolies is verschillend. Bestaat het 

te analyseren monster uit vloeistof of oplosbaar materiaal, dan 

wordt een kleine hoeveelheid van de opgeloste stof aangebracht 

op filtreerpapier, dat samengesteld is uit de elementen C,H en 0. 

Een door ons veel gebruikt materiaal is Selectron) 1• 

Bij analyse van aerosolen en biologische monsters wordt gebruik 

gemaakt van Mylar, Farmvar e.d. als dragermateriaal voor de te 

onderzoeken stoffen (lit. 10). 

Bij onderzoek naar de aanwezigheid van spore-elementen in metalen 

kan een dun folie van het desbetreffende mataal als trefplaat 

worden gebruikt. 

In alle gevallen wordt de trefplaat als geheel onderscheiden in 

de matrix en de spore-elementen. 

Na het passeren van de trefplaat worden de protonen gestopt in de 

Faraday-cup (7). Hiermee wordt de totale hoeveelheid protonen, die 

tijdens een analyse de trefplaat passeert, gemeten. De trefplaat 

is onder een hoek van 60° t.o.v. de bundel-as opgesteld. 

De rÖntgenkwanten, die door de protonen gegenereerd worden, wor-
o den gedetekteerd onder een hoek van 90 met de bundel-as door een 

Si(Li)-detektor (9). RÖntgenkwanten die op het kristal vallen, 

veroorzaken stroomstoten, die evenredig zijn met de energie van het 

invallende foton. 

De stroomstoten worden in een voorversterker (10) omgezet in 

spanningspulsen en vervolgens naar een hoofdversterker (11) geleid, 

waar ze verder versterkt worden. Na versterking worden de pulsen 

aangeboden aan een ADC (~nalog to Digital Converter), die ze sor

teert naar hoogte, zodat een spektrum ontstaat. Dit spektrum kan 

tenslotte verwerkt worden met een PDP 11 V03 mini-komputer. 

Om een zo kort mogelijke analyseduur te bereiken, wordt ervoor 

gezorgd, dat per sekonde ca. 5000 rÖntgenkwanten de detektor 

bereiken. Daar de verwerkingsduur van één puls in de versterker 

ca. 30 microsekonde vergt, bestaat een vrij grote kans, dat twee 

pulsen elkaar in de tijd gedeeltelijk overlappen. Door deze 

)
1 

Selectrou is een handelsmerk van Schleicher & SchÜll GmbH 
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overlap kunnen deze twee pulsen dan verwerkt worden als één puls 

met hogere energie. Om dit effekt te voorkomen wordt gebruik ge

maakt van een zogenaamde bundelzwieper (2). 

Deze bestaat uit een tweetal evenwijdige platen, waarover een 

spanningsverschil van enkele kilovolts staat. Zodra de hoofd

versterker nu een spanningspuls te verwerken krijgt, worden de 

platen m.b.v een triggercircuit (14) ontladen en zal de bundel 

over een kleine hoek verdraaien. Na ca. 60 microsekonde wordt 

de spanning weer opgebouwd en valt de bundel weer op de trefplaat. 

Het gebruik van de bundelzwieper heeft tot gevolg, dat het effekt 

van puls-sommatie (het zogenaamde pile-up effekt) sterk wordt 

teruggebracht (lit.ll). 

Door het aanbrengen van een stelsel Be-folies (waaronder een 

folie, dat door Cahill in lit. 7. "funny-filter" wordt genoemd) 

tussen detektor en trefplaat (8) wordt ervoor gezorgd, dat voor

al bij laag-energetische rÖntgenstraling extra absorptie op

treedt. Hierdoor wordt de gevoeligheid van het detektiesysteem 

voor hoger-energetische rÖntgenstraling relatief verhoogd. Voor 

een uitvoerige beschrijving van de werking van beide absorbers 

wordt verwezen naar lit.l2, terwijl voor het pulsverwerkend sys

teem (hoofdversterker, ADC en PDP) verwezen wordt naar lit.13. 
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1.2 Processen, optredend bij PIXE. 

Het beschieten van een trefplaat met protonen, zoals bij PIXE, 

geeft aanleiding tot een aantal processen, die onderscheiden 

kunnen worden in primaire en sekundaire processen. 

Het primair proces, n.l. de produktie van karakteristieke röntgen

straling door protonen, wordt gekenmerkt door direkte interaktie 

tussen protonen en aan atomen gebonden elektronen. Produkten van 

dit proces zijn karakteristieke rÖntgenkwanten en elektronen, die 

door protonen uit atoomschillen zijn verwijderd. 

Deze beide produkten, n.l. de röntgenkwanten en de zogenaamde 

sekundaire elektronen, veroorzaken de sekundaire processen. 

In de eerste plaats kan een foton-foton effekt optreden. Dit 

effekt treedt op, wanneer karakteristieke rÖntgenkwanten die in 

de trefplaat gegenereerd worden, voldoende energie hebben om an

dere in de trefplaat aanwezige elementen te ioniseren. In .dat 

geval verdwijnt een foton, terwijl tegelijkertijd een lager

energetisch foton ontstaat. Een gevolg hiervan is, dat karakteris

tieke rÖntgenstraling van lichtere elementen voor een deel af

komstig kan zijn van ionisatie door fotonen met hogere energie. 

Bij de vorming van sekundaire elektronen wordt een gedeelte van 

de energie van een proton overgedragen aan een gebonden elektron. 

Ten gevolge van deze energie-overdracht zal dit elektron kine

tische energie bezitten, die het in staat stelt om, afhankelijk 

van de energie, een zekere afstand in de trefplaat af te leggen. 

Wanneer de kinetische energie van deze sekundaire elektronen 

groter is dan de bindigs-energie van binnenschillen van trefplaat

atomen, dan zullen ze op hun baan door de trefplaat karakteris

tieke rÖntgenstraling genereren. 

Ten gevolge van de versnellingen, die ze ondergaan in de buurt van 

trefplaatatomen, zullen ze bovendien remstraling emitteren (lit.8). 

In dit verslag zal worden ingegaan op de processen, die het gevolg 

zijn van de aanwezigheid van sekundaire elektronen in een trefplaat, 



l.lO 

n.l. de produktie van karakteristieke rÖntgenstraling en remstra

ling. 

Hiertoe zal in het volgende hoofdstuk worden ingegaan op de theo

rie, die in de literatuur over beide processen beschikbaar is, en 

die voor de berekening van :de 'grootte van de invloed der pro

cessen geschikt is. 

Met behulp van de in hoofdstuk 2 vermelde theorie zal vervolgens 

in hoofdstuk 3 een formalisme afgeleid worden, waa~ee het moge

lijk is om de bijdrage te berekenen, die sekundaire elektronen 

leveren tot de totale produktie van karakteristieke straling bij 

de methode PIXE. In dat hoofdstuk zullen tevens resultaten van 

enkele berekeningen aan verschillende trefplaten gegeven worden. 

Vervolgens zal worden ingegaan op de produktie van remstraling 

door sekundaire elektronen. 

In hoofdstuk 4 zal tenslotte een vergelijking worden gemaakt 

tussen berekende bijdragen tot karakteristieke straling en geme

ten waarden. 
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Hoofdstuk 2: Werkzame doorsnP.de 



2.1 

2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de werkzame doorsnede 

voor de produktie van sekundaire elektronen. 

In de literatuur zijn verschillende modellen beschikbaar, via 

welke een formalisme voor de werkzame doorsnede voor ionisatie 

kan worden afgeleid. 

Eén van deze modellen is de BEA (Binary Encounter Approximation), 

waarbij het ionisatieproces wordt beschouwd als een interaktie 

tussen een proton en een vrij elektron. Door de goede bruikbaar

heid in het geval van PIXE (lit.1 ) wordt nader ingegaan op het 

formalisme van Rudd et al. (lit.6), dat volgens de BEA is af

geleid. 

De berekeningen van de werkzame doorsnede voor de produktie van 

sekundaire elektronen zijn uitgevoerd met behulp van laatst

genoemd formalisme, zij het enigszins gewijzigd. De resultaten 

van de berekeningen worden gegeven in fig. 2.1. 

Kontrole op de toepasbaarheid van het gebruikte formalisme is 

uitgevoerd door vergelijking van de berekende waarden met experi

mentele uit lit. 4,5 en 7. (fig. 2.2 en 2.3) 

Tenslotte blijkt de toepasbaarheid van het formalisme uit een ver

gelijking van de energie-overdracht, die plaatsvindt tijdens 

ionisatie, berekend met de hier geleverde formules en de waarde 

die volgt uit de empirische relatie van Zaidins (lit. 8 ). 



2.2 

2.2 Werkzame doorsnede. 

In dit hoofdstuk wordt voor de kans, dat een bepaald proces op

treedt, gebruik gemaakt van de grootheden totale en differentiele 

werkzame doorsnede. 

Met de totale werkzame doorsnede cr wordt de kans aangegeven, dat 

een bepaald ionisatieproces plaatsvindt, ten?ijl met de differen

tiele werkzame doorsnede dcr/d(~E) de kans wordt aangegeven, dat 

tijdens ionisatie een hoeveelheid energie, ter grootte ~E aan 

een gebonden elektron wordt overgedragen. 

De werkzame doorsnede is een oppervlakte. Veel gebruikte eenheden 
. . 2 b (10-24 2) Z1Jn cm en arn cm • 

2.3. Werkzame doorsnede voor de produktie van sekundaire elektronen. 

In lit .9wordt een kort overzicht gegeven van modellen, waarmee 

excitatieprocessen kunnen worden beschreven, die door geladen 

deeltjes worden geÏnduceerd. Aan de hand van deze modellen kan 

een formalisme worden afgeleid voor de differentiele werkzame 

doorsnede. 

Alle modellen gaan ervan uit, dat excitatieprocessen veroorzaakt 

worden door botsing tussen een invallend deeltje en elektronen, 

die aan atomen gebonden zijn. Het toepassingsgebied van elk van 

de theorieën is afhankelijk van: 

- de verhouding tussen de snelheid van het invallend deeltje en 
! 

een karakteristieke snelheid v=(2U/m) 2
; waarbij U en m resp. 

de bindings-energie en de massa van het gebonden elektron zijn. 

de lading van het invallend deeltje (lit.l ) 

De differentiele werkzame doorsnede voor de produktie van sekun

daire elektronen, die in dit verslag voor de berekening van de 

produktie van karakteristieke röntgenstraling gebruikt is, kan 

, . 
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worden afgeleid met behulp van de zogenaamde Binary Encounter 

Approximation (BEA). 

Deze theorie vindt zijn oorsprong in de verstrooiingstheorie van 

Rutherford, die algemeen geldig is voor botsingen tussen twee 

geladen deeltjes. De wisselwerking tussen beide deeltjes wordt 

hierbij beschreven met de wet van Coulomb. 

Een afleiding van de differentiele werkzame doorsnede uit de BEA 

wordt gegeven door Gerjuoy in lit.2. Een vereenvoudigde weergave 

van deze theorie in geval van botsingen tussen protonen en gebon

den elektronen wordt gegeven door o.a. Garcia (lit.4,5), Vriens 

(lit.3) en Rudd et al. (lit.6). 

In dit verslag is gebruik gemaakt van de beschrijving van Rudd et 

al. Hierin wordt de differentiele werkzame doorsnede gegeven voor 

de energie-overdracht ~E tussen een proton met massa M en snel

heid v
1 

en een elektron met massamen snelheidsverdeling f(v
2
). 

De waarden voor deze differentiele werkzame doorsnede dcr/d(~E) 

worden gegeven met behulp van de dimensieloze grootheden 

~~v 1 /v2 en o= E/E
2 

(waarbij E2=!mv;) volgens: 

(2.1) 

hierbij is: 

dcr/d(~E) = 0 

a 
0 dcr/d(!::.E) = ___,-...,... 

~2/::,.E •. :-3 

èlcr/d(~E) = 

4 2 
a = 6,51.10 (barn.keV ) 

0 

~ = v 1 /v2 

0 = ~E/E2 
2 

A = 4.E2 .(~ +~) 
2 B = 4.E2 .(~ -~) 

tili<U, ~E>A 

U<~E<B 

B<~E<A 
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De snelheidsverdeling f(v2) is afhankelijk van de bindings-energie 

van het elektron. Door sommige auteurs (o.a. Vriens, lit.3) wordt 
1 

voor v2 bij berekeningen de waarde v
0 

(= (2U/m) 2
) genomen. In dit 

verslag is voor v2 de over f(v
2

) gemiddelde waarde genomen: 

co 

v2 = fv2.f(v2) dv2 
0 

Voor f(v2) is de door veel auteurs gebruikte snelheidsverdeling 

voor waterstof-elektronen volgens Fock (lit. 3,4,5) genomen: 

waarbij: V 
0 

= (2U/m)! 

Voor de gemiddelde snellieid v2 levert dit de waarde 0,85 V • 
0 

De reden, waarom voor de gemiddelde snelheid van het elektron 

voor de botsing bovenstaande waarde wordt genomen, is als volgt 

te omschrijven. 

Voor een aantal gevallen is door ons met behulp van bovenstaande 

formules de differentiele werkzame doorsnede berekend. Voor ver

schillende waarden van U en een protonen-energie van 3 MeV wordt 

de differentiele werkzame doorsnede weergegeven in fig. 2.1 Deze 

waarden gelden per gebonden elektron. De differentiele werkzame 

doorsnede per atoom volgt uit een sommatie van de waarden voor 

de in de schillen aanwezige elektronen. 

Dit laatste is uitgevoerd voor de berekening van de differentiele 

werkzame doorsnede voor ionisatie van N2 molekulen door 1,7 MeV 

protonen. In fig. 2.2 worden de berekende waarden vergeleken met 

experimentele waarden van Toburen (lit.7). 

Door Toburen wordt in lit.7 vermeld, dat àe waarden, berekend 

volgens Garcia (lit.4) te hoog zijn voor hogere elektronen

energieën. Hetzelfde geldt, wanneer we in bovenstaande formules 
t 

voor v2 de waarde (2U/m)Z gebruiken. Uit fig. 2.2 blijkt, dat 
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een redelijke overeenstemming met experimentele waarden wordt 

verkregen als we voor v
2 

de waarde 0,85v
0 

nemen. 

De totale werkzame doorsnede voor ionisatie wordt verkregen door 

integratie van dcr/dE over de elektronen-energie E : · e e 

(2.2) 

hierbij is: 

go 

a. = f<dcr) dE 
10n o dE e e 

E =~E-U 
e 

De waarden voor de totale werkzame doorsnede voor ionisatie, die 

o.a. in lit.4 en 5 geleverd worden, hebben betrekking op K-schil 

elektronen. Om met deze waarden te kunnen vergelijken zijn door 

ons voor verschillende elementen berekeningen uitgevoerd voor de 

totale werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie. De waarden, die 

berekend zijn met de in dit hoofdstuk vermelde formules (2.1) en 

(2.2), worden weergegeven in fig. 2.3. Hieruit blijkt, dat deze 

waarden goede overeenstemming vertonen met experimentele waarden 

uit lit.4 en 5. 
/ 

De toepasbaarheid van de hier geleverde formules kan tenslotte 

gekontroleerd worden door berekening van de gemiddelde energie 

~E, die in een trefplaat met dikte t (mg/cm2) aan de gebonden 

elektronen wordt overgedragen. Dit bedrag moet gelijk zijn aan 

het energieverlies, dat een proton ondergaat bij het passeren van 

de trefplaat: de "stopping power" , die met de empirische relatie 

van Zaidins (lit.8. ) berekend kan worden. 

Voor de gemiddelde energie-overdracht ~E geldt: 

(2.3) 

hierbij is: 

m godcr. 

~E = n.t i gif d(~E)'~E d(~E) 
0 

n: aantal atomen per g trefplaat 

t: dikte tre~plaat in g/cm2 

g.: aantal elektronen in schil i 
1 

m: aantal elektronenschillen per atoom 



hierbij is: n 

t 

m 

g. 
~ 

dcr./d(~E) 
~ 

~ 2.6. 

aantal atomen per g trefplaat 

dikte trefplaat in g/cm
2 

aantal elektronenschillen per atoom 

aantal elektronen in schil i 

differentiele werkzame doorsnede 

voor ionisatie in schil i, met 

energie-overdracht ~E ('.cm
2
/keV,elektron) 

Het aantal atonen per g trefplaat n volgt uit: 

hierbij is 
23 

getal van Avogadro (6,02.10 atomen/mol) 

atoomgewicht trefplaatmateriaal 

(g/mol) 

Bovenstaande berekening werd uitgevoerd aan een koolstof tref-
2 plaat met een dikte van 0,1 mg/cm. 

Hierbij werd voor ~E berekend de waarde 9 keV, terwijl volgens 

de relatie van Zaidins (lit.8) in dit geval voor ~E een waarde 

van 10 keV wordt gevonden. 
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1~~~--~--~~~~~--~----~--~-L~---L--~-L~--~~---L----~~--~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

fig. 2.1 Differentiele werkzame doorsnede voor ionisatie volgens (2.1), 

v2=.85v
0

, voor verschillende waarden van de bindings-energie U , bij 

een protonen-energie van 3 MeV. 
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fig. 2.2 Differentiele werkzame doorsnede voor ionisatie van N -
2 

molekulen door 1,7 MeV protonen.De getrokken kromme is een 

sommatie van de m.b.v. (2.1) berekende krommesKen L, de 

onderbroken kromme is berekend door Garcia (lit.4). De ex

perimentele waarden zijn afkomstig uit lit.7. 
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fig. 2.3 Totale werkzame doorsnede voor K- schil ionisatie als funktie 

van Ep/UK, waarbij EP de protonen-energie en UK de K-schil-bindings

energie. 

De getrokken kromme is berekend volgens (2.1) en (2.2), de onderbroken 

kromme is berekend door Garcia (lit.4). 

De experimentele waarden zijn afkomstig uit lit.S. 
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3. 1 

3. 1 Inleiding_. 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de produktie van karak

teristieke rÖntgenstraling door sekundaire elektronen. We zullen 

de verhouding berekenen tussen de hoeveelheid karakteristieke 

röntgenstraling, geproduceerd door sekundaire elektronen, en de 

hoeveelheid, geleverd door protonen. 

De berekeningen zijn uitgevoerd op een PDP 11 V03 minikomputer 

met een programma, genaamd SEKEL (Fortran IV). De resultaten 

van de berekeningen worden Ln grafiekvorm gepresenteerd in de fi

guren 3.2, 3.3 en 3.4 van dit hoofdstuk en in tabelvorm 1.n tab.3.1. 

Vervolgens zal worden ingegaan op de produktie van remstraling 

door sekundaire elektronen. 

Bij de berekeningen wordt telkens uitgegaan van een trefplaat, die 

onder een hoek van 60° met de bundel-as is opgesteld. 

Verondersteld wordt, dat de protonen-bundel mono-energetisch is 

en dat de stroomdichtheid over het bundeloppervlak homogeen is. 

Deze veronderstelling is gerechtvaardigd in hoofdstuk 1, par. 1.1.4. 

Een schematische weergave van de trefplaat bij beschieting met 

protonen wordt gegeven in onderstaande figuur. 

~y 

protonen

bundel 

fig. 3. 1 

\ 
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3.2 ·primàire·emissie van kàràkteristieke röntgenstraling. 

Ionisatie van trefplaat-atomen ten gevolge van beschieting met 

protonen resulteert in de emissie van primaire rÖntgenkwanten, 

als ionisatie optreedt in de K- en L- schillen van de atomen. 

Beschouwen we de produktie van karakteristieke straling ten 

gevolge van K- schil ionisatie. 

Is U de K-schil bindings-energie van spore-element Z , dan sp sp 
wordt de hoeveelheid karakteristieke rÖntgenkwanten met energie 

E I gegeven met de betrekking: 
sp sp 

(3.1) 

hierbij is: 

I . = N • t.n.cr . (n.t.cr <<1) sp,p p em~s. 

N 
p 

aantal protonen, dat de trefplaat 

gepasseerd is 

t dikte trefplaat in g/cm2 

n : aantal spore-element atomen per 

cr . 
em~s. 

g trefplaat 

totale werkzame doorsnede per atoom 
2 voor emissie K-rÖntgenkwanten (cm /atoom) 

Het aantal atomen/g van het in de trefplaat aanwezige spore

element Z wordt berekend volgens: sp 

hierbij is 

n = x • 

x 
sp 

sp 
( NA l 

A sp 

gewichtsiraktie van het in de trefplaat 

aanwezige spore-element Z 
sp 24 

getal van Avogadro (=6,02 • 10 atomen/mol) 

atoomgewicht spore-element (g/mol) 
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3.2.1 Totale werkzame doorsnede voor emissie van K-rÖntgenkwanten. 

De werkzame doorsnede cr . uit (3.1) hangt samen met de totale emJ.s. 
werkzame doorsnede voor K- schil ionisatie volgens: 

(3.2) cr • = cr. .wK emJ.s. J.on. 

Hierbij is w K de zogenaamde fluorescentie-opbrengst bij K- schil 

ionisatie. Deze geeft de kans weer, dat ionisatie in de K-schil 

gevolgd wordt door emissie van een karakteristiek K-rÖntgenkwant. 

Deze kans is afhankelijk van twee naast. elkaar optredende proces

sen, die plaatsvinden, nadat een elektron uit de K- schil van een 

atoom verwijderd is. Bij het opvullen van een bij ionisatie ont

stane vakature kan de vrijkomende energie geëmitteerd worden in de 

vorm van een rÖntgenkwant, dan wel door het atoom zelf geabsor

beerd worden. Het laatste proces wordt Auger-effekt genoemd. 

Hierbij ontstaat een vakature in een meer naar buiten gelegen 

schil door emissie van een zogenaamd Auger-elektron. 

Door WK' die een funktie is van het atoomnummer Z van het atoom, 

waarbij ionisatie optreedt, wordt de verhouding aangegeven tussen 

het aantal geëmitteerde rÖntgenkwanten en het aantal ontstane 

vakatures (li t .1 ) • 

De waarden voor de totale werkzame doorsnede voor K- schil ioni

satie kunnen berekend worden met het formalisme uit hoofdstuk 2, 

waar de waarden weergegeven worden in fig. 2.3 

3.2.2 Produktie van karakteristieke rÖntgenstraling in dikke trefplaten. 

In betrekking (3.1) wordt impliciet de voorwaarde gesteld, dat de 

trefplaat zo dun is, dat verondersteld mag worden, dat de werkzame 

doorsnede over de gehele dikte van de trefplaat konstant is. 

In de praktijk wordt aan deze voorwaarde dikwijls niet voldaan. 

In de trefplaat verliezen protonen energie, zodat de energie een 

funktie is van de plaats in de trefplaat. 
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Een betrekking voor het energieverlies, dat protonen in een tref

plaat ondergaan, werd gegeven in par. 2.3. 

Beschouwen we een trefplaat, zoals weergegeven in fig. 4.1 

Definieren we de x-richting als de richting, waarin een proton de 

trefplaat doorloopt, en de y-richting als de richting, waarin de 

röntgenkwanten gedetekteerd worden. 

Is t de dikte van de trefplaat in g/cm
2

, dan geldt voor de afstand, 

die de protonen in de trefplaat afleggen, wanneer ze hierin niet 

gestopt worden: t' = t.2/l3. Voor de produktie van karakteristieke 

rÖntgenstraling in de trefplaat geldt dan: 

(3. 3) 

hierbij is: 

I sp,p 

t' 
= N .nf a . (x) p emJ.s dx 

I sp,p 

a . emJ.s 

dE/dx 

0 

hoeveelheid door protonen gepro

duceerde rÖntgenstraling. 

totale werkzame doorsnede voor 

emissie van rÖntgenkwanten 

"stopping power" voor protonen. 

protonen-energie op resp. x=O en 

x=t' 

De totale werkzame doorsnede voor ionisatie als funktie van de 

protonen-energie en de bindings-energie van de K-schil-elektronen 

wordt gegeven in betrekkingen (2.1) en (2.2) uit hoofdstuk 2. 

Uit deze en de betrekking van Zaidins voor de stopping power voor 

protonen (zie Appendix 1) kan de totale werkzame doorsnede afge

leid worden als funktie van de indringdiepte van protonen in een 

trefplaat. 

Betrekking (3.3) geldt voor de produktie van karakteristieke 

rÖntgenstraling in de trefplaat zelf, en wel op de traverse in de 

x-richting. 

Alleen rÖntgenkwanten, die in de y-richting de trefplaat verlaten, 

kunnen gedetekteerd worden. Afhankelijk van de plaats waar ze in 

de trefplaat geproduceerd worden, zullen de rÖntgenkwanten een 
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bepaalde afstand in de y-richting moeten doorlopen. Hierbij zal 

van de totale hoeveelheid röntgenkwanten, die op y=O geproduceerd 

wordt , een gedeelte in de trefplaat zelf geabsorbeerd worden. 

Wordt het aantal karakteristieke rÖntgenkwanten, dat ter plaatse 

x in de trefplaat wordt geproduceerd, gegeven door i (x), dan 
0 

geldt voor het aantal kwanten, dat de trefplaat verlaat in de y-

richting: 

(3.4) 

hierbij is: 

i(x) =i (x).exp(-~.y) 
0 

~ lineaire absorptie-coëfficient (cm2/g) 

y : ·door rÖntgenkwanten afgelegde weg in de 

trefplaat in g/cm2; y= xl3 

De lineaire absorptie-coëfficient is een funktie van de energie 

van de rÖntgenstraling en van het element, waarin de absorptie 

optreedt. Bestaat een trefplaat uit meerdere elementen, dan kan 

een effektieve.~ berekend worden uit de waarden voor elk element 

afzonderlijk, vermenigvuldigd met de gewichtsfraktie van het bij

behorende element. 

Uit (3.3) en (3.4) volgt nu het totale aantal karakteristieke 

röntgenkwanten I' dat de trefplaat verlaat, volgens: sp,p' 

(3.5) I' sp,p 

Hierbij geldt weer: 

t' 

= N .n fa . (x).exp(-~.xl3)dx p em1s 
0 

t' = t.2/l3, waarbij t de dikte van de 

trefplaat in g/cm
2

• 

Getabelleerde waarden van ~ voor verschillende rÖntgen-energieën 

en elementen worden gegeven in lit.S 
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3.3 Sékundaire emissie van karakteristieke rÖntgenstraling. 

Uit fig. 2.1 van hoofdstuk 2 blijkt, dat de werkzame doorsnede 

voor ionisatie het grootst is bij lagere bindings-energieën van 

de aan de atomen gebonden elektronen. Het merendeel van de sekun

daire elektronen zal dan ook afkomstig zijn uit de meer naar 

buiten gelegen schillen van matrix-atomen. 

Voor het berekenen van de bijdrage door sekundaire elektronen 

aan de totale produktie van de karakteristieke rÖntgenstraling 

van spore-elementen gaan we nu het aantal en de energieverdeling 

van de elektronen berekenen m.b.v. de differentiele werkzame door

snede uit het vorige hoofdstuk. 

3.3.1 Produktie en energie van sekundaire elektronen. 

We beschouwen weer het geval, dat een trefplaat met dikte t, be

staande uit matrix-atomen met atoomnummer ZM, met daarin aanwezig 

het spore-element Z , beschoten wordt met protonen met energie sp 
EP. Het_aantal atomen per g trefplaat wordt gegeven door~· 

De kans, dat een elektron van een matrix-atoom met bindings-energie 

UM na verwijdering u1t zijn schil door botsing met een proton met 

energie E een kinetische energie heeft met een waarde tussen E en 
p e 

E +dE is evenredig met de differentiele werkzame doorsnede 
e e 

dcr(E ,UM)/dE , waarbij E de kinetische energie van het elektron 
p e e 

na de botsing voorstelt. 

Wanneer een matrix-atoom m schillen heeft met bindings-energieën 

u
1

, •••• ,Um' dan geldt voor het aantal gegenereerde sekundaire 

elektronen met een energie tussen E en E +dE per proton: 
e e e 

(3.6) dn(E ) 
e 

m 
~ dcr(E ,u.) d 

= ~· t '-'1 gi • p ~ E 
dE • e 

e 



hierbij is: g. 
~ 

3.7 

aantal elektronen in schil i 

t dikte trefplaat in g/cm2 

U. bindings-energie schil i (keV) 
~ 

Formule (3.6) is slechts geldig, als verondersteld mag worden, dat 

de waarde van de differentiele werkzame doorsnede over de gehele 

dikte van de trefplaat konstant is. Wanneer dit niet het geval is, 

dan geldt voor dn(E ): 
e 

(3.7) dn(E ) 
e 

t 

~I { 
IQ 

m dcr(E (x),U.) E g. ~ p ~ 
1 ~ dE 

e 

.dE }dx 
e 

Hierbij geldt weer, dat het proton de trefplaat in de x-richting 

doorloopt (zie fig. 3.1). 

De grootheid dn(E )/dE , het aantal gegenereerde elektronen per 
e e 

energie-interval dE , is op een konstante na gelijk aan dcr/dE • 
e e 

De konstante bevat de eigenschappen van de trefplaat. 

3.3.2 Produktie van karakteristieke rÖntgenstraling door sekundaire 

elektronen. 

Voor het aantal karakteristièke rÖntgenkwanten, geproduceerd door 

sekundaire elektronen met begin-energie E geldt onder de met (3.3) 
e 

(3) analoge kondities: 

(3.8) 

hierbij is: 

El 

I = N .n. f sp,e e 
cr(E)emis 
(dE/dx') 

dE 

N. 
e 

n 

(dE/dx') 

E 
e 

aantal elektronen met begin-energie E 
e 

aantal atomen per g trefplaatmateriaal 

stopping power vvor elektronen (de x'

richting is de richting van de baan van 

het elektron door de trefplaat) 



(j • 
em~s 

3.8 

totale werkzame doorsnede voor emissie 

van K- röntgenkwanten door elektronen 

(cm2/elektron) 

E
1 

is de waarde van de elektronen-energie, waarbij geen emissie 

meer optreedt. Verderop zal blijken, dat deze waarde gelijk is 

aan de bindings-energie van de K-schil-elektronen van het spore

element Z sp 

De stopping power dE/dx van elektronen in een trefplaat is een 

funktie van de elektronen-energie. Bij de berekeningen is gebruik 

gemaakt van de betrekking van Ehrenberg en King (lit.2 ) • Deze 

geven een betrekking voor de doordringdiepte R(E). Deze luidt: 

(3.9) R(E) = B.En 

Hierbij zijn B en- n konstantes, die in geringe mate afhankelijk 

zijn van de samenstelling van de trefplaat. 

Voor aluminium en CdW04 zijn de waarden van B resp. O,OQ7 en 0,01 
2 n (mg/cm ,keV) en de waarden van n resp. 1,73 en 1,66. 

Een meer uitgebreide beschrijving van de doordringdiepte van 

elektronen in materiaal wordt gegeven in Appendix 1. 

De werkzame doorsnede voor emissie van karakteristieke -_röntgen

straling door elektronen a . hangt weer samen met de werkzame 
em~s 

doorsnede voor K-schil ionisatie cr. volgens (3.2). 
~on 

Voor cr. wordt de betrekking gebruikt vanBetheen Bloch (lit.l~. 
~on 

Hier geldt voor de werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie t.g.v. 

beschieting met elektronen met energie E : 
e 

(3.10) (barn/elektron) 
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Hierbij is Uk de bindings-energie van de K-schil elektronen van het 

spore-element. 

Een ionisatie-kurve, die voor alle elementen geldig is, kan worden 
2 verkregen door vermenigvuldiging van a met Uk. Dit levert kromme 

A in fig. 3.5. 

Een andere benadering-~voor de werkzame doorsnede wordt gegeven door 

Gryzinsky (lit. 3). Hier geldt voor de werkzame doorsnede voor 

K- schil ionisatie door elektronen: 

(IOa) 
5 

0 ' ~ • 1 0 • • (~: ~ ) 1 ' 5 • { 1 + 2~~ 1 • 1 n ( 2 ' 7 + (X- 1 ) • 5}} 

uk.x 

Hierbij is: X = E /U 
e k (Ee en Uk beide in keV) 

Na vermenigvuldiging van a 

verkregen. 

2 
met Uk wordt kromme B uit fig.S.5 

In 3.3 1s reeds opgemerkt, dat de meeste sekundaire elektronen, 

die in de trefplaat geproduceerd worden, ontstaan uit de meer 

naar buiten gelegen schillen van matrix-atomen. Uit fig. 2.1 
( 

blijkt, 'dat de werkzame doorsnede voor de produktie van deze 

elektronen snel naar nul gaat als de kinetische energie groter 

wordt dan T • T is de maximale waarde van de kinetische energie, 
m m 

die een vrij elektron (U=O) kan bezitten na botsing met een 

proton. Is E de energie van het botsende proton, dan geldt voor 
p 

T : 
m 

hierbij is 

T m 

M 

m 

E 
p 

= 4. m E M p 

massa van het proton 

massa van het elektron 

energie van het proton in keV 

Heeft E de waarde van 3 MeV, dan kan men stellen, dat de sekun
p 

daire elektronen een kinetische energie hebben, die niet meer 
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dan 6 à 7 keV zal bedragen. In de beschouwing voor de bijdrage 

aan de produktie van karakteristieke rÖntgenstraling door sekun

daire elektronen worden bijdragen berekend aan spore-elementen 

vanaf Na (Z=11), met een K- schil bindings-energie van 1,08 keV. 

Voor dit element zal de verhouding Ee/Uk het grootst zijn. 

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de formulering van 

Bethe en Bloch, omdat uit de hiermee berekende werkzame doorsnede 

een wat grotere bijdrage volgt aan de produktie van karakteris

tieke. rÖntgenstraling dan uit de formulering van Gryzinsky. 

Zodoende geven de berekeningen de minst gunstige situatie weer. 

Door substitutie van (3.9) en (3.10) ~n (3.8) vinden we: 

(3. 11) I sp,e 

u 
= N .n J 

e E 
e 

( U ) dR(E) dE 
cr • E ' k • dE em~s 

Met deze laatste betrekking en (3.7) kunnen we nu de totale 

produktie van karakteristieke röntgenkwanten door sekundaire 

elektronen berekenen. 

Het aantal karakteristieke rÖntgenkwanten di , geproduceerd sp,e 
door een hoeveelheid sekundaire elektronen dn(E ), met 

e 
energie tussen E enE +dE volgt uit (3.11): e e e 

E 

(3.12) di = dn(E ).n fa . (E,Uk) sp,e e em1s 
uk 

dR(E) 
dE dE 

Integratie over alle gegenereerde sekundaire elektronen levert: 

(3.13) I sp,e 

oo E 

f dn(Ee). Je dR(E) = {n cr • (E,Uk) dE 
dE em~s . 

e uk 
0 

dE} dE 
e 

De relatieve bijdrage tot de produktie van karakteristieke 

rÖntgenstraling door protonen t.o.v. protonen, I /I sp,e sp,p, volgt 

uit de betrekkingen (3.13) en (3.3). 
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3.4 Bétékeningen. 

Berekeningen van de verhouding I /I zijn uitgevoerd voor · sp,e sp,p 
verschillende matrices en spore-elementen, met behulp van een 

programma SEKEL (Fortran IV). 

Hierbij werd de matrix opgedeeld in laagjes. De dikte van de 

laagjes werd zo gekozen, dat enerzijds de protonen-energie in 

een laag konstant verondersteld mag worden (energie-afname minder 

dan 5%), en enderzijds de doordringdiepte van sekundaire elektro

nen klein is t.o.v. de laagdikte. De bijdragen kunnen dan per 

laag worden berekend, onder de aanname, dat alle per laag gege

nereerde sekundaire elektronen in de laag zelf gestopt worden. 

In geval van een matrix, bestaande uit de elementen C,H en O, 

met dikte van 5 mg/cm
2

, is het voldoende om de trefplaat op te 

delen in 10 laagjes. (zie Appendix 1) 

Resultaten van de door ons uitgevoerde berekeningen worden ge

geven in de figuren 3.2, 3.3, en 3.4. Parameters hierbij zijn 

Z en ZM. sp 
Getabelleerde waarden voor de berekende bijdragen voor ver-

schillende ZM en ~ , sp worden gegeven Ln tabel 3.1. 

Tenslotte wordt in fig. 3.5 voor een drietal spore-elementen 

aangegeven, in welk energie-gebied de sekundaire elektronen 

de belangrijkste bijdrage leveren aan de emissie van karakteris

tieke rÖntgenstraling. 
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3.5 Produktie van remstraling door sekundaire elektronen. 

Ten gevolge van versnellingen, die sekundaire elektronen onder

gaan in de buurt van trefplaatatomen, zullen ze energie verlie

zen in de vorm van remstraling (lit.1 ). 

Het remstralingsspektrum is kontinu. De maximale energie van de 

remstralingskwanten kan ten hoogste gelijk zijn aan de kinetische 

energie van het elektron. In ons geval zal deze energie 6 à 7 keV 

bedragen (zie blz. 3.9). 

Voor de berekening van het remstralingsspektrum, dat zich als on

dergrondspektrum manifesteert, kunnen we gebruik maken van het 

formalisme, dat reeds vermeld werd bij de berekening van de bij

drage van sekundaire elektronen aan karakteristieke straling. 

We beschouwen hiervoor weer een aantal elektronen dn(E ), dat 
e 

in de trefplaat wordt gegenereerd (zie fig. 3.1) en waarvan de 

begin-energie ligt tussen E en E +dE • 
e e e 

Het aantal remstralingskwanten met energie tussen E en E +dE , 
r r r 

dat door deze elektronen wordt gegenereerd, kan worden gegeven 

met: 

(3.14) 

hierbij is: 

E 
e 

d d (E ) fcr(Er,E)d:iE) dE Ir,e = n e ·~· 

cr (E ,E) 
r 

E 
r 

werkzame doorsnede voor produk

tie van remstraling (cm
2

) 

~ aantal matrix-atomen per g trefplaat 

R(E) indringdiepte in g/cm
2 

Voor de indringdiepte R(E) geldt weer betrekking (3.9). 

De totale hoeveelheid remstraling met energie tussen E en E +dE r r r 
wordt verkregen door integratie over alle gegenereerde sekundain. 

elektronen: 

E 

(3. 15) 

00 

dn(E ) e 

I = J e 
{~. f (E E) dR(E) • è:lE} dE r,e dE cr r' dE e 

E. e E r r 
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Op de werkzame doorsnede voor de produktie van remstraling door 

mono-energetische elektronen wordt ingegaan in lit. l. Hier 

blijkt, dat de werkzame doorsnede behalve van de elektronen-energie 

en de energie van de geëmitteerde straling ook afhankelijk is van 

de hoek tussen de baan van het elektron en de richting, waarin 

emissie plaatsvindt. 

In geval van PIXE is het moeilijk een werkzame doorsnede voor 

emissie van remstraling af te leiden, omdat: 

- de richting, die sekundaire elektronen in een trefplaat hebben, 

sterk voorwaarts gepiekt is en deze anisotropie een funktie 

van E is. 
e 

- de elektronen in hun baan door de trefplaat energie verliezen, 

waarbij ook de richting van de elektronen verandert. 

Door Folkmann wordt ~n lit.4 een benadering gegeven voor de werk-~ 

zame doorsnede voor de produktie van remstraling, die geldig is bij 

detektie van de kwanten onder een hoek van 90° met de as van de 

ionen-bundel. De door hem gegeven berekende waarden kloppen aardig 

met zijn meetresultaten. 

Hier zal verder niet worden ingegaan op het berekenen van remstra

lingsspektra. 

Wel zal een suggestie worden gedaan voor het experimenteel bepalen 

van remstralingsspektra, gekorrigeerd voor zelfabsorptie-effekten 

in de trefplaat. Zie hiervoor Appendix 2. 
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fig. 3. 1 Relatieve bijdrage aan karakteristieke rÖntgenstraling 

door sekundaire elektronen als funktie van de bindings

energie U van een spore-element, in · een C-, Fe- en 

Au- matrix. De protonen-energie is 3 MeV. 
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Relatieve bijdrage aan karakteristieke röntgenstraling 

door sekundaire elektronen aan spore-elementen met 

bindings-energie groter dan 5 keV, in een c-, Fe- en 

Au-matrix. De protonen-energie is 3 MeV. 
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Relatieve bijdrage aan karakteristieke rÖntgenstraling 

door sekundaire elektronen als funktie van het atoom

nummer ZM van de matrix, voor de spore-elementen Na, 

Al en Ca. De protonen-energie is 3 MeV. 
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3 0 17 

z-M 6(C) I3(Al) 20(Ca) 26(Fe) 29(Cu) 42(Mo) 

I1 (Na) 4o2 3o7 3o6 3 o I 3o0 2o6 
sp 

J 
12(Mg) 3o7 3o2 3 0 1 2o7 2o6 2o3 

I3(AL) 3o2 2o8 2.7 2o4 2o3 1.9 

14(Si) 2.9 2.4 2.3 2o2 2.0 1.7 

I5(P) 2.6 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 

16(S) 2. 1 1.7 1.7 1.6 1.4 1.3 

17(Cl) 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 

19(K) 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 

20(Ca) 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 

22(Ti) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

23(V) 0. 1 0. 1 0. I 0.1 0. 1 0.1 

24(Cr) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

25(Mn) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

26(Fe) . -- -- -- -- -- 0.01 

29(Cu) -- -- -- -- -- --

Tabel 3.1 Relatieve bijdrage in procenten aandeK-schil 

ionisatie door sekundaire elektronen. ZM is het 

atoomnummer van de matrix, Z het atoomnummer 
sp 

van het spore-element. (De berekeningen zijn 

uitgevoerd met SEKEL). 

79(Au) 

2o2 

1.9 

1.7 

1.5 

1.3 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0. 1 

0.05 

0.02 

0.01 

--
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fig. 2.4 Produktie van karakteristieke rÖntgenstra

ling door sekundaire elektronen, zoals deze 

ontstaan in een koolstofmatrix onder beschie

ting met 3 MeV protonen. Gegeven is de ver

deling naar elektronen-aanvangsenergie. Het 

oppervlak onder de krommes is een maat voor 

de totale bijdrage aan de produktie van karak

teristieke straling door sekundaire elektronen. 
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A : Aluminium 

e : Zilver 

5 6 

Totale werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie 

door elektronen, als funktie van de verhouding 

tussen de elektronen-energie E en de bindings-
e 

energie Uk. Kromme A is afkomstig uit lit. 1 

krommeBuit lit.3. De experimentele waarden 

zijn afkomstig uit lit. 1 • 

8 
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4. Diskussie. 

Tussen de door verschillende auteurs berekende waarden voor de 

relatieve bijdrage aan de produktie van karakteristieke rÖntgenstra

ling door sekundaire elektronen bestaan grote diskrepanties. 

Zowel door Folkn1ann (lit.l) als door Akselssou en Johansson (lit.2) 

wordt aan de bijdrage een waarde toegekend van 4% voor natrium (Z=ll). 

In lit.l geldt dit voor een koolstof matrix, terwijl in lit.2 de 

waarde onafhankelijk van de matrix gegeven wordt. 

Door Vis (lit.3) wordt echter voor chloor (Z=17) reeds een bijdrage 

berekend van meer dan 50%. 

Bijdragen van minder dan 10% voor straling met een energie kleiner 

dan 2,5 keV en bijdragen, minder dan 5% voor energieën tussen 2,5 

en 5 keV vallen in het algemeen binnen de onnauwkeurigheid van onze 

kwantitatieve analyses. 

Als de bijdragen, berekend in lit.3, juist zijn, dan zou dit door 

experimenten moeten kunnen worden bevestigd. 

Hiertoe zijn een tweetal experimenten uitgevoerd. In beide experi

menten werd gewerkt met protonen-energieën van 3 MeV. 

l
e . 

- experl.ment. 

Metingen werden gedaan aan drie trefplaten van Zr, Nb resp. Y. De 

intensiteit van de K- en L- pieken werd gemeten en berekend. Daar 

de L- schil bindings-energie van alle gekozen elementen kleiner 

is dan 2,5 keV, terwijl deK-schil bindings-energie groter is dan 

10 keV, mag worden aangenomen, dat alleen in de 1- pieken een bij

drage van sekundaire elektronen aanwezig is. 

Het verschil in verhouding van de inhoud van 1- en K- pieken tussen 

berekende en gemeten waarden is een maat voor de bijdrage aan de 

produktie van karakteristieke rÖntgenstraling door sekundaire elek

tronen. Voor de verschillende trefplaten worden de resultaten van 

dit experiment gegeven in de volgende~ tabel. 
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trefplaat- dikte röntgenstralings- verhouding intens. 

samenstelling 
2 energie straling (rog/cm ) ' L- en K -

K L gemeten berekend 
Ci. 

Zr 0,624 15' 77 2,04 27,5±0,5 26 

Zr 1 '51 , , ' , 18,5±0,5 21 

Nb 0,98 16,614 2,166 34,5±0,5 34 

Nb 2,5 ' , ' ' 16,5±0,5 15 

Selectrou + 6,3 14,96 1 '92 '9 ,0±0 ,5 11 

Y(N0
3

)
3

.5H20 6,06 
' ' ' ' 11 ±1 13 

Bij de berekening van de L/K- verhouding is de trefplaat opgedeeld in 

laagjes met een zodanige dikte, dat de werkzame doorsnede per laagje 

konstant werd verondersteld. Vervolgens werd de produktie van K- en L

straling berekend m.b.v. betrekking (3.5) uit hoofdstuk 3. 

De werkzame doorsnede voor ionisatie werd berekend met het formalisme 

gegeven in hoofdstuk 2, terwijl voor de fluorescentie-opbrengst (zie 

hfdst. 3) de waarden uit lit.4 werden gebruikt. Voor de lineaire absorp

tie-coëfficient werden de waarden uit lit.5 gebruikt. In rekening werd 

verder gebracht de efficiency van het detektiesysteem als funktie van 

de stralings-energie (lit.6). De bijdragen uit de verschillende laagjes 

werden vervolgens gesommeerd. 

De onnauwkeurigheid in de berekende waarden ontstaat voornamelijk door 

de onnauwkeurigheid in de waarden van de totale werkzame doorsnede voor 

ionisatie en de waarden van de fluorescentie-opbrengst. Deze kunnen 10 à 

20% bedragen. Verder moet nog rekening worden gehouden met de onnauw

keurigheid in de detektie-efficiency en de onnauwkeurigheid, die ont

staat door het konstant stellen per laag van de totale werkzame door

snede. De laatste onnauwkeurigheden bedragen enkele procenten. 

Experimentele en berekende waarden stemmen goed overeen. Gekonkludeerd 

kan worden, dat de bijdrage van sekundaire elektronen niet groter zal 

zijn dan de onnauwkeurigheid in de metingen. 

De gedachtengang achter het tweede experiment was als volgt. 

Bij alle berekeningen van de bijdrage van sekundaire elektronen aan de 

produktie van karakteristieke rÖntgenstraling werd uitgegaan van tref

platen, die veel dikker zijn dan de doordringdiepte van de sekundaire 

elektronen. In dat geval mag verondersteld worden, 



4.3 

dat alle gegenereerde elektronen in de trefplaat zelf gestopt worden. 

Verwaarloosd zijn hierbij de randeffekten aan de voorzijde van de 

trefplaat. 

Een sekundair elektron zal, alvorens het ionisatie veroorzaakt, 

gemiddeld een bepaalde afstand in de trefplaat afleggen. Wanneer 

we de bijdrage aan de produktie van karakteristieke straling door 

sekundaire elektronen beschouwen als funktie van de plaats in de 

trefplaat, dan kunnen we twee gebieden onderscheiden. Dit wordt 

in onderstaande figuur toegelicht. Hierin wordt I weergegeven sp,e 
als funktie van de plaats in de trefplaat. 

I 
sp,e 

/ 
0 

2 
fig. 4.1 

x-
t 

In het te gebied bereikt de produktie van karakteristieke straling 

een verzadigingswaarde na een afstand, die wat kleiner zal zijn 

dan de doordringdiepte van die sekundaire elektronen, die in staat 

zijn een bijdrage te leveren. 

Wanneer we uitgaan van een trefplaat met een dikte, die veel 

-kleinèr is dan de doordringdiepte van elektronen, dan zal de ver

zadigingswaarde niet bereikt worden. Van dit effekt is bij het 

volgende experiment gebruik gemaakt. 

2
e . 

exper~ment. 

Uitgegaan is van een Nuclepore filter )
1 

met een dikte van 1 mg/cm2 • 

Hierop werd RbCl homogeen aangebracht, en wel zodanig, dat zich op 

het filter een laag bevond van 0,1 mg/cm2• 

De K-schil bindingsenergièën van Rb en Cl bedragen resp. 15,2 en 

2,82 keV. In fig.4.2 is de experimentele opstelling weergegeven. 

protonen 
--.-~~~~~/- --'--~~~~--

a) b) 

fig. 4.2 

1 
) Nuclepore is een handelsmerk van Nuclepore corporatien 



4.4 

Uit fig. 2.4 (hfdst.2) blijkt, dat de bijdrage aan karakteristieke 

straling door sekundaire elektronen bij chloor het grootst is bij 

elektronen-energieën tussen 4 en 7 keV. De bii deze energieën be-
··· 2 

horende doordringdiepte bedraagt resp. 0,05 en O,l rog/cm 

Verondersteld kan dus worden, dat de produktie van karakteristieke 

straling door sekundaire elektronen, gegenereerd in de RbCl zelf, 

~rotendeels in gebied 1! lig~ 

In situatie 4.2.a zal deze veronderstelling bepalend zijn. In si

tuatie 4.2.b zal in het RbCl een bijdrage geleverd worden door 

sekundaire elektronen, die uit het Nuclepore afkomstig zijn In het 

laatste geval treedt een extra absorptie van straling op in het Nucle

pore. Om in situatie 4.2.a dezelfde absorptie te verkrijgen is tussen 

trefplaat en detektor een extra absorber van de juiste dikte aange

bracht. Verder werd in situatie 4.2.a een Nuclepore filter in de 

bundel geschoven om te zorgen, dat in beide gevallen de protonen

energie in het RbCl dezelfde waarde had. 

In beide gevallen is de verhouding in intensiteit tussen de Rb-K 

piek en de Cl-K piek bepaald. De resultaten worden in onderstaande 

tabel gegeven. 

verhouding Cl-K/Rb-K 

sit. a sit. b 

monster 1 0,28±0,02 0,26±0,02 

monster 2 0,24±0,02 0,24±0,02 

Uit fig. 4.1 valt af te leiden, dat, wanneer de relatieve bijdrage 

van sekundaire elektronen in situatie 4.2.b. 10% zou bedragen, dit 

in de gemeten waarden zou moeten blijken uit een toename van de 

Cl-K/Rb-K verhouding van ca. 5% t.o.v. de gemeten waarden in situ

atie 4.2.a. 

Uit de resultaten blijkt echter, dat de verhoudingen, gemeten in 

beide situaties, elkaar overlappen, zodat hieruit geen signifikante 

bijdrage valt af te leiden. Gekonkludeerd mag worden, dat de bijdrage 

aan de produktie van karakteristieke straling door sekundaire elek

tronen niet signifikant is t.o.v. de nauwkeurigheidsmarge van de 

metingen. 



4.5 

De waarden voor de relatieve bijdrage aan karakteristieke straling 

door sekundaire elektronen, zoals berekend in dit verslag, Z1Jn 1n 

overeenstemming met de bere~ende bijdragen in lit.l en 2. 
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Hoofdstuk 5: Konklusies en aanbevelingen. 



5. 1 

5. Konklusles en aanbevelingen. 

Uit de berekeningen en metingen kunnen de volgende konklusies 

getrokken worden ten aanzien van de invloed, die sekundaire elek

tronen hebben op de produktie van karakteristieke rÖntgenstraling 

bij gebruik van 3 MeV protonen: 

-Voor spore-elementen vanaf Na (Z=ll) is de invloed kleiner dan 

5% en voor spore-elementen vanaf Fe (Z=26) kleiner dan 1%. 

Het effekt van sekundaire elektronen is daarom praktisch ver

waarloosbaar t.o.v. de nauwkeurigheid in de metingen. 

Het effekt is nagenoeg onafhankelijk van de matrix 

-De berekende waarden, weergegeven in tabel 3.1 van hoofdstuk 3 

zijn in overeenstemming met de waarden, berekend door Folkmann 

(lit.l) en Akselssou en Johansson (lit.2). 

Het verdient aanbeveling om het 2e experiment uit hoofdstuk 4 te 

herhalen bij hogere protonen-energieën, daar dan een signifikante 

bijdrage te verwachten valt. 

Verder is het aan te bevelen om het formalisme voor de berekening 

van de bijdrage aan karakteristieke straling door sekundaire elek

tronen toe te passen op de produktie van remstraling m.b.v. de in 

lit.3 gegeven werkzame doorsnede. De resultaten hiervan kunnen ver

geleken worden met gemeten spektra (zie Appendix 2). 

Indien een bevredigende overeenstemming wordt gevonden kunnen be

rekende spektra gebruikt worden voor achtergrond-subtractie bij 

het verwerken van spektra. Piekinhoud bepaling, alsmede het meten 

van de efficiency van het detektie-systeem als funktie van de stra-

lings-energie kan dan sterk vereenvoudigd worden. (lit.4). _j 
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A I. 1 

Appendix Stopping power van geladen deeltjes ~n materialen. 

De energie, die geladen deeltjes verliezen op hun baan door een 

trefplaat is een gevolg van wisselwerking met atomaire elektronen, 

en kan beschreven worden met de verstrooiingstheorie van 

Rutherford (lit.1). 

Door Bethe en Bloch (lit. 1 en 2) wordt een betrekking gegeven 

voor de stopping power, die geldig is voor niet relativistische 

deeltjes, ongeacht hun massa. Deze luidt: 

(A 1. 1) 
4 2.e .n.Z 

E 
ln(2E/I) 

dE stopping power (keV /cm) 
dx hierbij is: 

aantal atomen/ 3 
n cm 

I gemiddelde ionisatiepotentiaal van 

trefplaat-atomen 

z atoomnummer trefplaat-element 

e elektron-lading 

E deeltjes-energie 
/ 

In de literatuur worden voor de stopping power verschillende 

empirische benaderingen gegeven. Bij de berekeningen, die in dit 

verslag vermeld zijn, is gebruik gemaakt van een tweetal van 

dergelijke benaderingen voor resp. protonen en élektronen. 

Op beide benaderingen zal worden ingegaan. 

A 1.1 Stopping power voor protonen. 

Een veel gebruikte benadering voor het energieverlies van protonen 

en ionen bij het indringen in trefplaten van verschillende samen

stellingen wordt gegeven door Zaidins in lit.3. Deze luidt: 

(A 1. 2) 
C{1 - exp(-a.E)} 

E3/4 



hierbij is: dE 
dx 

a en C 

E 

A 1. 2 

stopping power voor ionen 1n 

MeV/(g/cm2) 

parameters, afhankelijk van de tref

plaatsamenstelling (C in Mev7/ 4/(g/cm2), 

a in MeV-l) 

protonen-energie in MeV. 

De benadering is geldig voor niet relativistische deeltjes. 

Voor verschillende elementen zijn voor protonen de waarden van 

a en C gegeven in tabel A.1 

A 1.2 Stopping power voor elektronen. 

Uitgaande van experimentele gegevens is door Katz en Penfold (lit.4) 

de volgende empirische relatie gegeven voor de indringdiepte van 

elektronen: 

(A 1. 3) R = 412 E(1,265- 0,0964lnE) 

hierbij 1s R . d · d' · I 2 1n r1ng 1epte 1n mg cm 

E elektronen-energie in MeV 

Vergelijking met experimentele gegevens (o.a. lit.S) toont aan, 

dat dit een goede benadering is voor elektronen-energieën groter 

dan 10 keV. Voor lagere energieën levert bovenstaande relatie 

echter te lage waarden (lit.8) 

De relatie tussen indringdiepte en energie van elektronen in het 

energie-gebied van 1-40 keV is onderzocht door Lane en Zaffarano 

(lit.6) 

Zij gaan uit van de relatie vanBetheen Bloch (A 1.1), waarmee 

ze de indringdiepte berekend hebben volgens: 

(A 1. 4) R = 
e: 

E 
0 

!'(dE) -1 dE 
dx 



hierbij is: 

E 
0 

E: 

A 1.3 

• d · d' · I 2 
Hl r~ng ~epte ~n g cm 

stopping power (A 1.1) in keV/(g/cm2) 

begin-energie elektronen (keV) 
< 

waarde van E, waarvoor geldt: ln(2E/I)=O 

Voor verschillende energieën is door Lane en Zaffarano de indring

diepte uitgerekend in aluminium, collodion en farmvar trefplaten 

(lit.6). De waarden voor collodion en farmvar worden weergegeven 

door kromme C van fig. A 1., voor aluminium door kromme B. 

De indringdiepte volgens Katz en Penfold (lit.4) wordt weergege

ven door kromme D. In de figuur komt de afwijking van deze kromme 

voor lagere elektronen-energieën duidelijk tot uiting. 

Op grond van experimentele gegevens wordt door Ehrenberg en King 

(lit.7) een eenvoudige betrekking gegeven voor de indringdiepte 

van elektronen. 

Deze luidt: 

(A 1. 5) 

hierbij is: I 

B en n 

indringdiepte in ~m 

coëfficienten, afhankelijk van de tref
u plaatsamenstelling ( B in ~m/(keV) ). 

Voor aluminium en CdW0
4 

zijn de waarden van B resp. 0,025 en 

0,015 en èe waarden van n resp. 1,73 en 1,Q6. De indringdiepte, 

uitgedrukt in mg/cm2 wordt verkregen door vermenigvuldiging van 

bovenstaande betrekking met de dichtheid van de gebruikte tref

plaat. In fig. A 1. zijn de waarden voor de indringdiepte in een 

Csi-trefplaat weergegeven door kromme A. De met bovenstaande be

trekking berekende waarden voor aluminium vallen samen met de 

waarden berekend door Lane en Zaffarano. (kromme B, fig. A 1.) 

Bij de berekening van de bijdrage aan de produktie van karakte

ristieke straling door sekundaire elektronen (3.13) ia de laatst 

besproken betrekking gebruikt. 



\ A I. 4 

trefplaat- a c 
materiaal MeV- 1 M v7/4 2 -1 e cm g 

H 38t6 625 

He 14.8 260 

Li 14.3 222 

Be 12.0 219 

B 10.2 219 

c 8.9 228 

N 8.0 220 

0 7.2 214 

F 6.7 197 

Ne 6.2 201 

Na 5.8 190 

Al 5.2 184 

Si 5.0 187 

Cl 4.4 1 71 

Ca 4.0 170 

V 3.7 148 

Fe 3.5 148 

Ni 3.3 148 

Cu 3.3 140 

Ge 3. 1 . 131 

Zr 2.8 122 

Ag 2.6 114 

Sn 2.6 108 

Ta 2.3 90 

Au 2.2 87 

Pb 2.2 84 

u 2.2 78 

Tabel A.1 Energieverlies-parameters voor protonen 

volgens Zaidins (lit. 3. ) 
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2 . 
Indringdiepte R (mg/cm ) als funktie van de elektronen-

• 
energie E voor verschillende elementen: 

e 
kromme A: Csl-trefplaat (volgens li t. 7) 

kromme B: Al-trefplaat (volgens lit.6) 

kromme C: Collodion en Fermvar trefplaat (volgens lit.6) 

kromme D: indringdiepte volgens lit.S 
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A 2.1 

Appendix 2: Achtergrondspektra, gekorrigeerd voor zelfabsorptie. 

Bij het uitvoeren van analyses aan vloeistoffen worden door ons Selectrou 

filtreerpapiertjes gebruikt als dragermateriaal. 

Gebleken is, dat in de dikte van deze filtreerpapiertjes een spreiding 

van 10% kan optreden. 

Om na te gaan, welke invloed deze spreiding heeft op de achtergrond, 

zijn remstralingsspektra gemeten. 

Hiermee is het mogelijk om een spektrum te berekenen dat gekorrigeerd is 

voor zelfabsorptie in de trefplaat. 

Beschouwen we weer fig. 3.1 van hoofdstuk 3. 

We nemen aan, dat de trefplaat zo dun ist dat de produktie van remstraling 

onafhankelijk is van de plaats in de trefplaat. Wordt het aantal kwanten 

per eenheid van trefplaatdikte tussen x en x+dx gegeven door 

geldt voor het totale aantal geëmitteerde kwanten op y=O: 

t' 

(A 2. 1) I = .fi 
0 0 0 

dx =i • t' 
0 

]_ ' 
0 

dan 

Hierbij is t' de dikte van de trefplaat in de x-richting (t'=t.2//3) 

Het aantal remstralingskwanten, dat de trefplaat in de y-richting verlaat, 

wordt gegeven door (zie (3.5) uit hoofdstuk 3): 

(A 2. 2) 

t' 

I = fi .exp(-~.x/3) dx = 
0 0 

i 
~~~ • (1 - exp(-~.t'/3)) 

We voeren nu de absorptie-faktor f=I/I in. Uit (A 2.1) en (A 2.2) volgt 
0 

dan: 

(A 2. 3) f = I/I = 1 ,;3 (1 - exp(-~.t'/3)) 
0 ~.t 

(-

r 



A :2.2 

We brengen nu tussen trefplaat en detektor een extra absorber aan in de 

vorm van een folie met dezelfde dikte en samenstelling als de trefplaat. 

Dit is weergegeven in onderstaande figuur. 

protonen 

& 
rö kwanten !. tl 

Voor het aantal kwanten I', dat deze absorber passeert, geldt: 

(A 2.4) I' = I.exp(-~t) 

Hierbij is t de dikte van de trefplaat. 

We voeren nu de absorptiefaktor f = I'/I in. Hiervoor geldt: 
0 

(A 2.5) 

Substitutie van (A 2.5) in (A 2.3) levert: 

(A 2.6) f = (f
2 - t)/2lnf 
0 0 

Met behulp van de laatste betrekking kan nu het remstralingsspektrum I 

berekend worden uit gemeten spektra met en zonder extra absorber. Dit 

is uitgevoerd aan Selectrou filtreerpapiertjes, met als absorber een 

Selectrou filtreerpapiertje van dezelfde dikte. Een resultaat hiervan 

wordt gegeven in fig. A2.2. 

0 

In fig. A 2.1 worden de gekorrigeerde spektra gegeven van filtreerpa

piertjes van 5,0 resp. 5,5 mg/cm2• Hieruit blijkt, dat de waarden van I 

die volgens bovenstaande wijze berekend zijn, minder dan 10% van elkaar 
0 

verschillen. Voor deze metingen blijkt dus, dat de produktie van remstra

ling nagenoeg onafhankelijk is van de dikte van de trefplaat, zodat 

(~ 2.1) gehandhaafd kan blijven. 
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fig. A 2.1 Achtergrondspektra gekorrigeerd voor zelfabsorptie 

in de trefplaat, bestaande uit Selectren-filtreer

papiertjes met dikte van resp. 5,0 en 5,5 mg/cm
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fig. A 2.2 Achtergrondspektra van Selectren met 

dikte 5,0 mg/cm
2

• Weergegeven zijn 

gemeten spektra met en zonder absor

ber en het voor zelfsbsorptie gekar

rigeerde spektrum. 


