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Samenvatting 

In de groep Cyclotrontoepassingen warden spoorele

ment analyses uitgevoerd met behulp van de methoden PIXE 

(Particle Induced X-ray Emission) en XRF (X-Ray Fluores

cence). De analyses liggen vooral op medisch en milieu

kundig gebi~d. Omdat vaak routinematig grate aantallen 

monsters geanalyseerd moeten warden, is een korte meet

tijd noodzakelijk. 

In <lit afstudeerwerk is voor de PIXE methode de in

vloed van de diverse meetparameters op de analysetijd en 

de signaal-ruis verhouding bekeken. De meetparameters 

zijn: protonenenergie, trefplaatdikte en rontgenabsorber

dikte. 

Voor spoorelementen met een K -rontgenenergie tus
a 

sen 2 en 15 keV zijn parameterwaarden berekend, waarbij 

de signaal-ruis verhouding van de K -lijn maximaal is. 
a 

Hierbij is rekening gehouden met randvoorwaarden die de 

maximale waarde van de signaal-ruis verhouding beinvloeden: 

trefplaatbeschadiging, telsnelheidsbegrenzing en stralings

veiligheid. Het blijkt dat indien slechts naar de K-lijnen 

gekeken wordt, elementen met 23 < Z < 30 bet allerbeste gede

tecteerd kunnen warden. 

Neveneffecten beinvloeden gedurende bet experiment 

de signaal-ruis verhouding ongunstig. Hiervoor blijken de 

diffusie folies verantwoordelijk te z1Jn. 

Naast de minimalisering van de meettijd voor een 

specif iek element is oak de minimalisering van de meet

tij d voor een geheel rontgenenergiegebied bekeken. 

Dit is gedaan aan de hand van luchtstofmonsters (aerosolen). 
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HOOFDSTUK I =========== 
INLEIDING 

I-I _!.n_!.ei_di_n£ 

Met de toenemende rol van spoorelementen op medisch 

en milieuku~dig gebied, neemt ook het belang van analyse

methoden toe. In de onderwerpgroep Cyclotrontoepassingen 

van de vakgroep Deeltjesfysica wordt onderzoek verricht 

aan en met de spoorelement analysemethoden PIXE (Particle 

Induced X-ray Emission) en XRF (X-Ray Fluorescence); 

methoden die berusten op de rontgenspectroscopie (Beu77, 

Dui78,Dam79,Wij80,Hem80,Kiv80)'. 

In het geval van PIXE wordt een op spoorelementen te 

analyseren materiaal beschoten met versnelde deeltjes. 

In ons geval wordt gebruik gemaakt van protonen (Fol74a). 

De atomen, waaruit het materiaal is opgebouwd, warden dan 

in een aang€slagen toestand gebracht en/of geioniseerd en 

zullen karakteristieke straling uitzenden. De elektronen 

die ten gevolge van de botsingsprocessen worden losgesla

gen, krijgen kinetische energie mee en warden op hun weg 

door het materiaal afgeremd. Daarbij wordt niet-karakteris

tieke straling uitgezonden. 

De rontgenkwanten worden met een energie dispersief 

systeem gedetecteerd. In Fig.I-I is een PIXE-spectrum weer

gegeven waar het aantal geregistreerde rontgenkwanten per 

energie-interval uitstaat tegen de rontgenenergie. 
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Het spectrum bestaat uit een continue achtergrond, voor

namelijk afkoms1 tig van remstraling, waarop de karakteris

tieke pieken van de spoorelementen zijn gesuperponeerd. 

De oppervlakte van zo'n karakteristieke piek is een maat 

voor de hoeveelheid van het spoorelement. Met behulp van 

PIXE kunnen door middel van een eenmalige beschieting van 

het materiaal de aanwezige spoorelementen met Z > 11 en 

hun concentraties bepaald warden. Voor PIXE ligt de de

tectiegrens tussen 0,1 - 10 ppm, afhankelijk van het 

spoorelement. 

In het geval van XRF wordt het te analyseren mate-

riaal bestraald met fotonen. Naast de PIXE opstelling 

beschikt de groep Cyclotrontoepassingen ook over een 

XRF opstelling, ontworpen door Gerd Wijnhoven (Wij80). 

In deze XRF opstelling wordt gebruik gemaakt van de 

laag energetische fotonen van de drie radio-nucliden 
55 109 241 

F e ( 5 , 9 k e V ) , Cd ( 2 2 , I k e V ) , Am ( 6 0 k e V ) , w a a r -

mee over een breed gebied van elementen gevoelig gemeten 

kan warden. Het voordeel van de beschikbaarheid van een 

XRF opstelling naast de PIXE opstelling is, dat ook spoor

element analyses uitgevoerd kunnen warden in tijden dat 

het cyclotron niet voor PIXE gebruikt kan worden. 

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan aan 

PIXE en XRF, teneinde een beter inzicht te krijgen in de 

fundamentele processen, de methoden te verbeteren en de 

betrouwbaarheid van de analyses te verhogen. Voorts moes

ten er ook betrouwbare monsters gemaakt worden. Hiervoor 

werden binnen de PIXE groep speciale monsterpreparatie

technieken ontworpen (Kiv79). Met de aanwezige meetop

stelling en de dataverwerkingsapparatuur is het thans mo

gelijk om op grote schaal analyses te verrichten. 

Daarbij ligt de roeeste interesse op medisch (bloed, 

weefsel) en rojlieukundig (luchtstof, afvalprodukten) ge

bied. 

Wanneer grote aantallen monsters routineroatig ge

analyseerd rooeten warden, is een meting met een korte 
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meettijd van belang. Voor dit type toepassing bestaat 

grate belangstelling en in deze mogelijkheid ligt ook de 

kracht van PIXE. 

Daarom werd in het kader van dit af studeerwerk het effect 

van diverse meetparameters bekeken. Zo werd van de proto-. 
nenenergie, de dikte van het te analyseren materiaal en 

van de dikte van het r5ntgenabsorptiefilter de invloed op 

de meettijd en de signaal-ruis verhouding bekeken. 

Er wordt een beschrijving gegeven voor de signaal

ruis verhauding (piek-wortel-achtergrond verhauding) 

(Haofdstuk III). Met behulp van deze beschrijving zijn 

vaor een aantal vaak voorkomende spoorelementen de beste 

waarden van de meetparameters berekend, teneinde de sig

naal-ruis verhouding te maximaliseren. Daarbij is re

kening gehouden met een aantal beperkingen, die door bet 

systeem warden apgelegd, zaals de maximale protonenstroom, 

trefplaattemperatuur en maximaal toelaatbare telsnelheid 

(Haafdstuk IV). De juistheid van onderdelen van de be

schrijving is gecontroleerd aan de hand van metingen. 

Verder warden enige moeilijkheden die in de praktijk 

aptreden en die de signaal-ruis verhouding negatief be

invloeden, bespraken (Hoofdstuk V). Voor het routinematig 

meten van luchtstofmonsters (aerosolen) wordt een maxima

lisering besproken (Haafdstuk VI). 
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HOOFDSTUK II ============ 

PIXE - ANALYSES 

II-I Qe_e~p~rim~n!e!e_oEs!ellin£ 

De meetopstelling die voor PIXE gebruikt wordt, 

is weergeg£ven in Fig.II-I. 
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De PIXE meetopsteZZing 

PIXE kan met velerlei deeltjes bedreven worden. In Eind

hoven is gekozen voor protonen, die door het A.V.F. cy

clotron voor het PIXE experiment versneld worden tot een 

energie van 3,5 of 7 MeV. Via het bundelgeleidingssysteem 

pereiken de protonen de meetopstelling waar ze met be

hulp van twee rnagnetische lenzen (I) (quadrupool doublet) 

gefocusseerd kunnen worden, zodat zoveel mogelijk proto

nen de trefplaat kunnen bereiken. Om ervoor te zorgen dat 

de protonenbundel op de trefplaat de vereiste uniformi

tei t (constante stroomdichtheid over het oppervlak) heeft, 

kunnen een of meerdere beryllium folies (2) in de bundel 

worden geschoven. Ten gevolge van de verstrooiing van de 

protonen ontstaat een diffuse bundel. Op deze manier kun

nen tevens 'hot spots' die aanleiding geven tot monster

beschadiging, vermeden worden. Een ander bijkomend voor-
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deel van de diffusie folies is de energievermindering. 

Door de dikte van de diffusie folies te varieren, kan 

de protonenenergie op het monster veranderd warden. Bij 

gebruik van een 4,7 mg/cm
2 

Be folie warden de beginener

gien van 3,5 en 7 MeV verminderd tot resp. 3,08 en 

6,8 MeV. Via de koolstofdiafragma's D
3 

en D
4 

bereikt de 

bundel de 'trefplaat (3). Deze trefplaat bestaat meestal 

uit een dragermateriaal, waarop het te analyseren mon

ster hetzij in vloeibare, hetzij in vaste vorm, is aan

gebracht. De trefplaat is ingeklemd in een diaraampje. 

Voor het dragermateriaal wordt gebruikt gemaakt van fil

ters of folies, bestaande uit koolwaterstofverbindingen. 

De PIXE groep beschikt over een aantal zelf ontwikkelde 

technieken om de monsters homogeen (constante samenstel

ling) en uniform (constante oppervlakte dichtheid) op de 

drager aan te brengen (Kiv79). De trefplaten kunnen met 

behulp van een diawisselaar, die in vacuum (0,03 Pa) is 

opgesteld, een voor een in de protonenbundel gebracht 

warden. Op deze manier kunnen 80 trefplaten achter elkaar 

gemeten warden zonder dat het vacuum onderbroken behoef t 

te warden. Via een regelbaar ventiel kan stikstof in de 

vacuumkamer ingelaten warden om de druk te verhogen. Dit 

kan noodzakelijk zijn bij het analyseren van dikke, elek

trisch slecht geleidende trefplaten (gesteentes) om op

laadeff ecten tegen te gaan (Zon79). 

Indien de protonen niet in de trefplaat gestopt 

.warden, warden ze in de Faraday Cup (4) opgevangen. 

Deze bestaat uit een lange koolstof pijp, die via een 

digitale stroom integrator (5) (Current Digitizer) met 

aarde verbonden is. Hiermee kan de hoeveelheid lading 

die op de trefplaat is gevallen, bepaald warden, hetgeen 

vaak van belang is bij kwantitatieve analyses. 

De karakteristieke rontgenkwanten en de remstraling, 

afkomstig van de trefplaat, die onder een hoek van 30° 

met de normaal op de trefplaat en de invallende protonen

bundel staat opgesteld, warden resp. isotroop en aniso

troop uitgezonden. Een gedeelte daarvan wordt in de rich

ting van de detector (7), onder een hoek van 90° met de 
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protonenbundel, uitgezonden en gedetecteerd. Tussen de 

trefplaat en de detector zijn verwisselbare beryllium 

folies (6) (rontgenabsorbers) aangebracht. Deze hebben 

een tweevoudige functie: 

-Protonen die aan de trefplaat en de vacuumkamer in de 

richting van de detector verstrooid warden, moeten door 

de folies gestopt worden. Wanneer immers hoog energe

tische protonen in de detector komen, slaat de detector 

dicht, hetgeen ten koste gaat van het aantal te regis

treren rontgenkwanten. 

-Laag energetische rontgenstraling wordt Sterker geab

sorbeerd dan hoog energetische rontgenstraling. Omdat 

het spectrum voornamelijk uit laag energetische rontgen

kwanten, afkomstig van remstraling (Fig.I-I) bestaat, 

wordt de telsnelheid van hoog energetische rontgenkwan

ten ten opzichte van de totale telsnelheid van het spec

trum verhoogd. 

De rontgenkwanten warden gedetecteerd door een 

energie dispersieve Si(Li)-detector. In het kristal wordt 

de energie van het gedetecteerde rontgenkwant omgezet in 

een stroompuls, waarvan de grootte recht evenredig is met 

de rontgenenergie. In de voorversterker (8) wordt de 

stroompuls omgezet in een spanningspuls, die daarna wordt 

versterkt. Dit signaal wordt zowel aan de hoofdverster

ker (10) als aan de discriminator (9) toegevoerd. In de 

hoofdversterker wordt de spanningspuls verder versterkt 

en verwerkt tot een gaussvormige puls met constante half

waarde breedte (puls-shaping). Omdat het verwerken enige 

tijd kost (~35 µs) kunnen gedurende dat tijdsinterval 

meerdere pulsen aangeboden warden. Daardoor ontstaat er 

pulssommatie (pile-up) dat spectrumverstorend werkt. Om 

deze pile-up tot een minimum te beperken, is in de meet

opstelling een pile-up rejector (Beu77) ingebouwd, die 

in het kort als volgt werkt. 

Wanneer een rontgenkwant gedetecteerd wordt, wordt 

tevens een puls aan de discriminator afgegeven, die er 
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een logisch (TTL) signaal van maakt. Dit signaal triggert 

een hoogspanningsvoeding (13), waardoor de electrostati

sche bundelafbuiger (14) (zwieper) die achter de quadru

poollenzen is opgesteld, spanningsloos wordt. De bundel 

wordt niet meer afgebogen en komt niet meer op de tref

plaat terecht, waardoor geen nieuwe rontgenkwanten kunnen 

warden vr1jgemaakt. Deze toestand houdt aan zolang de 

hoofdversterker aan het verwerken is. 

De gaussvormige puls uit de hoofdversterker wordt 

toegevoerd aan een Analoog naar Digitaal Converter (11) 

(ADC) die de hoogte van de puls converteert naar een bi

naire waarde die door de computer (12) gelezen kan worden. 

Op deze wijze ontstaat een spectrum, dat naar magnetische 

schijven (floppy-disk) geschreven kan warden voor latere 

verwerking. Als computer wordt gebruik gemaakt van een 

PDP-11/V03, waarvoor in de PIXE groep zowel data-accumu

lerende als data-verwerkende software ontwikkeld is 

(Omm79,Vae79). Dataverwerking omvat o.a. het aftrekken 

van achtergrond, het zoeken en identificeren van pieken. 

gladstrijken, plotten en het grof bepalen van piekopper

vlakken (KRAK). Voor het fijn bepalen van piekoppervlakken 

is op de Burroughs B7700 een door de PIXE groep ontwikkeld 

programma (PROFANAL) aanwezig. 

Voor de XRF opstelling kan hetzelfde data-accumule

rende systeem gebruikt warden. In dit geval wordt de de

tector verplaatst naar de fotonenbronopstelling. 
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11-2 Prod~c!i~ ~a~ EO~t~e~s!r~lln~ ~o~r_pEO!O~e~ 

Bij PIXE worden atomen beschoten met hoog energe-

t is che deeltjes, in ons geval protonen. Een gedeelte van 

de kinetische energie van de protonen wordt overgedragen 

aan de elektronen die uit een schil verwijderd worden. 

Zo'n elektron dat het atoom verlaat, wordt 'secundair 

elektron' genoemd. Gaten uit lager gelegen schillen war

den opgevuld met elektronen uit hoger gelegen schillen, 

waarbij energie vrijkomt. Deze energie kan het atoom in 

de vorm van een karakteristiek rontgenkwant verlaten 

(stralende overgang). Ook kan de vrijkomende energie ge

bruikt worden om elektronen uit hoger gelegen schillen te 

verwijderen (niet-stralende overgang). Dit staat bekend 

als het 'Auger effekt'. De verhouding tussen het aantal 

fotonen dat het atoom verlaat en het aantal primair aan

gemaakte gaten wordt gedefinieerd als de 'fluorescentie

opbrengst'. 

De kinetische energie van de secundaire elektronen 

kan zo hoog zijn dat ze op hun beurt elektronen van an-

dere atomen uit hun schil kunnen verwijderen, waarna het 

atoom weer stralend kan vervallen. Dit levert een extra 

bijdrage op voor de karakteristieke rontgenstraling (Dui78). 

Ook kan de intensiteit van de karakteristieke fo

tonen zo hoog zijn dat ze in staat zijn om merkbaar an

dere atomen aan te slaan. Het karakteristieke foton kan 

worden omgezet in een karakteristiek foton van een antler 

·element. Er wordt dan gesproken van 'secundaire fluores

centie' (Dam79). 

Tenslotte worden de protonen, de secundaire elek

tronen en de Augerelektronen op hun weg door de tref

plaat afgeremd hetgeen aanleiding geeft tot remstraling. 

Deze remstraling manifesteert zich als een continu spec

trum en beinvloedt de signaal-ruis verhouding van de ka

rakteristieke fotonen. 

In het volgende hoofdstuk zal deze signaal-ruis 

verhouding en welke parameters erop van invloed zijn, 

worden besproken. 
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PIEK-WORTEL-ACHTcRGROND VERHOUDING 

III-I .!_n_!_ei_di_n11 

Zoals in hoofdstuk I is vermeld, is PIXE een snelle 

analysemethode voor het kwalitatief en kwantitatief be

palen van spoorelementconcentraties. Vaak moeten routine

matig grate aantallen monsters geanalyseerd warden. Om 

de concentraties van de spoorelementen met behulp van 

een piekverwerkingsprogramma binnen een gestelde nauw

keurigheid te kunnen bepalen, moet er voldoende inf or

matie in de karakteristieke piek aanwezig zijn. Vooral 

wanneer we te maken hebben met spoorelementconcentraties 

die in de buurt van de detectielimiet liggen, zoals de 

seleniumconcentratie in menselijk bloedserum (O,J ppm; 

Hem80), kunnen lange meettijden noodzakelijk zijn om de 

benodigde hoeveelheid informatie te verzamelen. Het is 

dan gewenst om de meetomstandigheden zodanig te kiezen 

dat in een zo kart mogelijk meettijd de beste signaal

ruis verhouding (SRV) wordt verkregen. 

In dit hoofdstuk zullen de signaal-ruis verhouding 

(§ III-2) en de meetparameters die daarop van invloed 

zijn (§ III-3) besproken warden. De SRV kan benaderd war

den door de piek-wortel-achtergrond verhouding (PWA). 

In § III-4 wordt een verband tussen de PWA en de meet-

.parameters afgeleid. Vervolgens zullen diverse factoren 

van de PWA apart besproken warden(§ III-5). Tevens ko

men daarbij randvoorwaarden die de bundelintensiteit 

beperken, aan de orde. In § III-6 zal de maximalise

ringsprocedure van de PWA aan de hand van een voorbeeld 

warden uitgevoerd. 
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III-2 Qe_sig~a~l~r~i! ~e£h~u~i~g 

Een PIXE spectrum is opgebouwd uit een continu 

achtergrond spectrum, afkomstig van remstraling van se

cundaire elektronen, protonen alsmede van verstrooide 

gamma~ van nucleaire overgangen, waarop de karakteristie

ke pieken van de aanwezige spoorelementen zijn gesuperpo

neerd. De
0

uitzending van de karakteristieke rontgenkwan

ten en de remstralingskwanten is een statistisch proces. 

Daardoor bevindt er zich een zekere ruis in de piek, die 

Fig.III-I Een karakteris

tieke piek P op een achter

grond A. 

het bepalen van de juiste 

piekinhoud bemoeilijkt. 

Veronderstel dat de meetom

standigheden aanleiding geven 

tot een gemiddelde piekinhoud 

P en een gemiddelde achter

grond A, waarbij voor de ach

tergrond het aantal rontgen

kwanten (counts) onder twee 

maal de FWHM (Full-Width-Half

Maximum) van de piek wordt ge~ 

nomen (Fig.III-I). Het totaal 

aantal counts in piek en ach

tergrond bedraagt: 

P + X :!: 3 I (P + A) 

(99,7% (=3cr) betrouwbaarheidsinterval). Door de achter

grond te interpoleren vanuit de naburige achtergrond, waar

van verondersteld wordt dat er geen pieken op gesuperpo

neerd zijn, kan met behulp van een meting een schatting 

verkregen worden voor A. De relatieve fout £ in het piek

oppervlak wordt gedefinieerd als: 

£ = 3 I (P + A)' I p ( 1 ) 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat we de beschikking hebben 

over een piekverwerkingsprogramma dat in staat is de ge

middelde achtergrond A exact te bepalen. In de praktijk 

zal ook hierin nog een zekere onnauwkeurigheid aanwezig 
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ziJn. Om de relatieve fout in de piekbepaling zo klein 

mogelijk te maken in een zo kart mogelijke meettijd, 

moeten de meetcondities zodanig gekozen warden dat de 

signaal-ruis verhouding, gedefinieerd als SRV=P/31(P+A), 

maximaal is. Er kunnen in de SRV twee benaderingen ge

maakt warden, nl: 

-P>>A 

De spoorelementconcentratie is dermate groat dat de SRV 

geheel wordt bepaald door de statistische f luctuaties 

in de piek. Om de SRV te maximaliseren behoeft slechts 

het aantal counts in de piek gemaximaliseerd te worden. 

-P<<A 

De spoorelementconcentratie geef t aanleiding tot piekin

houden die veel kleiner zijn dan de achtergrond. We heb

ben te maken met concentraties in de buurt van de detec

tielimiet. Lange meettijden zijn noodzakelijk om aan de 

vereiste signaal-ruis verhouding te komen, zodat maxima-

1 iseren van de SRV gewenst is. In de volgende hoofdstukken 

zal dan oak de piek-wortel-achtergrond verhouding 

PWA = P I 3 IA gebruikt warden om als maximaliseringskri

terium dienst te doen. 

Een moeilijkheid is <lat de benaderingen gedurende de 

maximaliseringsprocedure, waarin de meetomstandigheden ge

varieerd zullen warden, uit hun geldigheidsgebied kunnen 

lopen. We zullen voor het vervolg aannemen <lat de concen

traties zodanig zijn <lat binnen de variatie van de meet-

.condities altijd aan de voorwaarden voor een van de twee 

bovengenoemde benaderingen voldaan wordt. 

.~ 

I 
1 

I 
I 
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Qe_m~e!p!r!m~t~r~ 

De PWA kan door een aantal parameters beinvloed war

den. De meetparameters kunnen in twee groepen onderver

deeld worden: geometrische parameters en experimentele 

parameters. 

111-3-1 Geometrische parameters 

Geometrische parameters ziJn parameters die vastge

legd worden door de meetopstelling en dus voor ieder ex

periment hetzelfde zijn, ongeacht het spoorelement waar we 

in geinteresseerd zijn. De belangrijkste geometrische pa

rameters zijn: 

-Het bestraalde oppervlak 0 , waar de protonen de tref
b 

plaat raken. Het bestraalde oppervlak is kleiner dan het 

oppervlak waar zich het spoorelement bevindt. 

-De ruimtehoek ~~ waaronder het midden van het bestraalde 

oppervlak het gevoelige oppervlak van de detector ziet. 

Deze ruimtehoek bepaalt de fractie van de uitgezonden 

rontgenkwanten die daadwerkelijk het gevoelige oppervlak 

van de detector bereiken. De hoeveelheid geregistreerde 

rontgenkwanten is recht evenredig met het bestraalde op

pervlak Ob en de ruimtehoek ~~ . Om de PWA maximaal te 

maken, moeten Ob en ~~ zo groot mogelijk gemaakt warden, 

maar ze worden beperkt door de geometrische condities. 

-De hoek ¢ tussen de normaal op de trefplaat en de inval

lende protonenbundel. Allereerst zal de invloed van de 

Diafragma D4 

E I* 
p' p 

Trefplaat 

y 

DETECTOR 

Fig. !JI-2 De geometrische opstelling 
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hoek ¢ bekeken worden, wanneer alleen geometrische eigen

schappen in beschouwing worden genomen. Daarbij wordt uit

gegaan van een diaraampje met zijde 1=50 mm, waarin een 

gat is uitgestansd met diameter d=36 mm. Deze trefplaat 

wordt beschoten met een uniforme protonenbundel met stroom

dichtheid r•, die is gediafragmeerd tot een straal Rd. Het 
.P 2 

bestraalde oppervlak Ob is dan evenredig met Rd /cos(¢). 

Uit Fig.III-2 is te zien dat de ruimtehoek AQ recht even

redig is met l/(1
2

cos
2
(¢)). Opdat de protonenbundel de rand 

van het diaraampje niet raakt, moet voldaan warden aan 

Rd<=~dcos(¢) (<=18cos(¢)). Wanneer we te maken hebben met 

dunne trefplaten met dikte d , is het aantal gegenereerde 
t 

rontgenkwanten evenredig met t=d /cos(¢). De gedetecteerde 
t 

hoeveelheid rontgenstraling is dan evenredig met 

R 
2 

d 
• d t 

I ' ' ' 2 2 
p cos(¢) cos(¢) 1 cos (¢) 

2 
cos (¢) 

omdat aan de voorwaarde Rd=!dcos(¢) voldaan moet warden. 

In de PIXE meetopstelling is de hoek ¢ begrensd tot ¢=30° 

wegens technische redenen (stand van de diawisselaar in de 
2 vacuumkamer). Het bestraald oppervlak bedraagt 5,6 cm , de 

ruimtehoek Aa=4.I0- 3 4~ sr, waarbij rekening is gehouden 

met een gevoelig detectoroppervlak van 80 mm
2 

De hoek ¢ is ook van invloed op fysische processen. 

Zo is de absorptie van rontgenkwanten die in de trefplaat 

warden vrijgemaakt, afhankelijk van ¢ ('zelf-absorptie') 
0 

(§ III-5-1) en het laagst voor ¢=90 . 

III-3-2 De experimentele parameters 

Onder experimentele parameters warden parameters ver

staan waarvan de optimale waarden geheel afhankelijk zijn 

van het spoorelement en die gemakkelijk in de meetopstel-

1 ing veranderd kunnen warden. Deze parameters zijn: 

protonenenergie, trefplaatdikte, rontgenabsorberdikte, 

bundelintensiteit. Het bruikbare gebied van deze parame

ters wordt beperkt door randvoorwaarden zoals zal warden 

I ,, 
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besproken in § III-5-2. De berekeningen in hoofdstuk IV 

voor de maximalisering van de PWA zullen alleen van deze 

parameters gebruik maken. De invloed van de parameters op 

de PWA zal in het kort besproken worden: 

-De protonenenergie E . Deze beinvloedt in sterke mate de 
p 

productie.van karakteristieke rontgens~raling en remstra-

ling. Wanneer atomen beschoten worden met protonen, is er 

een kans dat een elektron uit zijn schil verwijderd wordt. 

Een maat voor deze kans is de 'werkzame doorsnede voor 

ionisatie o'. Deze is een functie van de protonenenergie 

E en de bindingsenergie U van het elektron. Afhankelijk 
p 

van de schil waarin het elektron zat (K,L,M, .•. ) spreken 

we van K,L,M, ... -ionisatie:oK,oL,oM, ..•. De kinetische 

energie die de secundaire-elektronen krijgen en die bepa

lend is voor het remstralingsspectrum is eveneens afhan

kel ij k van de protonenenergie en de bindingsenergie. 

-De trefplaatdikte dt. Wanneer gebruik gemaakt wordt van 

vloeistoffen als monster is, naast het vloeistofopname

vermogen, de dikte van het dragermateriaal bepalend voor 

de hoeveelheid spoorelement die kan worden aangebracht, 

en dus bepalend voor de hoeveelheid karakteristieke ront

genkwanten van het element. Daarnaast neemt de hoeveel

heid remstraling toe met toenemende trefplaatdikte. Af

name van de protonenenergie in de trefplaat, waardoor de 

werkzame doorsnede verandert en absorptie van de rontgen

kwanten die in de trefplaat worden vrijgemaakt, spelen 

een rol bij de maximalisering van de PWA. 

-De rontgenabsorberdikte d . Het grootste gedeelte van een 
a 

rontgenspectrum bestaat uit laag energetische fotonen, 

afkomstig van remstraling. Daardoor is het verwerkings

systeem het grootste gedeelte van de meettijd bezig met 

het verwerken van nutteloze rontgenkwanten en zullen er 

relatief weinig counts in hoog energetische karakteris-

t ieke pieken komen. Door een rontgenabsorber te gebruiken 

tussen de trefplaat en de detector kan een groot gedeelte 
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van het laag energetische rontgenspectrum onderdrukt 

warden, waardaor de telsnelheid ten aanzien van haog 

energetische pieken verbeterd wordt. Dit gaat echter 

enigszins ten koste van de transmissie van de hoag ener

get ische pieken. 

III-3-4 De protanenstroamdichtheid per eenheid.van trefplaat-

III-4 

appervlakte I De hoeveelheid g 0 praduceerde karakteris-
P 

tieke rontgenkwanten en remstralingskwanten is recht 

evenredig met I . Een verhoging van de bundelintensiteit 
p 

leidt direct tot een verbetering van de PWA. Er zal ech-

ter blijken (§ 111-5-2) dat er aan de bundelintensiteit 

begrenzingen maeten warden opgelegd. 

Een ~e~c~rij~i~g_v~n_d~ Ei~k~w~r!e!-~c~t~r~r~n~ ~e~h~u~i~g 

In deze paragraaf zal een uitdrukking afgeleid war

den voor de piek-wortel-achtergrond verhauding van een 

specifiek spoorelement als functie van E , d , d en l 
p t a p 

Omdat van de meeste spoorelementen de cancentratie be-

paal ~ wordt met behulp van de K -piek, d.i. de rontgen
a 

energie die vrijkomt bij het apvullen van een gat in de 

K-schil door een elektron uit de L-schil,wordt de PWAKa,Z 

afgeleid voor de K -piek van een specifiek spoarelement Z. 
a 

E 
r 

is de energie van de K -piek, E de K-schil absorp-
a K,abs 

tie energie. 

Er wordt uitgegaan van een dunne trefplaat met dikte d 
2 t 

(<O,l mg/cm), zodat de afname van de protonenenergie en 

de absorptie van fotonen door de trefplaat verwaarloosd 

kan worden. Deze trefplaat waarin het spoorelement homo

geen (constante samenstelling) en uniform (constante opper

vlakte dichtheid) is aangebracht, wordt beschoten met een 

unifarme (constante straomdichtheid over het appervlak) 

protanenbundel, waardaar karakteristieke rontgenkwanten 

warden gegenereerd die isotroap warden uitgezonden. Een 

fractie wardt uitgezonden in de richting van de detector 

en kan gedetecteerd worden. 

Het absolute aantal gedetecteerde K«-rontgenkwanten 

wardt bepaald door: 



-19 

a. Het aantal protonen dat op de trefplaat met opper

vlakte Ob valt: 

N 
p 

Dit aantal protonen is gelijk aan 

waarin: 

I de bundelstroomdichtheid per eenheid van trefplaat
p 

oppervlakte (µA/cm 2 ) 

t de tijd gedurende welke de bundel op de trefplaat m 
valt (s) 

e de elementaire eenheidslading (=l,6.I0- 19 Coulomb) 

In de meetopstelling kan het aantal protonen bepaald 

worden met behulp van een ladingsmeter (Current Digi

tizer) die de bundelstroom over de tijd integreert. 

b. Het aantal Z-atomen per gewichtseenheid, dat in de 

drager is aangebracht: 

( g -1) 

Dit aantal atomen is gelijk aan c
2

.NA/M
2 

c
2 

de concentratie van het spoorelement 
23 

NA het getal van Avogadro (=6,0225.10 

waarin: 
-6 

(10 ppm) 

Mol-l) 

MZ het moleculaire gewicht van het spoorelement (gr/Mal) 

c. De werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie, die een 

maat is voor de kans dat een proton met energie E een 
p 

vakature creeert in de K-schil met absorptie energie 

E . 
K,abs" 

oK(E ,EK b (Z)) p , a s 
2 

(cm ) 

d. De K-schil fluorescentie opbrengst, gedefinieerd als de 

verhouding tussen het aantal karakteristieke fotonen, 

dat het atoom verlaat en het primair aantal in dat atoom 

aangemaakte gaten: 

e. De relatieve lijnintensiteit voor K -rontgenkwanten, ge
a 

definieerd als de verhouding tussen het aantal K en 
a 
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en het totaal aantal K (=K +K ) fotonen: 
a 13 

f. De fractie van het totaal aantal (an)isotroop uitgezon

den rontgenkwanten die het gevoelige oppervlak van de 

detecto~ onder ruimtehoek ~n bereikt; 

g. De transmissie van het gebruikte absorptiefilter. Deze 

is afhankelijk van het gebruikte absorbermateriaal en 

de dikte: 

Tr(d ,µ (E )) 
a a r 

waarin 

2 d de dikte van het absorptiefilter (gr/cm ) 
a 

µa de massa-absorptie coefficient van de absorber 
2 

(cm /gr) 

h. De detectorefficiency. Deze geeft de fractie aan van het 

aantal binnengekomen fotonen met rontgenenergie E , die 
r 

daadwerkelijk aanleiding geven tot een stroomstootje in 

het detectiekristal: 

D (E ) 
eff r 

De productie van K -rontgenstraling kan dan worden gevon
a 

den door de factoren a) t/m h) met elkaar te vermenigvuldi-

Wanneer dikke trefplaten (d >O,I mg/cm
2

) beschoten 
t 

warden, moet er rekening gehouden warden met de afname van 

de protonenenergie door de trefplaat waardoor de werkzame 

doorsnede verandert, en de absorptie van de fotonen in de 

trefplaat zelf (zelfabsorptie). 

Algemeen kan het absoluut aantal gegenereerde fotonen 

gevonden worden door over de plaats x in de trefplaat te 

integreren (Fig.III-3). 
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Tr(d ,µ (E ))D ff(E ) 
a a r e r 

J crK(E (x),E )Tr(x/tg(cp),µ (E ))dx 
. p r m r 

( 2) 

0 

y 

x/tg(cp) 

De transmissie van de K -
a 

straling is afhankelijk van 

de afgelegde weg y (=x/tg(cjl)) 

door de trefplaat. 

µ is de massa-absorptiecoef-
m 2 

cient van de trefplaat (cm /gr) 

Fig.III-3 

De trefplaat 

Voor de hoeveelheid rontgenstraling, afkomstig van rem

straling, onder twee maal de FWHM van de karakteristieke 

piek met rontgenenergie E kan een soortgelijke formulering 
r 

warden opgeschreven: 

d 
tda 

J _r (E (x) ,E )Tr(x/tg(cp) ,µ (E ) )dx 
dE p r m r 

0 r 

(3) 
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da /dE is de differentiele werkzame doorsnede voor de r r 

productie van remstraling met energie E (keV) 
r 

(Fo174b). 

FWHM(E ) is de piekbreedte (keV) op halve hoogte bij r 
een rontgenenergie E . 

r 

FWHM ( E ) = FWHM ( 5, 9) . ( E. / 5, 9) I / 3 
r r 

(Er/5,9)
113 

geeft het verloop van de piek

breedte als functie van E (Fol74b). 
r 

concentratie van het trefplaatmateriaal -6 
(10 ppm) 

moleculaire gewicht van het trefplaatmateriaal 

(gr/Mol) 

De PWAKa.,Z' gedefinieerd als Pka.,Z/(CZ.31 AKa.,Z) volgt 

dan direct uit het quotient van (2) en (3). 

Het quotient 

d 
t 

J aK(E (x),E )Tr(x/tg(<j>),µ (E ))dx 
p r m r 

0 

d 
tdcr 

I J ~-r(E (x),E )Tr(x/tg(<j>),µ (E ))dx 
dE p r m r 

0 r 

( 4) 

noemen we de PWATKa.,Z (Piek-Wortel-Achtergrond van de Tref

plaat) omdat hierin alleen trefplaateffecten die door de 

experimentele parameters warden beinvloed, aan de orde 

komen. 

In de volgende paragraaf zullen belangrijke delen 

van de PWA en randvoorwaarden die de PWA beinvloeden, 

besproken worden. 
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De PWA en de randvoorwaarden 

In deze paragraaf komen de PWATKa,Z' de bundelstroom

dichtheid I en de transmissie Tr(d ,µ (E )) van de absor-
p a a r 

her aan de orde. Tevens warden randvoorwaarden die de bun-

delstroomdichtheid beperken, besproken. 

111-5-1 De PWATKa,z· 

In deze factor zit in belangrijke mate de protonenen

ergieafhankelijkheid van de PWA. Andere parameters die de 

PWAT beinvloeden, zijn de trefplaatdikte dt' de hoek ~ , de 

massa-absorptiecoefficient µ 
m 

De protonenenergie E heeft een belangrijke invloed op de 
p 

twee concurrerende hoofdprocessen, nl. de werkzame door-

snede voor de productie van karakteristieke rontgenkwanten 

en de differentiele werkzame doorsnede voor de productie 

van remstraling. Immers voor hogere protonenenergien wordt 

10 
9 
8 
7 

6 

5 

4 

2 

1 

ijzer Z=26 

E =6 4 keV r , 

productie van 
6,4 keV K-ront
genkwanten 

1 

PWAT K z 
a' 

productie van 
6,4 keV remstra
Zing 

2 
E (MeV) 

p 

3 

Fig.III-4 Concurrerend verloop tussen werkzame doorsnede 
en differentiele werkzame doorsnede bij Fe. 
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weliswaar de kans grater om spoorelementen te ioniseren 

maar wordt oak het aantal en de kinetische energie van 

de secundaire elektronen grater. Beide processen zijn 

weergegeven in Fig.III-4 als functie van de protonen

energie E voor het element 'Fe (Z=26). De trefplaatdik-
p 

te is hier infinitesimaal dun genomen. Het is te zien dat 

er een optimale energie E is waarvoor de PWAT maximaal 
p 

is. 

Het maximum van de PWAT wordt nag beinvloed door de 

trefplaatdikte d . Deze beinvloedt de beide werkzame door-
t 

sneden en de absorptie van fotonen. Voor dunne trefplaten 

is de PWAT evenredig met ldt. Voor steeds dikker wordende 

trefplaten zal het maximum van de PWAT niet meer toenemen 

doordat ofwel de protonen geheel in de trefplaat gestopt 

warden ofwel de fotonen allemaal geabsorbeerd warden. 

Een belangrijke aanname is dat de concentratie van 

het spoorelement niet plaatsafhankelijk is. Wanneer dit 

wel het geval is , moet de concentratie c
2

(x) in de in-

tegratie warden meegenomen. 

Indien grate hoeveelheden materiaal warden aange

bracht, wordt de trefplaatdikte beinvloed. Is de elemen

taire samenstelling van het te onderzoeken materiaal, waar

in zich het spoorelement bevindt, hetzelfde als de drager, 

bv. serum op een koolwaterstoftrefplaat (Hem80), dan moet 

gerekend warden met de totale dikte (drager+serum). De 

keuze van het dragermateriaal beinvloedt het afremmen van 

de protonen en de absorptie van de fotonen. Binnen de PIXE 

groep wordt bijna alleen gebruik gemaakt van verschillende 

koolwaterstofdragers C H 0 . Voor deze dragers kunnen we 
x y z 

de invloed gelijk stellen. 

De hoek ~ beinvloedt de protonenenergie en de zelf

absorptie. Naarmate ~ kleiner wordt, neemt de effectieve 

protonenweglengte af en de zelfabsorptie toe (x+,yt), zo-

dat de PWAT zal afnemen. Dit 

voor de elementen S en Ti op 

is in Fig.III-5 weergegeven 
2 

een mg/cm koolwaterstof-

trefplaat bij 1,4 MeV. De hoek ~ zal verder niet in de ma

ximaliseringsprocedure warden meegenomen, daar deze om 
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constructietechnische redenen op 30° is vastgelegd. 

('i 1 

Ti 

10 20 30 40 50 60 70 80 
hoek <P(graden) 

Fig.III-5 

De gemiddelde trans
missie door de tref-
p laat (1) en de pro
ductie van karakteris
tieke rontgenkwanten 
(2) als functie i>an de 
hoek voor S en Ti 
bij E =1,4 MeV 

p 

Om de PWA maximaal te maken bij een zo kort mogelijke 

meettijd ligt het voor de hand om de PWAT te maximali

seren. In j III-5-2 zal blijken dat dit niet noodzakelijk 

behoeft te zijn wegens de randvoorwaarden. 

III-5-2 De bundelstroomdichtheid I . 
p 

Omdat de PWA evenredig is met de wortel uit de bun-

delstroomdichtheid kan de PWA verhoogd warden door I ho
p 

ger te maken. Dit kan echter niet onbeperkt gebeuren, om-

dat I beperkt wordt door randvoorwaarden: trefplaatbe
p 

schadiging, telsnelheidsbegrenzing, stralingsveiligheid. 

Deze zullen hieronder besproken warden. 

Tijdens de beschieting van de 

trefplaat kunnen op verschillende manieren beschadigingen, 

zoals stralingsbeschadiging of temperatuurbeschadiging, 

ontstaan. 

Stralingsbeschadiging ontstaat doordat tijdens de be

schieting bindingen kapot warden gemaakt. Onder de nieuw 
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gevormde producten kunnen vluchtige verbindingen aanwe

zig zijn waardoor de trefplaat langzaam verdampt en van 

structuur verandert. Dit kan zover gaan dat er zichtbare 

mechanische schade optreedt. Het aantal Mol gevormde stra

lingsproducten per kg trefplaatmateriaal is recht evenre

dig met het aantal protonen en wordt gegeven door (Hum79): 

G . l'lE 
p 

I 
p 

t I m 
m 

waarin 

l'lE het energieverlies van de protonen in de trefplaat (MeV) 
p 

m de hoeveelheid bestraalde massa (kg) 

G de zgn. g-factor, afhankelijk van het dragermateriaal 

(Mol/Joule). Voor koolwaterstoftrefplaten bedraagt 

G = 5.I0- 7 Mol/Joule 

Als eis wordt gesteld dat de drager gedurende de meettijd 

t niet kapot mag gaan, zodat voldaan moet worden aan de 
m 

randvoorwaarde: 

Aantal breuken per trefplaatmolekuul ~ a 5 ofwel 

G . l'lE I t 
p p m 

M I m ~ I a 5 waarin 

M is de molekulaire massa van de trefplaat (kg/Mol). 

Het aantal breuken I a 5 is een door ons experimenteel 

gevonden aantal. In het vervolg zullen we rekenen met een 

gemiddelde van 3 breuken per trefplaatmolekuul. 

Temperatuurbeschadiging kan optreden doordat de tem

peratuur van de trefplaat te hoog wordt en er verdamping 

_optreedt. In het bijzonder is het gewenst om de tempera

tuur laag te houden om eventuele verdamping van vluchtige 

spoorelementen (Roo80) zo laag mogelijk te houden. De ab

solute temperatuur van de trefplaat kan worden benaderd 

door (Hof79): 

T (l'lP) (T 4 
0 

tip ) ! + --2 a E: 
T (K) 

Hierin is !.IP het in de trefplaat gedissipeerde vermogen 

per oppervlakteeenheid op de trefplaat l'lE .I , a de con-
-8 E4 Ez 

stante van Stefan-Boltzman (=5,67.10 WK m ), E: de 

emissiviteit c~o,8 voor koolwaterstoftrefplaten). 

Omdat binnen de PIXE groep 

l 
J 
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het meeste gebruik wordt gemaakt van koolwaterstoftref

platen, is de geleiding in radiele richting in de tref

plaat verwaarloosd. In Fig.III-6 is de temperatuurstijging 

~T van de trefplaat uitgezet als functie van de bundel

stroomdichtheid I op de trefplaat voor een C-H-0 trefplaat 

5 I 2 b". p 0 8 van mg cm 1J ¢=30 en E =3,0 MeV. 
p 

150 

100 

50 

100 200 

Selectron 
2 

dt=5 mg/cm 

¢ =30° 

E =3,08 MeV 
p 

300 400 
Ip (nA/cm 2 ) 

500 

Fig.III-6 De temperatuurstijging van een Selectron 
trefplaat als functie van de bundelstroom
dichtheid I . 

p 

2 
Metingen (Hem80) leverden bij 3,08 MeV en een 5 mg/cm 

trefplaat een maximaal toelaatbare bundelintensiteit van 

350 nA/cm
2 (~P=0,225 W/cm

2
), overeenkomend met een bere

kende ~T=l25 K. Het maximaal te dissiperen vermogen van 

0,225 W/cm
2 

legt eisen op aan de bundelintensiteit, tref

plaatdikte en beginenergie van de protonen. 

Om geen last te krijgen van trefplaatbeschadiging 
2 

moet zowel aan G.t .~P.M/m<3 als aan ~P<0,225 W/cm vol-
m 2 

daan warden. Wanneer een 5 mg/cm Selectron ((c
32

H
44

o 23 )x) 
-6 

drager (m=5.IO kg; M=0,2 kg/Mol) onder zodanige omstan-

digheden wordt beschoten dat ~P=0,225 W/cm
2

, dan treedt na 

een meettijd t "'700 s een gemiddelde van 3 breuken per 
m 

trefplaatmolekuul op. In de praktijk blijkt deze meettijd 
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voldoende lang om onder optimale omstandigheden een on

nauwkeurigheid E<l0% te kunnen bereiken. In het vervolg 

zal alleen rekening gehouden warden met de 

de: 

L'iE 
p 

I 
p 

2 
0,225 W/cm 

randvoorwaar-

De telsnelheid is direct be-

palend voor de meettijd. Een te hoge telsnelheid geeft 

echter pile-up, waardoor het spectrum verstoord wordt. Er 

moet een optimale telsnelheid warden gevonden. Daartoe zul

len in het kort de detector, de hoofdversterker en de ADC 

besproken warden: 

-Na het detecteren van een rontgenkwant ontstaat in de de

tector een <lode tijd, waarin geen enkel foton gedetecteerd 

kan warden, en een hersteltijd c~10 ~s) waarbinnen wel een 

foton gedetecteerd wordt maar een puls met lagere amplitu

de wordt afgegeven. Uit Ber78 blijkt voor een Si(Li)-detec

tor dat boven een telsnelheid van 7000 s-I (counts per 

seconde) de uitkomende telsnelheid lager is dan de inkomen

de. 

-De door de detector afgegeven puls wordt door de hoofdver

sterker verder verwerkt, dwz. omgezet in een gaussvormige 

puls met constante halfwaarde breedte, waarvan de amplitu

de recht evenredig is met de energie van het foton. Het 

verwerken (puls-shaping) neemt enige tijd in beslag. Wan

.neer gedurende deze tijd nieuwe pulsen warden aangeboden, 

kan pulssommatie (pile-up) optreden, waardoor lastige spec

trumvervormingen kunnen ontstaan. De kans dat er enkele-

of meervoudige pile-up optreedt, wordt gegeven door: 

p -N .• L'it .~ 
- e 1 v 

N. 1 s 
1. 

de aan de hoofdversterker aangeboden telsnelheid 

lit is de verwerkingstijd 
v 

( s -1 ) 

Om de pulssommatie te reduceren, beschikt de PIXE opstel-

1 ing over een electrostatische pile-up rejector. Hiermee 

warden op de trefplaat slechts bundelstromen bereikt van 
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300 nA over een bestraald oppervlak van 5,6 
2 

cm • Daarbij 

bedraagt de bundelstroom op diafragma D
2 

(Fig.II-I ;r=I mm) 

ca. 16 µA, waarvan I/7e deel wordt doorgelaten. Om te be

schikken over een bundeluniformiteit van 85% (Kiv80), wordt 

een diffusiefolie gebruikt, waarmee 85% van de bundelstroom 

verloren gaat (Hoofdstuk V). Daardoor kan de rejector niet 

gebruikt wdrden wanneer hoge bundelintensiteiten gewenst 

zijn. 

-Vervolgens worden de pulsen uit de hoofdversterker aan de 

ADC aangeboden. De ADC is in staat om 8 binnengekomen pul

sen te converteren naar een binaire waarde en op te slaan 

in zijn geheugen. Daarna moet de ADC gedurende een tijdsin

terval ~t d =200 µs door de minicomputer warden leeggelezen. 
a c 

Gedurende dit tijdsinterval is de ADC voor binnenkomende 

pulsen gesloten. De efficiency n van de ADC (quotient van de 

uit- en inkomende telsnelheid) zal een functie zijn van de 

inkomende telsnelheid. Er geldt: 

n(N:) = 8 I (8 + ~t d .N:) 
1 a c 1 

N: de telsnelheid van de pulsen die aan de ADC worden aan-
1 - I 

geboden (s ) . 

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan nu een optimale 

waarde voor de telsnelheid bepaald worden. Hierbij wordt de 

pile-up rejector niet aanwezig verondersteld. De beste waar

de voor de telsnelheid is die waarde waarbij enerzijds zo

veel mogelijk niet door pile-up vervormde pulsen worden ge

registreerd, anderzijds de fractie niet vervormde pulsen 

ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde pulsen 

zo groot mogelijk is. Dit product (EFF(N.)) is uitgezet als 
1 

functie van de aan de ADC aangeboden telsnelheid (Fig.III-7). 

Een goede waarde voor de telsnelheid zou 10000 s-I zijn. De 

fractie pile-up in het spectrum bedraagt clan ca. 24%. Omdat 

we een fractie pile-up van 10% nog acceptabel vinden, nemen 

we een optimale telsnelheid van 5000 s-J aan. De telsnelheid 

aan de ingang van de hoofdversterker blijkt dan ca. 6000 s-I 

te zijn, zodat ook de detector nog optimaal werkt. 

·, ...... . 
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- I 
De telsnelheid van 5000 s kan beschouwd warden als de 

volgende randvoorwaarde. 

10 

CJJ 
.µ 
·0 
~ 
;:s 

,.C) 

~ 
t:l 

..-..._ 

<·0 
~ 
'---
i:,_, 
i:,_, 
k:i 

8 

6 

4 

2 

2 

Fig.III-? 

EFF(N"'.) 
1, 

6 

in het spectrum 

8 10 12 

N: ( .10 3 s-l) 
1, 

Het product van niet door pile-up vervormde 
pulsen en van de fractie pile-up in het spec
trum als functie van de telsnelheid N:. 

1, 

Een derde begrenzing voor de bun-

delintensiteit wordt bepaald door de diffusiefolies. Deze 

vormen tijdens het experiment een grate stralingsbron. Om-

dat beryllium (Z=4) een licht element is en dus een lage drem

pel voor nucleaire reacties heeft, kunnen er gemakkelijk neu

tronen en gamma's warden vrijgemaakt (Hor64). De maximaal 

toelaatbare hoeveelheid gammastraling, vastgelegd door de 

Stralingsbeschermingsdienst, legt dientengevolge een grens 

aan de bundelintensiteit, die tijdens het experiment ge

bruikt kan warden. Met de gebruikte af scherming kan met een 

diffusie folie van 4,7 mg/cm
2 

en een diafragma D
4 

van 20 mm 0, 
nodig om een 3,5 MeV protonenbundel af te remmen tot 3,08 MeV 

en een bundeluniformiteit van 85% te krijgen, een maximale 
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bundelintensiteit van 600 nA/cm
2 

op de trefplaat gebruikt 

worden (Ob=S,6 cm
2
). In Fig.III-8 is de maximale bundel

stroom op het diffusiefolie uitgezet als functie van de 

dikte van het diffusie folie. 

10 

6 

4 

2 

F'ig.JII-8 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Dikte v.d. diffusie folies (mg/cm 2 ) 

De maximaal wegens stralingsveiligheid te 
gebruiken bundelstroom op de diffusie folies. 

De bundelintensiteit moet nu zodanig gekozen worden, <lat 

i) de temperatuur van de trefplaat, ii) d~ telsnelheid van 

5000 s-I, iii) het maximaal toelaatbaar stralingsniveau 

niet overschreden wordt. 

III-5-3 De transmissie Tr(d ,µ (E )) door de absorber 
- - - - - - - - - -a- a- r- - - - - - - - - -

We hebben in het algemeen te maken met lage spoorele-

mentconcentraties. Voor het vervolg zal aangenomen warden 

dat de totale telsnelheid afkomstig is van het remstra

lingsspectrum van de drager. Het spectrum wordt bepaald door 

de protonenenergie, trefplaatdikte, hoek waaronder de drager 

is opgesteld en de bundelintensiteit. Deze parameters war

den nu grotendeels vastgelegd door de PWAT en de trefplaat

beschadiging. De telsnelheid kan echter nag op een andere 
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manier beinvloed worden. Het grootste gedeelte van het rem

stralingsspectrum bestaat uit laag energetische rontgen

kwanten. Wanneer een element met een hoog energetische 

rontgenlijn bekeken moet worden, dan kunnen met behulp van 

een rontgenabsorber tussen de trefplaat en de detector de 

laag energetische rontgenkwanten gedeeltelijk geabsorbeerd 

warden. De· totale telsnelheid zal dan a·fnemen, de relatieve 

telsnelheid voor de hoog energetische rontgenlijn toenemen. 

,-Q 

:::.. 

6 

5 

4 

3 

Cl 1 

. 8 

• 6 

. 4 

100 

2 
dt= 1 mg/cm 

E =2,08 MeV 
p 

tPansmissie TY' 

/ 
. 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

relatitve totale tel~ 
snelhefd als functie! 
van d ! a, 

:wo 300 400 500 600 ?00 

d (mg/cm 2 J 
a 

800 

Fig.III-9 Relatieve totale telsnelheid en tPanamissie 
ala functie van de absoPbePdikte d a 

In Fig.III-9 is voor Ti (E =4,5 keV), Fe (E =6,4 keV) en 
r 

2 
r 

Zn (E =8,6 keV) op een 1 mg/cm trefplaat, beschoten met 
r 

2,08 MeV protonen, de transmissie en de totale telsnelheid 

uitgezet als functie van de absorberdikte d . 
a 

Omdat de afname in totale telsnelheid kan worden gecorri-

geerd met een toename in bundelintensiteit, wordt de optima

le absorberdikte voor een bepaald element bereikt, wanneer 

de relatieve toename in bundelintensiteit gelijk is aan de 

relatieve toename in de transmissie. In Fig.III-9 
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volgt voor TiKa een 

voor FeK een dikte 
a 2 

van 680 mg/cm • 

2 
optimale absorberdikte d =230 mg/cm , 

2 a 
van 480 mg/cm en voor ZnKa een dikte 

De transmissie door de absorber wordt gegeven door: 

Tr(d ,µ (E )) = exp(-d .µ (E )) 
a a r a a r 

Uit Fig.III-9 blijkt dat naarmate de rontgenenergie E van 
r 

de karakteristieke piek lager wordt, ook de optimale ab-

sorberdikte d afneemt. Daardoor kan bij elementen met laag 
a 

energetische K -rontgenkwanten de absorberdikte niet meer 
a 

gebruikt worden om de telsnelheid te regelen, tenzij voor 

die elementen selectieve absorbers worden gebruikt. 

~e_oztim~lis~rin~szr£c~d~r~ 

In het voorgaande zijn de diverse factoren in de PWA 

voor een specifiek element Z besproken. Alle stappen zijn 

via een of meerdere parameters gekoppeld. Daardoor kan het 

maximum van de PWA niet berekend worden uit het product 

van de maxima van de verschillende factoren. Aan de hand 

van een vereenvoudigd voorbeeld zullen de diverse effecten 

die door de onderlinge koppeling van de parameters ontstaan, 

besproken warden. Er zal daarbij voorlopig ~erondersteld 

worden dat de bundelintensiteit niet begrensd wordt ten ge

volge yan de stralingsveiligheid. 

Er wordt uitgegaan van het spoorelement Fe (Z=26). 

De protonenenergie E wordt zodanig gekozen dat de PWAT van 
p 

dit specifieke element maximaal is (zoals bv. volgt uit 

Fig.III-4), hetgeen optreedt bij ca. 1,4 MeV. 

Voor dit voorbeeld zullen de volgende aannamen worden ge

maak t: 

-De werkzame doorsneden blijven constant in de trefplaat. 

Daardoor wordt formule (4) vereenvoudigd tot: 

PWAT I (I-exp(-µ (E )d /tg(~)) m r t 

-De telsnelheid, afkomstig van bet remstralingsspectrum, is 

recht evenredig met de trefplaatdikte dt (en de bundelin-
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tensiteit I ), omdat de werkzame doorsneden in de tref-
p 

plaat constant zijn en de zelfabsorptie verwaarloosd wordt. 

Daardoor is de vorm van het remstralingsspectrum alleen af

hankelijk van de protonenenergie E aan het begin van de 
p 

trefplaat. 

Uitgangspunt I: Er moet altijd exact aan de telsnelheids
-J . 

voorwaarde van 5000 s voldaan warden. 

Dit volgt direct uit de telsnelheidsoverwegingen in § III-5-2. 

10 
9 
8 

? 

6 

5 

4 

1 

• 8 

. 6 

. 4 

transmissie 
van ijzer 

telsnelheid(d ) 
2a 

dt=0,9 mg/cm 
E =1,4 MeV 

p 

Tr(d ) 

a I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I (d ).Tr(d ) 
p a a 

100 200 300 400 500 600 

Fig.III-10 

dikte van de absorber d (mg/cm 2J a 

Conaurrerend verband tussen de toena
me van de bundelintensiteit en de af
name van de transmissie als functie van 
de abaorberdikte d . a 

"""'l .:..-. 
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In Fig.III-JO is de gemeten relatieve totale telsnelheid van 
2 

een 0,9 mg/cm trefplaat bij I ,4 MeV weergegeven als 

functie van de absorberdikte d . Wanneer onder deze om
a 

standigheden een bundelintensiteit I =550 nA/cm
2 

gebruikt 

d 1 k 6 
2 dp d . . wor t op een opperv a van 5, cm , an be raagt blJ ge-

2 -I 
bruik van een 69 mg/cm Be absorber de telsnelheid 5000 s 

Tevens is in Fig.III-IQ de transmissie van het element Fe 

door de absorber als functie van de dikte d aangegeven. 
a 

Er wordt nu de optimale absorberdikte a-(E ,d ) gedefini
a p t 

eerd, waaronder die waarde van de absorberdikte d wordt ver-
a 

staan, waarvoor bij een gegeven vorm van het remstralings-

spectrum de relatieve toename in de bundelintensiteit (die 

recht evenredig is met de telsnelheid) gelijk is aan de rela

tieve afname van de transmissie onder de voorwaarde dat de 

telsnelheid van het spectrum constant gehouden wordt: 

~d (I (E ,d ,d ).Tr(d ,µ (E ))! = o 
a p p t a a a r d =d-

a a 

ofwel waarvoor de piek-totale-achtergrond verhouding maxi

maal is. 

Uitgangspunt II: Wanneer niet aan de optimale absorberdikte 

a- voldaan kan worden vanwege de tempera
a 

tuurvoorwaarde, dan kan het maximum van de 

PWA alleen bereikt warden wanneer exact aan 

de temperatuurrandvaarwaarde en aan de tel

snelheidsrandvaarwaarde valdaan wordt. 

Dit kan als volgt worden bewezen. Wanneer niet aan de tem

peratuureis valdaan behoeft te worden, worden de bundelinten-

siteit en de trefplaatdikte bepaald door de telsnelheidseis 

van 5000 s-I Bij vaste waarden van Ep en dt wardt de maxi

dan bereikt vaor d =d-. Wanneer wel aan de tempera
a a 

male PWA 

tuurseis voldaan moet worden, moeten, bij vaste E , 6£ I 
p p 

en/of d 
t 

verlaagd worden, tenzij dat ander deze omstandighe-

den de maximale temperatuur niet bereikt wordt. Om de tel-
-I 

snelheid tach op 5000 s te houden, maet de absorberdikte 

d kleiner gemaakt warden. Er zal onder alle omstandigheden 
a 

gelden: d (E ,d ,I )<=d-(E ,d) 
a p t p a p t 
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In dit gebied geldt echter dat de relatieve afname in het 

product I .d groter is dan de relatieve toename in de 
p t 

transmissie Tr(d ,µ (E )) door de absorber. De PWA zal ver
a a r 

minderen. 

Bij vaste protonenenergie E z1Jn I en d direct aan elkaar 
p p t 

gekoppeld ten gevolge van de temperatuurrandvoorwaarde 

AE .I =0,223 W/cm
2

. Voor hoge bundelintensiteiten zal het 
p p 

product I .d naar een verzadigingswaarde gaan. Omdat de 
p t 

telsnelheid evenredig is met I .d zal de absorberdikte d 
p t a 

naar een limietwaarde dt gaan voor hoge bundelintensiteiten. 
a 

Ongelimiteerd verhogen van de bundelintensiteit heeft dan 

geen enkele invloed meer op de PWA (~/I .d .Tr ), zodat de 
p t 

bundelintensiteitsbegrenzing wegens de stralingsveiligheid 

niet altijd een beperking van de maximale PWA behoeft in te 

houden. Het is echter gevaarlijk een uitspraak te doen over 

de manier waarop de PWA bij een vaste protonenenergie als 

functie van de bundelintensiteit naar de verzadigingswaarde 

gaat. Zo zou de PWA als functie van de bundelintensiteit 

voor bepaalde elementen een optimum kunnen bevatten. 

Er kunnen nu twee methoden gebruikt worden voor de optima

liseringsprocedure. 

Methode I: Veronderstel dat het het gunstigste is om al-

tijd de maximaal wegens stralingsveiligheid toegestane bun

delintensiteit I =600 nA/cm
2 

(§ III-5-2) te gebruiken. Kies 
p 

vervolgens een protonenenergie E , waarvoor de PWAT van het 
p 

specifieke element maximaal is. Met behulp van de tempera-

tuureis kan dan de maximaal toegestane trefplaatdikte dt 

berekend warden. Uit E ,d ,I volgt dan de absorber d , 
p t p _

1 
a 

nodig om de telsnelheid van 5000 s niet te overschrijden. 

De PWA volgt dan door het quotient van formules (2) en (3) 

uit te rekenen met E ,d ,d ,I • Door de protonenenergie E 
p a t p p 

te varieren kan het maximum van de PWA met de bijbehorende 

parameters gevonden warden. Het is echter moeilijk te weten 

te komen of de maximaal toegestane bundelintensiteit leidt 

tot een maximale PWA waarde. Daarom is gekozen voor de vol

gende methode. 
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Methode II: Voor een groot aantal waarden van E ,d ,d 
p t a 

kunnen per instelling de bundelintensiteiten berekend war-

den om resp. 5000 s-I te krijgen en te voldoen aan de tem

peratuurvoorwaarde. De bundelstroom, die voldoet aan alle 

randvoorwaarden wordt gebruikt om de PWA te berekenen. Door 

terugzoeken van de maximale PWA kunnen de beste parameters 

gevonden warden. Deze procedure is uitgevoerd met behulp van 

een computerprogramma, waarvoor de belangrijkste gegevens in 

bet volgende hoofdstuk warden besproken. 
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HOOFDSTUK IV ============ 
BEREKENING VAN D~ OPfIMALE PARAMETERWAARDEN 

Evenals ln hoofdstuk III zal bet rekenmodel voor de PWA 

ln delen besproken warden. 

De PWAT 

Voor de berekening van de PWAT zijn gegevens nodig om

trent de werkzame doorsneden, stopping power voor protonen 

en zelfabsorptie. 

IV-1-1 De werkzame doorsnede Q~(E ,E ). Voor de productie van karak-
"K p r 

c: 

teristieke K -rontgenkwanten E van een specifiek element Z 
r 

is de werkzame doorsnede aK(E ,E ) voor K-schil ionisatie 
p r 

nodig. Johansson en Johansson (Joh76) vergeleken experimen-

100 

10 

tele en theoretische waarden 

voor aK en construeerden de se

mi empirische formule: 

x = ln(E /(A.EK b )) p , a s 

met E , EK b in keV en A bet p , a s 
2 0 quotient van protonmassa 

-27 

0.01 

0 001 

0 0001 

Fi<,J. TV-1 

10 

(m =1,67.10 kg) en elektron-
p -31 

massa (m =9,1.10 kg). De 
e 

coefficienten c van bet poly-
n 

noom zijn weergegeven in 

Tabel IV-I. Een fit van bet po

lynoom is weergegeven in Fig.IV-I. 

Om binnen het geldigheidsgebied 

van bet polynoom te blijven, 

moeten E en EK b voldoen aan: 
p , a s 

18<Ep/EK b <5500 ,a s 

De wePkaame doorsnede a aZs 
functie van de protonenener
gie en de absorptie energie. 
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n 0 2 3 4 5 

c 2,047 -0,659(-2) -0,474 0,992(-1) 0,461 (-1) 0,609(-2) 
n 

Tabet IV-1 De coefficienten c voor de 
werkzame doorsnede~ 

Binnen dit geldigheidsgebied kunnen afwijkingen in de werk

zame doorsneden optreden tussen de formule en de theorie van 

20% of rneer. Orndat de werkzarne doorsnede sterk afhankelijk is 

van de protonenenergie, moet bij dikke trefplaten gecorrigeerd 

warden voor de afname van de protonenenergie bij doorgang 

door de trefplaat. Hiervoor wordt de stopping power gebruikt. 

IV-1-2 Stopping power voor protonen. Door Zaidins (Zai74) wordt 

de volgende benaderingsformule gebruikt: 

x is 

-~ 
ddEx = -C .(I - exp(-a .E )).E 4 

t t p p 

de afstand i. n 
2 

de trefplaat (g /cm ) 

Ct,at constanten afhankelijk van de trefplaatsamenstel-
. . 7/4 2 -I -I 

li.ng, resp. i.n MeV cm g en MeV 

Voor de berekeningen is alleen gebruik gemaakt van koolwa

terstofverbindingen C H 0 . De gemiddelde waarde voor a 
x Y_f t 

bedraagt daarvoor~ 8 MeV , zodat voor protonen, die met 

een eindenergie E >0,5 MeV uit de trefplaat komen, 
x 

exp(-a .E )<<I zodat voor de differentiaalvergelijking een 
t p 

eenvoudige benaderende oplossing gevonden kan warden. De eind-

energie E van een proton met beginenergie E , dat een weg-
x 0 

lengte x in de trefplaat heeft afgelegd, wordt dan: 

In Tabel IV-2 zijn waarden voor C weergegeven: 
t 

c 
t 

H 

625 

c 0 

228 214 

Tabet IV-2 Waarden van de trefptaatconstante 
Ct VOOY' C, H, 0. 
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Voor een willekeurige C H 0 trefplaat kan C warden bere-
x y z t 

kend uit: 

Ct = L f. .C . 
1 t ' 1 

i C, H, 0 

waar1n f. de gewichtsfractie van atoomsoort 1 is, 
1 

f. = M .. n./ L{M .. n~ met M. het atoomgewic,h.t en n. het aantal 
i 1 i· i r i 1 

i-atomen in het molekuul. 

IV-1-3 De zelfabsorptie. Naarmate de rontgenkwanten dieper in de 

trefplaat warden vrijgemaakt, zal de absorptie voor fotonen 

die in de richting van de detector warden uitgezonden, toe

nemen (Fig.111-3). De transmissie Tr(y,µ (E )) door de tref-
m r 

plaat wordt gegeven door: 

Tr(y,µ (E )) = exp(-y.µ (E )) 
m r m r 

De massa-absorptie coefficient µ voor koolwaterstof tref
m 

platen kan, analoog aan Ct, warden samengesteld uit: 

µ(E) =I: f..µ.(E) 
r 1 i r 

i = C, H, 0 

Met behulp van de getabbeleerde waarden voor de massa-absorp

tie coefficienten van C, H, 0 uit Storm en Israel (Sto70) 

en Handbook of Chemistry and Physics werden polynomen ge

maakt van de vorm: 

ln(µ.(E )) 
i r 

L m ... ln(E )J 
J , I r 

µ. 
1 

in 
2 

cm /g 

De rontgenenergie E moet voldoen aan: E < E < 20 keV, 
r K.,abs r 

waarin E b de K-absorptiekant van ele~ent i is. Naarmate 
K. , a s 

men geint~resseerd is in een grater rontgenenergiegebied, 

moet het polynoom in meerdere gebieden gedef inieerd warden. 

De coefficienten m .. zijn weergegeven in Tabel IV-3. 
J , 1 

mo . 
' 1 

ml . 
' 1 

m2 . 
' 1 

m3 . 
' 1 

c 7,68886 -2,86236 0,09778 -0,14987 

m4 . 
' 1 

ms . 
' 1 

0,02380 0,00512 

H I ,97961 -3.19786 -0,03403 1,29438 -0,57073 0,07498 

0 8,42437 -2,63615 -0,14242 0,04814 -0,03899 0,00992 

Tabel ZV-3 De coefficienten m . . 
J, 1., 
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De integraal in de teller van (4) kan nu berekend warden 

door de trefplaat opgebouwd te denken uit laagjes met dik-

h de . d . b te 6, voor et n laagJe e protonenenerg1e te erekenen, 

het product van werkzame doorsnede 0K(E ((n+~)6),E ) en de 
p r 

transmissie exp(-µ (E )(n+~)6/tg(~)) te nemen en te somme
m r 

ren over alle laagjes. 

IV-1-4 De differentiele werkzame doorsnede dcr /dE Voor de he-
r r 

paling van de productie van remstralingskwanten is gebruik 

gemaakt van de beschrijving van Folkmann (Fol74b). Deze 

geeft in zijn publicatie een theoretisch model voor de be

schrijving van achtergronden, veroorzaakt door remstraling 

van protonen en secundaire elektronen, waarmee detectieli-

~ 
Cll 

~ e 
1: 
g 
u 

- . --T---......-- ·-- T-- ... , .... I 

10 ~ 

to·• 

10 b 

10. 

10 1 

10 .. 

10 

Concentrotoon 9"'"11 a peok to 
background ratio ot 1 tor proton• 
on o thtn corb<in rnutro• 1 Mel/ 

7 M,I/ 

10 Mal/ 

Z of Trace Element 

F'ig. IV-2 Detectielimieten 

mietkrommen warden berekend. 

Deze krommen zijn gebaseerd 

op zijn kriterium dat er 

evenveel counts in de karak

teristieke piek als in de 

achtergrond onder twee maal de 

FWHM van de piek aanwezig moe

ten zijn om te kunnen spreken 

van de aanwezigheid van een 

signaal (Fig.IV-2). De krommen 

tonen de minimale volgens <lit 

kriterium te detecteren hoe-

veelheid spoorelement op een 

dunne koolstof trefplaat van 

O,J mg/cm
2 

als functie van de 

protonenenergie. Wanneer P het aantal counts in de piek en 

A het aantal counts in de achtergrond onder element Z is, 

dan geldt bij een bepaalde hoeveelheid spoorelement voor 

een punt op de kromme: 

P(E ,Z) 
p 

A(E ,Z) 
p 

Omdat bij een 0,1 

loosd kan warden, 

2 mg/cm trefplaat de zelfabsorptie verwaar-

nemen we de door Folkmann gegeven P(E ,Z) 
p 

alleen evenredig met de werkzame doorsnede crK(Ep,Z) 

minimaal detecteerbare concentratie C(E ,Z) van het 
p 

en de 

spoor-
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element. Er volgt: 

A(E ,Z) = P(E ,Z)rvaK(E ,Z).C(E ,Z) 
p p p p 

zodat het relatieve aantal counts in de achtergrond bepaald 

kan worden. Voor een aantal spoorelementen (S,Ti,Fe,Zn,Se,Y) 

werd C(E ,Z) uit Fig.IV-2 als functie van E en Z afgelezen 
p p 

en na interpolatie gefit in een machtreeks: 

C(E ,Z) = l: 
p 

J 

d.(E ,Z).E j 
J p p 

De coefficienten zijn weergegeven in Appendix A. 

De achtergrond onder de pieken van S,Ti,Fe,Zn,Se,Y kan nu 

voor een willekeurige trefplaatdikte d berekend worden door 
t 

nu de trefplaat op te splitsen in laagjes van 0,1 mg/cm
2 

en 

voor ieder laagje de productie en de absorptie ten gevolge 

van andere laagjes te berekenen: 

a K ( E ( nl\ ) , E ) • C ( E , E ) . exp ( -µ ( E ) ( n + ~ ) L\ / t g ( ~ ) 
p r p r m r 2 

b. = 0,1 mg/cm 

Bij het gebruik van de resultaten van Folkmann ZlJn een aan

tal aannamen gehanteerd. 

-Folkmann geeft niet de hoek aan waaronder zijn trefplaten 

staan opgesteld. Wanneer ~ > 20° is echter de zelfabsorptie 

voor zwavel minder dan 5%. 

-Folkmann gaat uit van koolstoftrefplaten. Er wordt hier 

qangenomen dat de vorm van het remstralingsspectrum het

zelfde is als voor koolwaterstoftrefplaten (Dor79). 

Met behulp van bovenstaande gegevens is voor de elementen 

S,Ti,Fe,Zn,Se,Y de PWAT berekend als functie van de proto

nenenergie Ep met als parameter de trefplaatdikte dt. Het 

resultaat voor Fe is weergegeven in Fig.IV-3. De kromme is 

genormeerd op de maximale PWAT waarde bij 10 mg/cm
2

. Er is 

voor de drager gebruik gemaakt van de koolwaterstofverbin

ding Selectron (c
32

tt
44

o
23

)x. In tabel IV-4 zijn de bij onze 

PIXE analyses meest voorkomende dragermaterialen aangegeven. 
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Structuur 2 
µ (3 

2 Naam d (mg/cm ) keV)(cm /mg) t m 

Formvar (C5H702)x 0,1-0,2 0,125 

Mylar (C10H804)x 0,3 0, I 2 9 

Nuclepore (C10H802)x 0, 1 I I 

Selectron (C32H44023)x 3 - 5 0, I 44 

'l'abe Z IV-4 EnkeZe vaak voorkomende dragermateriaZen 

De invloed van de dragerstructuur op de PWAT is gering. De 

variaties in de PWAT ten gevolge van variaties in µ voor 
m 

bovenstaande trefplaten zijn kleiner dan 3%. De bijdrage 

van de secundaire elektronen op de PWAT is voor alle dragers 

ongeveer gelijk, omdat alle dragers ongeveer hetzelfde aan

tal elektronen per molekuulgewicht bevatten. De maximale 

variatie in de PWAT bedraagt <3% (Dor79). 

10 

8 

4 

2 

1 

2 0,1 mg/cm 

2 

PWAT van Fe 

E (Me V) 
p 

Fig.IV-3 

PWAT-waarden 11001' 
Fe aZs functie van 
E met aZs parame
t~1' de trefpZaat
dikte (mg/cm 2 ). 
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Aan de hand van de PWAT-kromme in 

trefplaateffecten te zien. Indien 

Fig.IV-3 ZlJn diverse 

E -+ 0 wordt de proto
p 

nenenergie zo laag dat alle trefplaten voor de protonen 

even dik lijken, doordat ze gestopt worden. De krommen 

zullen elkaar naderen en naar nul gaan. De punten waar de 

krommen elkaar loslaten volgen direct uit de stopping po

wer. Deze bepaalt eveneens de waarde van' bet absolute ma

ximum. Met oplopende protonenenergie neemt bij vaste tref

plaatdikte dt de werkzame doorsnede aK in het begin snel

ler toe dan de differentiele werkzame doorsnede da /dE , 
r r 

totdat een maximum wordt bereikt. Wanneer de energie nog 

verder wordt verhoogd, gaan de krommen lopen volgens 

I (1 - exp(-µ (E )d /tg{cp)) 
m r t 

(Zie formule (4), blz.22) 

omdat de werkzame doorsneden in de trefplaat constant mo

gen worden verondersteld. 

Qe_b~r~k~nin~ ~a~ ~e_b~n~eli~t~n~i!eit 

Afhankelijk van de randvoorwaarde kan de bundelin

tensiteit op verschillende manieren berekend worden. 

De optredende randvoorwaarden zijn: stralingsbeschadiging, 

temperatuurbeschadiging, telsnelheidsbegrenzing en stra

lingsveiligheid. 

De randvoorwaarde stralingsbeschadiging wordt niet mee

genomen omdat voor meettijden t <IO min de trefplaattempe
m 

ratuur de belangrijkste rol speelt (§ III-5-2). 

De randvoorwaarde stralingsveiligheid bepaalt de ma

ximale toegestane bundelintensiteit, die voor bet experi

ment gebruikt mag worden. Hiervoor wordt een waarde van 
2 

600 nA/cm aangehouden. 

De bundelintensiteiten, nodig om onder bepaalde omstan

digheden aan de temperatuur- en telsnelheidsrandvoorwaarde 

te voldoen worden hieronder besproken. 
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IV-2-1 De maximale bundelintensiteit ten gevolge van ternperatuur. 

4 00 

,)() 0 

~; () () 

l {) {) 

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rnaxirnaal te 
2 

dissiperen vermogen per oppervlakteeenheid van tiP=0,225 W/cm . 

Met behulp van de stopping power voor protonen (§ IV-1-2) 

is de maxirnaal toegestane bundelintensiteit I berekend vol
p 

gens: 

tiP = I 
p 

tiE = E 
p 0 

. ti E 
d in 

t 

( EP 7 / 4 - I 75 d C ) 4 / 7 
0 , • t. t 

2 g/cm 

In Fig.IV-4 zijn deze bundelintensiteiten I weergegeven als 
p 

functie van de beginenergie E met als parameter de tref
o 

plaatdikte dt. Wanneer alle protonen in de trefplaat gestopt 

2 
3 mg/cm 

tiP = O, 22{) W/cm
2 

Fig. lV-4 

1 

E (Me V) 
p 

2 

MaximaaZ toelaatbare bundeZintensiteiten 
ten gevoZge van de temperatuurrandvoor
waarde aZs functie van E en dt. p / 
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worden (~E =E ) is de toegestane bundelintensiteit omge
p 0 

keerd evenredig met de protonenenergie. Dit komt tot uit-

drukking in de dalende lijn. Voor hoger wordende E neemt 
p 

bij constante trefplaatdikte het energieverlies af volgens 

de formulering van Zaidins, zodat de bundelintensiteit mag 

toenemen. Veranderingen in de toegestane temperatuur mani

festeren zich als een verticale schalingsfactor. 

IV-2-2 De maximale bundelintensiteit ten gevolge van telsnelheids

begrenzing. 

Voor de berekening van de telsnelheid is gebruik gemaakt van 

het in de PIXE groep aanwezige programma (Dor79) voor de 

berekening van remstralingsachtergronden ten gevolge van 

secundaire elektronen. Het aantal counts in het spectrum 

is dan tot op een constante factor na te berekenen door bij 

een bepaalde rontgenenergie E de bijdrage van de remstra-
r 

ling te vermenigvuldigen met de transmissie Tr(d ,µ (E )) 
a a r 

van de absorber en de detectorefficiency Deff(Er) en ver-

volgens te "sommeren" over alle rontgenenergien. De Constan

te factor werd met een ijkmeting bepaald, waarvoor een Form-
2 

var trefplaat (0,1 mg/cm) met 3,08 MeV protonen werd be-
2 

schoten. Met een 4,7 mg/cm Be absorber bedroeg de telsnel-
-1 2 

heid 5000 s bij 8 nA/cm en een bestraald oppervlak van 
2 

5,6 cm . 

Voor de massa-absorptie coefficient µ van de beryl
a 

lium absorber werd een polynomiale fit gemaakt als functie 

van E met behulp van data uit Storm en Israel (Sto70): 
r 

ln(µ (E )) 
a r 

= L: b .(ln(E ))n 
n r n 

De coefficienten Zl]n weergegeven in Tabel IV-5. 

n 0 2 3 4 5 6 

b 6,3898 -2,6996 -I ,0555 
n 

1,3116 -0,8728 0,2807 -0,0318 

Tabe l TV-5 De co~fficienten b voor het bepalen 
van de massa-absorPtie coefficient 
van de beryllium absorber. 
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Voor de bovengenoemde relatie moeten de rontgenenergieen 

voldoen aan: I< E < 25 keV. 
r 

Voor de detectorefficiency Deff(Er) was een polynciom be-

schikbaar (Omm79). De coefficienten zijn gegeven in Ap

pendix B. Deze gelden in hetzelfde energiegebied. 

Het beperkte energiegebied van beide polynomen is geen be

zwaar, aangezien het remstralingsspectrum zich slechts uit-

strekt tot ~a. 4m E /m 
e p P 

(keV) en tijdens de maximalisering 

van de PWA slechts elementen bekeken warden, waarvoor de op-

timale protonenenergie E < 4000 keV is. In Fig.IV-5 is voor 
p 2 

een trefplaatdikte van 5 mg/cm de bundelintensiteit om 

5000 s-J te krijgen uitgezet als functie van de protonenen

ergie met als parameter de absorberdikte d . Veranderingen in 
a 

de toegestane telsnelheid komen tot uiting als een verticale 

schalingsfactor. 

25 

20 

] ,) 

~~. 

10 

5 

_7 

200 

d -·--
a 

2 J 
Ep(MeV) 

1000 mg 
--2 
cm 

4 

Pig. IV-t> 

Bundelintensiteit om 
5000 s- 1 te krij~en 
1Joor een 5 mg/cm 
trefplaat als func
tie van E met als 
oarameterpde absor
berdikte d . 

a 
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In Fig.IV-5 is eveneens de maximaal ten gevolge van de 

temperatuurrandvoorwaarde toegestane bundelintensiteit 

weergegeven (dikke lijn). 

De transmissie Tr(d ,µ (E )) door de absorber 
- - - - - - - - - -a- a- r- - - - - - - - - -

Voor de berekening van de transmissie door de be-

ryllium absbrber wordt gebruik gemaakt van de in § IV-2-2 

gegeven uitdrukking voor de massa-absorptie coefficient 

voor beryllium, zodat de tranmissie direct volgt uit: 

Tr(d ,µ (E )) = exp(-d .µ (E )) 
a a r a a r 

De berek~n~e_oEtim~l~ Ea~a~e!e~w~a~d~n 

In de voorgaande paragrafen zijn de diverse onderdelen 

voor de berekening van de PWA als functie van E ,d ,d he
p t a 

sproken. Met behulp van een computerprogramma werden voor 
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vaste waarden van E ,d ,d de twee bundelintensiteiten 
p t a 

berekend om resp. een temperatuurstijging ~T=125 K en 
- 1 

een telsnelheid van 5000 s te bereiken. Voor de maxi-

maal toegestane bundelintensiteit is de waarde van 600 nA/cm
2 

2 
aangehouden met een bestraald oppervlak van 5,6 cm . 

De laagste waarde van deze drie bundelintensiteiten werd ge

bruikt om d~ PWA te berekenen. Door E ,d· ,d binnen bepaalde 
p t a 

grenzen, afhankelijk van het element, te varieren en de PWA 

te berekenen, kan de maximale PWA voor een specifiek element 

bepaald warden. De procedure is uitgevoerd voor de elementen 

S,Ti,Fe,Zn,Se,Y. In Fig.IV-6 zijn de optimale protonenener

gie E , trefplaatdikte d en absorberdikte d uitgezet als 
p t a 

functie van de karakteristieke rontgenenergie E . Tevens is 
r 

de genormeerde PWA onder optimale meetcondities weergege-

ven, waarbij rekening is gehouden met element-afhankelijke 

grootheden zoals fluorescentie opbrengst, atomair gewicht, 

detector-efficiency en verondersteld is dat ieder element 

in dezelfde concentratie aanwezig is. 

Qp~e~kin~e~ 

-Voor een combinatie van dikke absorbers, dunne trefplaten 

en lage protonenenergien levert het theoretische remstra-

1 ingsmodel veel lagere telsnelheden dan de experimentele 

telsnelheden, doordat het theoretische model sneller naar 

nul gaat bij hogere rontgenenergien dan het experimentele 

achtergrondspectrum. Omdat elementen met lage K -rontgen-
a 

energien lage optimale parameterwaarden hebben (Fig.IV-6) 

en elementen met hoge K -rontgenenergien hoge optimale pa-
a 

rameterwaarden, zullen de afwijkingen van de telsnelheid 

tussen theorie en experiment nauwelijks optreden in de 

buurt van het optimum. 

-Een belangrijke aanname in de PWA maximalisering is geweest 

dat de hoeveelheid spoorelement per eenheid van trefplaat

dikte constant was. In de praktijk is <lit vaak alleen het 

geval wanneer we te maken hebben met vloeistofmonsters, 

zoals bloedserum gebracht in een Selectron trefplaat (Hem80). 
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-De berekende optimale trefplaatdikten zullen in de mees

te gevallen niet overeenkomen met de in de praktijk ver

krijgbare trefplaatdikten. In Fig.IV-7 is voor de elemen

ten Ti en Se bij de optimale parameterwaarden E en d de 
p a 

CJ;, 

~ .,.. 
~ 
~ 

..Q 

~ 
tl 

PWA uitgezet als functie van de trefplaatdikte d 

10 

4 

2 

1 2 3 

dt 

E =3 MeV 
p 2 

d =1400 mg/cm 
a 

Se 

Ti 

E =I , 4 MeV 
p 2 

d =100 mg I cm 
a 

24 5 
(mg/cm ) 

t 

Fig. 1 V-7 PWA bij vaste E ,d als functie van dt P a 

De meest gangbare trefplaatdikten zijn: 

Formvar 0, I 0,5 mg/cm 
2 

+ -

Nuclepore 0,5 mg/cm 
2 

+ ' 
Selectron 3 5 mg/cm 

2 
+ -

Er client echter oak rekening gehouden te warden met de ver

schi l lende vloeistofabsorberende eigenschappen ! 

-Aan de hand van de genormeerde PWA kromme uit Fig.IV-6 

kan warden geconstateerd dat elementen Z=23-30 onder op

timale meetcondities het allerbeste gedetecteerd warden, 

onder de voorwaarde dat alleen naar de K-rontgenenergien 

gekeken wordt. 

-Voor andere PIXE-verwerkingssystemen kan de optimale tel-
-1 

snelheid een andere waarde dan 5000 s hebben. Het is dan 

het eenvoudigste om in de optimale parameterwaarden de ab

sorberdikte zodanig aan te passen dat de gewenste telsnel

heid wordt bereikt. Oak wanneer andere geometrien (ruimte

hoek, bestraald oppervlak) gebruikt warden is het het een

voudigste de absorberdikte aan te passen. 
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-Wanneer trefplaatmaterialen gebruikt worden, die hogere 

temperaturen kunnen weerstaan, kunnen de optimale con

dities voor een specif iek element het eenvoudigste ver

anderd worden door de bundelintensiteit te verhogen en 

de absorber aan de telsnelheid aan te passen. 

-In plaats van de berekende dikke beryllium absorbers kan 

ook gebruiR gemaakt worden van dunnere aluminium absor

bers (of selectieve absorbers Cu,Zn, ... ) 

-De optimale protonenenergie voor een bepaald element kan 

in principe uit het cyclotron verkregen worden. Het is 

echter tijdrovend voor ieder element een nieuwe cyclo

tronenergie in te stellen. In de praktijk wordt daarom 

gebruik gemaakt van een vaste cyclotronenergie van 3,5 MeV, 

die met behulp van diffusie folies verlaagd kan worden. 

Het gebruik van de diffusie folies heeft echter verlies in 

bundelintensiteit tot gevolg, waardoor de berekende hoge 

stromen bij lage protonenenergien (E <3 MeV) niet bereikt 
p 

kunnen worden wegens de maximale hoeveelheid toelaatbare 

gammastraling, afkomstig van de diffusie folies. 

In het volgende hoofdstuk zal hier nader op in worden 

gegaan. 
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~QQ~Q~I~~=~ 

Ot PWA IN DE PRAKTIJK 

In dit hoofd!:ituk worden enige effecten besproken, 

die in de praktijk van invloed zijn op de PWA. Tevens zul

len aan de hand van experimenten bij verschillende protonen

energien deelstappen van de berekening gecontroleerd warden. 

V-1 De diffusie folies 

Bij alle metingen wordt uitgegaan van een vaste cyclo

tronenergie van 3,5 MeV. Om de protonenenergie op de tref

plaat in te stellen, wordt gebruikt gemaakt van diffusie

folies. De volgende dikten z1Jn in de PIXE groep aanwezig: 

4,7 , 9,3 , 12,5 mg/cm 2 beryllium. In de meetopstelling be

staat nu de mogelijkheid om maximaal 4 diffusiefolies achter 

elkaar in de protonenbundel te zetten. Door combineren van 

verschillende dikten kunnen de volgende protonenenergien 

gemaakt warden (Tabel V-1). 

2 
E (MeV) n(MeV) e (mrad) I/I ddiff(mg/cm ) 1 I e 0 0 

3,50 1 , 00 

4,7 3,08 0,04 1 6 , 4 0, 1 5 

4,7+4,7 2 , 6 I 0,06 24,4 0,07 

4,7+9,3 2,08 0,07 30,6 0,05 

4,7+12,5 I , 6 4 0,08 34,3 0,04 

4,7+4,7+9,3 1 , 3 9 0,09 36,0 0,03 

9,3+12,5 0,75 0,09 39,2 0,03 

Tabe Z V-1 E'nkele gegevens over diffusie folies 

De eindenergie E van de protonen na het passeren van de 
0 

diffusie folies kan berekend warden met behulp van de stop-

ping power voor protonen (§ IV-1-2; C =219). De spreiding 
t 

in deze energie, genomen op halfwaarde hoogte van de verde-

ling (straggling n) volgt uit het formalisme van Bohr (Boh15): 
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n(MeV) "'0,935V(Z.ddiff/(A.I000))
1 

waarin 

Z het atoomnummer van het diffusiemateriaal (ZBe"'4) 

A de atoommassa van het diffusiemateriaal (A~e=9,0I) 

ddiff de dikte van het diffusie folie (mg/cm ) 

Deze straggling beinvloedt de onzekerheid in de werkzame 

doorsnede. Zo geven variaties van 6% in E =1,39 MeV bij 
p 

titaan een variatie van ca. 13% in de werkzame doorsnede. 

Een groat nadeel bij het gebruik van de diffusie folies 

is het verlies aan bundelintensiteit. De fractie I/I die 
0 

op de trefplaat overblijft, is afhankelijk van de verstrooiing 

van de protonen aan het diffusie folie, van de straal Rd van 

het diafragma (o
3

, Fig.II-I) en van de afstand L tussen het 

diffusie folie en het diafragma (Fig.V-1). 

Diafragma D3 

Diffusie folie 

Wanneer wordt aangenomen dat de bundelstroomdichtheidsver

deling gaussvormig is 

I(8)d8 
Io 2 

= ./ 2 2 .exp(-(8/8 1/e) )d8 
111 e l/e 

dan kan voor de fractie IR /I die door het diafragma met 
d 0 

straal Rd gaat, geschreven warden: 

I 
0 

Rd 
Hf rdr 

2 2 
0

(L +r ) 

2 
. exp(-(r/L8l/e) ) 

" j 
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Hierbij is el/e de boek waarbij de protonenstroom per een

beid van boek 8 tot de l/e-waarde van de stroom op de bun

delas gedaald is. Deze boek is afbankelijk van bet diffusie

materiaal, de eyelotronenergie E en de dikte van bet <lif-
e 

fusie folie, zoals wordt uitgedrukt door (Mar68): 

e ·I I e 
2 

Xe = 

b = 

-3 2 x .(0,865+0,340.b-8,88.10 .b) e . 
-5 2 

3,92.10 .(Z(Z+l)ddiff/(A.Ee )) 

I I 3 
1 n ( ( Z + I ) Z • d d i f f / ( I 0 0 0 • A . Ee ))+ 1 3 , 9 I 

Naarmate el/e groter is, wordt de protonenbundel meer ver

strooid en zal de bundeluniformiteit toenemen. Wanneer deze 

bundeluniformiteit nu gedef inieerd wordt als de verbouding 

tussen de minimale en de maximale intensiteit op de tref

plaat, dan volgt uit (5) dat de som van bundeluniformiteit 

en de fraetie bundelintensiteit op de trefplaat constant 

is. Bundeluniformiteit en stroomverlies moeten tegen elkaar 

afgewogen worden. 

Voor bet optimaal meten van spoorelementen met lage 

K -rontgenenergien zijn lage protonenenergien E nodig. 
a o 

Wanneer uitgegaan wordt van een vaste eyelotronenergie E 
e 

van 3,5 MeV, zijn dikke diffusie folies nodig om de bundel 

tot de juiste energie af te remmen. Ten gevolge van bet bun

delintensiteitsverlies in de diffusie folies kan nu ecbter 

niet de vereiste boge bundelintensiteit gebruikt worden. 

Dit kan op twee manieren verbeterd warden. 

-Wanneer van een aantal monsters routinematig dezelfde 

spoorelementconcentratie in een zo kort mogelijke meet

tijd nauwkeurig bepaald moet warden, kan de maximale PWA 

voor dat element bereikt worden door de cyelotronenergie 

aan te passen. Om de voor ons werk noodzakelijke 85% 

bundeluniformiteit te bereiken en omdat L (=150 cm) en 

Rd (=l cm) (Fig.V-1) reeds constructief zijn vastgelegd, 

wordt 8l/e(Ec,ddiff) direct bepaald door 

2 
exp(-(Rd/L8l/e) ) = 0,85 
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De wegens stralingsveiligheid maximaal toegestane bun

delintensiteit bepaalt de dikte van het diffusie folie 

zodat de cyclotronenergie uit 0!/e (=16 mrad) bepaald kan 

word en. 

-Wanneer de optimale protonenenergie E vaak veranderd moet 
0 

worden, is het eenvoudiger om de cyclotronenergie constant 

te houden. ·E wordt dan alleen bepaald c:loor de dikte van 
0 

het diffusie folie ddiff' De bundelintensiteit Ip op de 

trefplaat, die vanwege de stralingsveiligheid door de dikte 

6 
.... .... .... 

' 5 
' ' 4 

1 

1 2 

' ... ,@ 
-l 
', 

............ ...-~ ..... __ .,, . ' 

E (Me V) 
p 

: ' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. V-2 

(j) 

® 

1/ II p,max 
I is de maximale bundelinten-
s~t~~1 op de trefplaat, die vanwege 
de stralingsveiligheid gebruikt mag 
worden. 

PWA(E Jin· PWA(E) is de grootst mogelijke waar-
P P de va~ de PWA van titaan die bij een 

energie E bereikt kan worden. 
IA is de Eerekende bundelintensiteit 
d~e bij deze PWA hoort (IA >I ) p p,max 

1-' w Jl ( t,' ) • I I I II A 

p p,max p 
Deze geeft het verloop van de PWA van 
titaan aan als functie van E , wanneer 
rekening wordt gehouden met ~e bundel
intensiteit die in de praktijk werke
lijk gebruikt kan worden. 
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van het diffusie folie begrensd wordt, kan echter zo laag 

zijn dat de PWA bij die energie niet meer maximaal is. Het 

kan clan gunstiger zijn om het diffusie folie dunner te ma

ken. Daardoor is weliswaar de protonenenergie E niet meer 
0 

optimaal voor het element, maar dit zou gecompenseerd kun-

nen worden door de winst in bundelintensiteit. Dit is weer

gegeven in Fig.V-2 voor het element titaan. Er is uitgegaan 

van een vaste cyclotronenergie E =3,5 MeV. Het blijkt dat 
c 

voor twee protonenenergieen (twee dikten van het diffusie 

folie) een locaal maximum in de PWA optreedt, waarbij gere

kend is met de bundelintensiteit die in de praktijk werke

lijk op de trefplaat gebruikt mag warden. We zijn echter 

alleen geinteresseerd in het absolute maximum. Dit ligt 

ongeveer bij de optimale protonenenergie voor titaan. 

Het diffusie folie oefent via de bundelintensiteitsbe

grenzing wegens stralingsveiligheid invloed uit op de PWA. 

Een tweede manier waarop het diffusie folie de PWA beinvloedt 

wordt besproken in de volgende paragraaf. 

J 
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V-2 Het ~t~o~s~e~t~u~,_afk~m~tig_v~n_d~ ~if f~sie_f~lie~ 

Wanneer dunne trefplaten bij lage protonenenergien 

warden gemeten, ontstaat een achtergrondspectrum, dat is op

gebouwd uit het remstralingsspectrum van de trefplaat, ge

superponeerd op een monotoon dalend stoorspectrum (Fig.V-3). 

Hetzelfde monotoon dalende stoorspectrum ontstaat wanneer 

tijdens de beschieting geen trefplaat in·de vacuumkamer aan

wezig is. Omdat <lit stoorspectrum een verslechtering geeft 

van de PWA, werden een aantal experimentjes uitgevoerd om 

meer te weten te komen over de preciese oorsprong. 

-Bij een vaste protonenenergie werden spectra van de "lege" 

vacuumkamer opgenomen bij verschillende absorberdikten. 

Het laag energetische gedeelte van het stoorspectrurn werd 

nauwelijks beinvloed door de absorber, zodat laag energe

tische rontgenkwanten, afkomstig van de vacuumkamer, niet 

de belangrijkste bran vormen. 

-Bij een vaste absorberdikte werden spectra van de "lege" 

vacuumkamer als functie van de protonenenergie gemeten. 

Hierbij nam het totaal aantal counts in het spectrum toe 

met afnemende protonenenergie. De absorber was zo dik ge

nomen (69 mg/cm
2

) <lat eventuele verstrooide protonen de 

telsnelheid niet konden beinvloeden. 

-Bij een vaste E en d werd de bundelintensiteit gevarieerd 
p a 

door de diafragma opening D
3 

te veranderen. De geregistreer-

de telsnelheid was onafhankelijk van de bundelintensiteit 

in de vacuumkamer, zodat het stoorspectrum niet van de va

cuumkamer afkomstig kan zijn. Variatie van de bundelin

tensiteit op de diffusie folies correspondeerde met een 

recht evenredige variatie in de telsnelheid van het stoor

spectrum. Een laden afscherming tussen de diffusie folies 

en de detector reduceerde die telsnelheid met ca. 30%. 

Er mag geconcludeerd warden <lat er hetzij van nucleaire 

reacties in het beryllium hetzij tengevolge van de ver-

strooiing van de protonen aan het beryllium, gammastraling 

wordt vrijgemaakt, die in staat is 6f via de zijkant van de 

detector 6f via de bundelpijp en de vacuumkamer in het de

tectiekristal te komen. 
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E =3,08 MeV 
p 

d =O ,.1 mm AZ 
a 

Aohtergrondspeotrum 
van een Formvar tref
p Zaat 

Stoorspeotrum 

5 ? 9 11 13 15 
E (keV) 

r 

17 

2 Formvar trefpZaat (0,22 mg/om ) ge-
superponeerd op het stoorspeotrum. 
BundeZintensiteit I =210 nA/am2 
Meettijd 520 s P 

19 
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Om de rontgenkwanten die via het venster van de detector 

binnenkomen, P(E ), te schciden van de kwanten die via 
r 

de zijkant van de detector binnenkomcn, Q(Er)' werden on-

der dezelfde meetomstandigheden twee sp~~trR s
1

(Er) en 

s 2 (Er) gemeten met twee verschillende absorberdikten da,l 

en d 
2 

in de "lege" vacuumkamer. 
a, 

Voor het l~ ·spectrum geldt: 
e 

Voor het 2 spectrum geldt: 

s
1
(E) Q(E )+P(E )Tr(d 

1
)D ff(E) 

r r r a, e r 
s 2 (E )=Q(E )+P(E )Tr(d 2 )D ff (E ) r r r a, e r 

Door het bovenstaande 2x2-stelsel op te lossen voor een aan

tal waarden van de rontgenenergie ;r' kunnen de spectra P(Er) 

en Q(E ) bepaald warden. Beide spectra zijn weergegeven in 
r 

Fig.V-4 . Het spectrum P(E ) ontstaat waarschijnlijk ten 
r 

gevolge van Comptonverstrooiing in de vacuumkamcr, spec-

trum Q(E ) ten gevolge van Comptonverstrooiing in de detec
r 

tor. 

Er zij nog opgemerkt dat drukverhoging in de vacuumkamer 

geen enkele invloed had op de telsnelheid van het stoor-

spectrum. 
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Bet stoorspectrum, 

E =1,39 MeV 
p 
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r 

ontleed in P(E ), Q(E ) 
r r 

V-2-2 ~ei_n~l~eE_i!.!.g_:v~n_d!:_ ~WA E_o~r_h!:_t_s._!:o~r~p!:_c_!:r~m , 

De PWA wordt op twee manieren door het stoorspectrum 

verminderd. Enerzijds neemt het aantal counts in de ach

tergrond onder de karakteristieke piek toe. Vooral bij la

ge protonenenergien en dunne trefplaten is in onze opstel-
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ling de bijdrage van bet stoorspectrum tot de acbtergrond 

veel groter dan de remstralingsbijdrage van de trefplaat. 

Dit treedt in het bijzonder op voor boog energetiscbe ka

rakteristieke pieken, waar de remstralingsacbtergrond snel 

naar nul gaat. Anderzijds beinvloedt het stoorspectrum de 

effectieve telsnelbeid voor bet verwerkingssysteem. Om een 

indruk te kFijgen van de grootte van deze telsnelbeid ten 

opzicbte van de telsnelbeid afkomstig van de trefplaat, 

wordt in Tabel V-2 de telsnelbeid van bet stoorspectrum ver

geleken met de telsnelheid afkomstig van verscbillende 

trefplateo. 

E (MeV) 
p 

I , 3 9 

I , 64 

2,08 

2, 61 

3,08 

Stoorspectrum Formvar Nuclepore Selectron 

(counts/µC) 

790 

690 

515 

240 

100 

(cnts/µC) (cnts/µC) 

860 

1270 

2880 

6190 

9400 

1600 

7000 

(cnts/µC) 

9580 

l 2180 

45590 

91 I 00 

Tabel V-2 Telsnelheden van het stoorspectrum en ver
schiZZende trefplaten als functie van E 

p 

Voor een Formvar trefplaat wordt bij de laagste protonen

energie de totale telsnelbeid voor de belft bepaald door 

de telsnelbeid van het stoorspectrum, zodat slechts de 

helft van de bundelintensiteit benut wordt omdat aan de 

maximaal toegestane telsnelbeid (5000 s-
1

) voldaan moet wor-

den. Omdat bet stoorspectrum onafbankelijk is van de absor

berdikte, neemt de meetefficiency snel af bij bogere absor

berdikten. 

Omdat de oorzaak van bet acbtergrondspectrum bekend is 

en de invloed onder bepaalde omstandigheden niet verwaar

loosbaar, verdient bet aanbeveling een betere afscberming 

aan te brengen. 
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V-2-3 !f~c~e~min~ ~a~ ~e_dif fu~i~f£lie~ 

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de gamma

straling afkomstig van de diffusie folies, de PWA op een 

aantal manieren beinvloedt. 

-De grootste invloed is de beperkte bundelintensiteit bij 

lage protonenenergien wegens de maximaal toelaatbare hoe

veelheid gammastraling. Doordat de gamma detectoren buiten 

de bunker, waar de meetopstelling is, staan opgesteld, kan 

de straling in ans geval afgeschermd warden door een dak op 

de bunker te laten aanbrengen. 

-Verhoging van de totale telsnelheid en daarmede verminde

ring van de PWA ten gevolge van de gammastraling kunnen ver

holpen warden door een goede afscherming rond de detector

kop aan te brengen. 

Bovengenoemde punten kunnen gecombineerd warden door de gam

maproduc tie te beperken . Dit zou gedaan kunnen warden door 

het materiaal van bet diffusie folie te vervangen door een 

materiaal dat uit een zwaarder element dan beryllium be

staat. Daardoor wordt de drempel voor nucleaire reacties 

verhoogd. Deze diffusie folies hebben echter als nadeel 

meer straggling, meer verstrooiing en een lagere mechanische 

sterkte. 

V-3 ~o~t~o!e_v~n_d~e!s!a£p~n_uit_d~ ~e~e~e~i~g_v~n_d~ !W! 

Om de verschillende onderdelen uit de berekening van 

de PWA aan de praktijk te kunnen controleren, heeft men de 

experimenteel als functie van de protonenenergie gemeten 

achtergronden nodig, die in een computerprogramma kunnen war

den gebruikt. Daarvoor werden spectra van een Formvar tref

plaat (0,1 mg/cm
2

) bij 6 verschillende protonenenergien op

genomen. Tevens werden bij dezelfde energien spectra gemeten 

wanneer er geen Formvar trefplaat in de vacuumkamer aanwezig 

was. Door de spectra met en zonder trefplaat geschaald op de 

hoeveelheid lading van elkaar af te trekken, kan de werke-

1 ij ke achtergrond afkomstig van de trefplaat bepaald warden. 

Deze achtergronden werden ontdaan van storende, karakteris

tieke pieken afkomstig van verontreinigingen in het Formvar 

en vervolgens gedeeld door de detectorefficiency en de trans-
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missiekromme van de gebruikte absorber. Daarmee wordt bet 

remstralingsspectrum, zoals bet eruit ziet direct na bet 

verlaten van de trefplaat, overgebouden. Dit spectrum blijkt 

in een rontgenenergiegebied van 2-6 keV een exponentieel ge

drag te bebben. Dit is te verklaren uit bet exponentieel ge

drag van de differentiele werkzame doorsnede voor de produc

tie van secundaire elektronen en de sterke invloed die de 

differentiele werkzame doorsnede beeft op de vorm van bet 

remstralingsspectrum. Voor een aantal protonenenergien wer

den exponentiele aanpassingen gemaakt van bet remstralings

spectrum in de vorm: 

A(E ,E) = exp(a(E )-b(E ).E) 
p r p p r 

waarin 

A(E ,E ) het aantal counts/microcoulomb lading is, afkomstig 
p r 2 

van een 0,1 mg/cm trefplaat onder een hoek van ~=30°. 

De coefficienten a(E p) en b(E p) zijn weergegeven in Tabel V-3 

E (MeV) 
p 

a(E p) b(E ) 
p 

(keV- I) 

I , 3 9 I 2 , 6 7 3,048 

I , 6 4 I 2, 5 I 2,804 

2,08 1 1 , 8 4 2,249 

2 , 6 I 1 0, 5 1 1,584 

3,08 10,05 1,328 

3,50 9,28 1 , 064 

Tabel V-3 De coefficienten a(E ),b(E ) 
als functie van E P p 

p 

Door ook de coefficienten a(E ) en b(E ) als functie van E 
p p p 

te bepalen, beschikken we over de mogelijkheid om in een 

computerprogramma experimentele achtergronden te gebruiken 

als functie van de protonenenergie E {l<E <3,5 MeV) en de 
p p 

rontgenenergie E (2<E <6 keV): 
r r 

a (E ) = 
p 

i E a.E 
i 

1. p 
b(E ) = 

p 
i 

E b.E 
i 1. p 

.J 
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l. 0 2 3 4 5 6 

a 128,346 -331,005 

b 29,160 - 73,298 

380,398 -223,944 

84,406 - 50,173 

71,144 -11,613 0,764 

15,993 - 2,598 0,169 

Tabel V-4 De coefficienten a. en b. voor de polynomen 
van a(E ) en b(E ;: ~ 

p p 

GE:meten achtergronden, gecorrigeerq voor het stoorspectrum, 

er. de aanpassingen zijn weergegeven in Fig.V-5 voor de 

p1otonenenergien E =1,39 MeV en E ~3,5 MeV. Ook bier treden 
p p 

wEer afwijkingen op in de s~aart ven bet remstralingsspec-

t?um (§ IV-6). 

De afhankelijkheid van de piek-wortel-acbtergrond 

verhouding als functie van de protonenenergie komt hier 

fraai tot uitdrukking. 

V-3-2 Dikke ~r~f~l~t~n 

Tijdens de berekeningen Vijfi de ~WA werd gebruik ge

maakt van gegevens van dunne trefplaten om de productie 

van rontgenstraling te berekenen VOOf dikke trefplaten. 

Met bebulp van de aanpassingen voor qe remstralingsacb

tergrond voor dunne trefplaten kan dit geverifieerd wor-
2 2 

den. Daartoe werden trefplaten van 0,9 mg/cm en 4,7 mg/cm 

opgedeeld in laagjes van O,l mg/cm
2

• Van elk laagje werd 

met behulp van de exponentiele nanpa~sing de boeveelbeid 

remstraling berekend, gecorrigeerd vQor afname van de pro

tonenenergie en voor de absorptJe vaq rontgenstraling door 

eventuele ande?e laagjes en vervo1geqs gesommeerd over alle 

laagjes. De rescltaten werden vergele~en met spectra ver-
2 

k r e gen van e en :r-r u • ~ 1 e p o r e ( 0 , 9 mg / cm } en e en S e 1 e c t r on 

(4,7 mg/cm
2 ) trefplaat (Fig.V-6), Bij dikke trefplaten 

blijken grate verschillen op t~ treqen. 

Mogelijke oorzaken kunnen hiervoor ~ijn: 

-Het gedissipeerde vermogen in Nuclepore en Selectron 

is biJ. constante stroomdichthei<l I en vaste begin-- . p 
energie E veel hoger dan in Formvijr. Daardoor treedt 

0 

sneller stralingsbeschadiging op. 

-De dikte van de Formvar trefplaat, waarvan werd uitgegaan, 

,. 
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be-Pekend 
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Fig.V-6 AchteY'gPonden, afkomstig van 
dikke t-Pefplaten, berekend met 
behulp van gegevens van dunne 
trefplaten. 
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werd bepaald door de trefplaat te wegen en het oppervlak 

te bepalen. Hierin kunnen fouten optreden van 5%. 

-De protonenenergien waarvan steeds gebruik is gemaakt, 

zijn berekende protonenenergien. De werkelijke protonen

energie kan hiervan afwijken. Daardoor wordt het energ1e

verloop in de trefpl~at anders dan het berekende energie

verloop. 

-Er wordt uitgegaan van Formvar. Formvar levert echter een 

ca. 7% hogere remstralingsproductie dan een Selectron tref

plaat van dezelfde dikte (Dor79). 

Een neventoepassing van de exponentiele achtergrond 

aanpassing zou op het gebied van de dataverwerking kunnen 

liggen. Zo heeft het spectrumverwerkingsprogramma PROFANAL 

(Vae79) een blanco achtergrondspectrum nodig als startspec

trum. Deze kan op bovenstaande manier snel berekend warden 

wanneer E 
p 

en dt opgegeven warden. 

V-3-3 ~xEeEi~e~t~l~ ~W~T~kEo~m~n 

In deze paragraaf zal het remstralingsspectrum, zoals 

bepaald met de beschrijving van Folkmann,vergeleken warden 

met de experimenteel bepaalde achtergrond, ontdaan van het 

stoorspectrum, onder het spoorelement ijzer. Tevens zal van 

een aantal karakteristieke pieken de evenredigheid tussen de 

piekinhoud en de werkzame doorsnede voor K-schil ionisatie 

vergeleken warden. 

Bij de berekeningen van de PWA is gebruik gemaakt van 

een achtergrondverloop zoals bepaald met behulp van de be

schrijving van Folkmann. Voor het element ijzer (Z=26) is 

in Fig.V-7a de wortel van deze achtergrond voor een dunne 

trefplaat uitgezet als functie van de protonenenergie. Te

vens is de werkzame doorsnede aK(Ep,Z=26) uitgezet. Er kan 

nu warden gesproken van een optimale energie voor de PWAT 

wanneer, als functie van E , de relatieve toename 1n de 
p 

wortel van de achtergrond gelijk is aan de relatieve toe-

name in de werkzame doorsnede. Voor ijzer wordt dit be

reikt voor E "'1,6 MeV. Tevens 1s 1n deze figuur de exper1-
p 

mentele achtergrond, ontdaan van het stoorspectrum, weer-

i 

1 
I 
:j 
l 
i 
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Fe Er=6,4 keV 
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weergegeven. De optimale energie komt dan te liggen bij 

E ~I ,4 MeV. Er blijkt een goede overeenstemming met de 
p 

beschrijving van Folkmann. 

Het verloop van de werkzame doorsnede aK is voor een 

aantal elementen gecontroleerd. Daartoe is gebruik gemaakt 

van een met spoorelementen S,Cl,K,Ca,Ti,Fe verontreinigde 

Formvaropldssing, waarvan dunne trefplaten zijn gemaakt. 

Op deze manier is men verzekerd van dezelfde hoeveelheid 

spoorelement per eenheid van trefplaatdikte. Deze trefpla

ten werden bij verschillende protonenenergien gemeten en 

gecorrigeerd voor het stoorspectrurn. De evenredigheid tus

sen de piekinhouden en de werkzame doorsneden werd met be

hulp van de volgende procedure gecontroleerd: 

Beschouw N .. het aantal counts in een piek van spoor-
lJ 

element i bij een protonenenergie j. Omdat voor dunne tref-

platen zelfabsorptie en afname van de protonenenergie ver

waarloosd kunnen warden, is de piekinhoud evenredig met de 

werkzame doorsnede a ..• Wanneer tevens wordt verondersteld 
lJ 

dat bij elke meting een kleine fout f. in de bepaling van 
J 

de bundelintensiteit is gemaakt, kan warden geschreven: 

(l+f.).N .. 
J 1 J 

C ••CT·• 
1 1 J 

i=S,Cl,K,Ca,Ti,Fe 

j=J,39 ,1,64 ' 2,08, 

2,61 ,3,08 MeV 

waarin C. een evenredigheidsconstante per element i is. 
1 

Door middel van een kleinste kwadraten procedure kunnen 

benaderingen voor C., f. gevonden warden. De afwijkingen 
. 1 J 

N .. -C.o .. /(l+f.) ten opzichte van C.a . . /(l+f.) zijn weer-
lJ 1 lJ J 1 lJ J 

gegeven in Tabel V-5. 

~p I , 3 9 I , 6 4 2,08 2 , 6 1 3,08 c . 
1 

-3 s -30% -22% -14% 27% I 2 % 1,36.10 

3% 2% 1 3% 
-3 

Cl -13% - 5% - 1,56.10 

K 11 % 5% 6% -17% -14% 4,60.10 
-3 

1 % 0% 1 % 26% 
-3 

Ca 15% - 5,28.10 

-13% 3% 0% 20% 
-3 

Ti -15% - 5,62.10 

8% -42% -39% 
-2 

Fe 1 I% 21% 1,42.10 

f . -0,09 -0,03 0,02 0,07 0,06 
J 

Tabel V-5 Evenredigheid tuaaen de piekinhoud en de 
gebruikte formulering voor de werkzame 
doorsnede als functie van Ep. 

I 
l 

l 
I 
! 
l 
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De afwijkingen zoals gegeven in Tabel V-5, zijn te verkla

ren uit de onnauwkeurige piekoppervlaktebepaling en de 

afwijkingen die de gebruikte formulering voor de werkzame 

doorsnede vertoont. 

Door voor een aantal elementen de gemeten achtergrond, 

ontdaan van het stoorspectrum, onder de rontgenpiek behoren

de bij het element te bepalen als functi~ van de protonen

energie, kunnen experimentele PWAT-krommen berekend worden 

voor dikkere trefplaten. In Fig.V-7b is de berekende PWAT

kromme van ijzer weergegeven voor een aantal verschillende 

trefplaatdikten. De •-punten zijn de met behulp van de bo

venvermelde kleinste kwadratenprocedure berekende PWAT

punten voor een dunne trefplaat. 
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Als parameter staat d~ 
trefplaatdikte (mg/cm ) 
uit. 

Elernenten, lichter dan ijzer, hebben een optimale 

protonenenergie E < 1,2 Mev. Wanneer hiervoor de PWAT 
p 

berekend wordt voor dikke trefplaten, neemt de protonen-
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energie in de trefplaat zover af <lat we buiten het gel

digheidsgebied van de experimentele aanpassing komen. 

Elementen, hoger dan ijzer hebben een achtergrond 

die erg laag is bij lage protonenenergie. Mede ten ge

volge van het aftrekken van het stoorspectrum ontstaan 

grate onnauwkeurigheden in het bepalen van de achtergrond 

bij dunne frefplaten. 
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~QQ~Q~I~~=~l 

cEN TOEPASSING VOOR AcROSOLEN 

In hoofdstuk IV zijn optimale parameterwaarden bespro

ken voor het meten van een specifiek element. Vaak zullen 

monsters be~taan uit meerdere elementen, zoals bv. lucht

stofmonsters (aerosolen). Gemiddeld bevatten aerosolen ca. 

10 verschillende spoorelementen van uiteenlopende concen

traties. Er zal geoptimaliseerd moeten worden naar een ge

heel rontgenenergiegebied. Tevens zullen enkele complica

ties die zich bij de optimalisering voor aerosolmonsters 

voordoen, besproken worden. 

Aerosolen 

Onder aerosolen worden luchtstofdeeltjes verstaan. Ze 

bevatten vaak een groot scala van spoorelementen. Daarom is 

PIXE als multi-element analyse bij uitstek geschikt voor het 

analyseren van aerosolen. 

Afhankelijk van de herkomst warden aerosolen in twee 

groepen onderscheiden. 

-Continentale aerosolen. 

De oorsprong van deze aerosolen ligt op het vaste land. 

Stofstormen, vulkaanuitbarstingen, bosbranden en conden

satie van gassen, afkomstig van vegetatie vormen de belang

rijkste natuurlijke bronnen. De belangrijkste anthropoge

ne bronnen zijn de (industriele) verbrandingsprocessen. 

-Maritieme aerosolen. 

Deze aerosolen, afkomstig van zeeen en oceanen, hebben als 

belangrijkste bron dispersie, een proces dat vaste en vloei

bare deeltjes in de lucht brengt. Door het openbarsten van 

luchtbellen aan de oppervlakte van het water en door im

pactie van regendruppels, kunnen een groot aantal kleine 

vloeistofdruppeltjes, die bodemstof bevatten, in de atmos

feer warden opgenomen. 

De concentratie van stofdeeltjes is dermate laag (natuurlijk: 

5-100 µg/m 3 , anthropogeen: 100-1000 µg/m
3 

(Gri77)), dater 

eerst gepreconcentreerd moet warden. Omdat de stofdeeltjes 

1 

1 
1 
1 

I 
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verschillende aerodynamische diameters hebben (0,1 µm<R<IO µm)~ 

hangt de verzamelmethode af van het doel waar men in geinter

esseerd is. De twee meest voorkomende verzamelmethoden zijn: 

-Filtratie: 

Bij filtratie warden de stofdeeltjes verzameld door grate 

hoeveelheden lucht aan te zuigen (high-volume samplers) door 

een filtermateriaal. Op deze wijze wordt een totaal over

zicht verkregen van de in de lucht voorkomende concentraties. 

De luchtdebieten waarmee bemonsterd wordt, hangen sterk sa

men met het gebruikte filtermateriaal. De meest voorkomende 

filters zijn: 

+ Glasvezelfilters 2 (::<8 mg/cm ) 

Dit zijn volume filters, dwz. dat de stofdeeltjes in de ve

zels en de porien gaan zitten. Hoge debieten (>100 m
3

/uur) 

zijn mogelijk, die vrijwel onafhankelijk zijn van de verza

melde hoeveelheid materiaal. Het filter zelf vertoont gra

te spoorelementverontreinigingen. In Fig.VI-I zijn spectra 

van een blanco glasvezelfilter en een glasvezelfilter + 

aerosol weergegeven. 
2 

+ Whattman 41 ("'II mg/cm) 

Volume filters, waarbij hoge debieten mogelijk z1Jn, die 

echter wel afhangen van de hoeveelheid verzameld materi

aal. Kleine verontreinigingen Fe, Br. Wegens de hygros

copische eigenschappen dient de hoeveelheid materiaal ge

cond i tioneerd gewogen te warden. 

+ Nuclepore filters ("'I mg/cm 2 ) 

Dit zijn filters van het membraamtype, opgebouwd uit 

organische polymeren. Het luchtdebiet 1s, zelfs bij het 

gebruik van sterke pompen, 3x zo laag als bij vezel-

fil ters. Een voordeel is dat ze weinig verontreinigingen 

bevatten. Het zijn typische oppervlakte filters, waarbij 

het verzameld materiaal niet in de structuur doordringt, 

maar aan het oppervlak blijft liggen. 

-..!_m.e.a~ti_e: 

Wanneer de deeltjesgrootte verdeling die meer informatie 

kan bevatten over de oorsprong van bet aerosol, van be

lang is, wordt gebruik gemaakt van zg. cascade-impactors. 
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De werking is weergegeven in Fig.VI-2. Door de luchtstof 

Fig. VI-2 Een Batel le cascade
impactor 

door steeds kleiner wor

dende openingen aan te zui

gen, zal de snelheid van de 

luchtstofdeeltjes toenemen, 

waardoor steeds lichtere 

deeltjes op het filter ver

zameld kunnen warden. 

Impactors kunnen I gat per 

trap bevatten (Batelle-impac-

tor;debiet 1-10 l/min), maar 

ook ca. 200 gaten per trap 

(Andersen-impactor;debiet 

~30 l/min). Op de folies 

wordt het aerosol meestal in

homogeen over een spot van 

0,1 - 2 mm~ afgezet. 

Veelgebruikte folies zijn 

Hostaphan, Nuclepore, Mylar, 

Supra then. 

~a~i~a!i~e~e~ ~a~r_e~n_r~n!g~n~n~r~i~g~bie~ 

Wanneer routinematig grate aantallen monsters gemeten 

maeten warden, is bet gunstig om de analysetijd zo laag mo

gelijk te hauden door een gunstige keuze van de meetparame

ters. In hoafdstuk IV zijn voor een specifiek spoarelement 

de aptimale parameterwaarden berekend. In bet geval van 

aerosolen bebben we te maken met een geheel scala van spoor

elernenten, die alle zo aptimaal mogelijk gemeten maeten 

warden. In dit geval maet er niet gernaxirnaliseerd warden naar 

een rontgenenergie maar naar een gebeel rontgenenergiegebied. 

Daartae wordt weer uitgegaan van het beginkriterium, 

zaals gegeven in § III-I: 

E: = 3 / (P + A) I p 

Veranderstel een energiegebied ~E , waarin zich l spoorele
r 
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menten bevinden van uiteenlopende concentraties CZ ., zoals 
, l. 

in de praktijk het geval zal zijn. Als eis wordt gesteld dat 

alle elementconcentraties met een fout van ten hoogste £. 
l. 

moeten kunnen warden bepaald. Omdat we nu te maken hebben met 

zowel concentraties nabij de detectielimiet als wel met zeer 

hoge concentraties, kan niet zonder meer de benadering P<<A 

gebruikt wotden. 

-P<<A. Het geldigheidsgebied van deze benadering hangt af van 

de rontgenenergie E en van de concentratie van het 
r 

spoorelement. Zo zal de benadering voor laag energe-

tische rontgenkwanten eerder opgaan dan voor hoog 

energetische rontgenkwanten vanwege de vorrn van het 

rernstralingsspectrum. 

-P>>A. Wanneer aan deze benadering voldaan wordt, geldt:£~3//P, 

zodat de relatieve fout in de piekbepaling alleen nog 

afhankelijk is van de werkzarne doorsnede voor K-schil 

ionisatie. 

Omdat beide gevallen kunnen voorkomen, wordt als maximalise

ringskriterium de £ zonder benaderingen gebruikt. 

De procedure om te optimaliseren naar een geheel ront

genenergiegebied ~E , waarin zich i spoorelementen bevinden, 
r 

kan dan als volgt worden geformuleerd: 

Voor alle elementen i moet in een zo kort mogelijke 

meettijd t. voldaan warden aan: 
l. 

3 /(P. 1 +A.') p . ' = P./t. 
l. l. l. l. l. 

£ . = 
l. It. p. ' A. ' A. /t. = 

l. l. l. l. l. 

Met behulp van de resultaten van hoofdstuk IV zijn 

de optimale parameterwaarden, waarbij de benadering 

P<<A is gebruikt, voor alle elementen afzonderlijk 

bekend. Bereken bij een bepaalde optimale instelling 

met behulp van de verwachte concentraties CZ . het ab-
, l. 

solute aantal counts per tijdseenheid P.' en A.'. 
l. l. 

Uitgaande van de gewenste nauwkeurigheid £. kan dan de 
l. 

minimaal benodigde meettijd t. per element berekend 
l. 

warden. De langste meettijd t. is dan bepalend voor 
l. 

de meettijd van het rontgenenergiegebied. 



-77-

Deze procedure kan herhaald worden voor de optima

le instellingen van alle elementen. Uit deze gege

vens volgt de minimale meettijd, waarbij de optima

le parameterwaarden voor het gehele energiegebied AE 

bepaald kunnen warden (Zie Fig.VI-3). 
r 

Aan de hand van typische concentraties van spoorelemen

ten in aerosolen kunnen met behulp van bovenstaand concept 

de optimale parameters voor een bepaald energiegebied be

rekend warden. Door van Grieken e.a (Gri77) worden voor een 

aantal spoorelementen representatieve natuurlijke concentra-

ties in maritieme en continentale aerosol en gegeven. 

zijn weergegeven in Tabel VI- 1. 

Element Continent Maritiem 

ng/m 3 
ng/m 3 ppm ppm 

s 270 144 450 240 

Cl 35 1 9 80 43 

K 50 27 55 29 

Ca 90 48 205 109 

Ti 20 11 1 0 5 

Fe 160 85 100 53 

Zn 1 5 8 5 3 

Pb 25 1 3 40 2 1 

Tabei VI-1 Representatieve aonaentraties voor 
aontinentaie en maritieme aerosoien. 

Deze 

Bij het bepalen van de ppm-niveaus is er vanuit gegaan dat 

de lucht met behulp van een high-volume sampler met een 

debiet van 80 m3 /uur gedurende 24 uur werd verzameld op 
2 

een glasvezelfilter (8 mg/cm ) met een oppervlakte van 
2 

450 cm . 

Aan de hand van bovenvermelde concentraties kan voor 

ieder spoorelement onder bepaalde meetomstandigheden E , 
p 

d ,d ,I de minimaal benodigde meettijd berekend worden, 
t a p 

opdat de piekinhoud met een nauwkeurigheid E bepaald kan 

worden. Nu is er voor ieder element een bepaalde set op-
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timale parameterwaarden. Indien deze voor een meting ge

bruikt warden, zullen andere elementen minder optimaal 

gemeten warden en een langere meettijd vereisen dan nood

zakelijk is. Deze meettijd is weergegeven in Fig.VI~3 
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Hierin Z1Jn horizontaal rontgenenergien E uitgezet. Bij 
r 

iedere rontgenenergie E ., die overeenkomt met de K -
r,i a 

energie van een bepaald element Z., behoort een set opti
i 

male parameterwaarden E .,d .,d .. Als functie van deze 
p,i t,i a,1 

meetomstandigheden werd voor de spoorelementen K,Ti,Fe,Zn 

de minimaal benodigde meettijd t. (K), t. (Ti), t. (Fe), t. (Zn) 
1 1 1 1 

berekend om'aan een bepaalde onnauwkeurigheid E , die voor 

alle elementen hetzelfde is genomen, te voldoen. Hierbij 

werd uitgegaan van de concentraties van maritieme aerosolen 

(Tabel VI-I), waarbij weer verondersteld is dat de hoeveel

heid aangebracht aerosol evenredig is met de trefplaatdik

te. De omhullende kromme (dikke lijn) geeft als functie van 

de optimale condities, behorend bij E , de minimale meettijd 
r 

aan, die nodig is om alle elementen K,Ti,Fe,Zn met een nauw-

keurigheid beter dan E te bepalen. Het minimum van de omhul

lende kromme geef t die set parameterwaarden aan waarvoor de 

karakteristieke K -pieken van de elementen K,Ti,Fe,Zn binnen 
a 

een zo kart mogelijke meettijd allemaal de vereiste hoeveel-

heid informatie bevatten. 

In onze beschouwing hebben we te maken met twee ele

menten die in een lage concentratie voorkomen, Ti en Zn. 

Toch wordt de omhullende kromme niet bepaald door Ti en Zn, 

maar door K en Zn. De oorzaak hiervan is dat kalium een vrij 

lage rontgenenergie heeft en op de achterflank van het rem

stralingsspectrum ligt. Daardoor is de meettijd, nodig om 

kalium voldoende nauwkeurig te bepalen, sterk afhankelijk 

van de protonenenergie en de absorberdikte. 

In Fig.VI-2 zijn nog een aantal effecten te constate-

ren: 

-Voor hoge spoorelementconcentraties (K,Fe) komt de set op

timale parameterwaarden te liggen bij hogere waarden dan 

berekend in hoofdstuk IV. Dit is te verklaren uit het feit 

dat nu niet de benadering £=3/A/P is gebruikt, waardoor de 

werkzame doorsnede een grotere invloed krijgt op £ 

-Uit de figuur blijkt dat naarmate de rontgenenergie van 

het spoorelement lager wordt, de minimaal benodigde meet

tijd steeds gevoeliger wordt voor variaties in de optima-



VI-3 

-80-

le meetcondities. Daardoor is voor laag energetische ge

bieden de optimale meetconditie erg kritisch en sterk af

hankelijk van de spoorelementconcentraties. 

-Aan de hand van een figuur zoals Fig.VI-2 kan bepaald wor

den of het gunstig is om het rontgenenergiegebied in meer

dere gebieden op te delen en het monster meerdere malen 

onder vers~hillende condities te meten.·Vooral voor laag 

energetische gebieden zal het vaak voordeliger ziJn om een 

dergelijke splitsing in deelgebieden aan te brengen. 

~o~iliik~e~e~ ~ii ~e! ~P!i~ali~e£e~ ~a~ ~e£o~ola~aly~e~ 

Voor het optimaliseren van aerosolmetingen zullen een 

aantal eerder gestelde aannamen niet gebruikt kunnen worden: 

-Bij een groot gedeelte van de aerosolmonsters wordt gebruik 

gemaakt van oppervlaktefilters (bv. impactors). De hoeveel

heid bemonsterd materiaal is in dit geval onafhankelijk van 

de trefplaatdikte. Het is dan altijd gunstiger om dunne 

trefplaten te nemen, waardoor de achtergrond verminderd 

wordt. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van volumefilters (high

volume samplers), zal de concentratie C(x) van het aerosol 

volgens een bepaald profiel door de trefplaat heen verdeeld 

zijn. De invloed van C(x) kan verminderd worden door de 

trefplaat dunner te maken. Vaak zal <lit echter ten koste 

gaan van de mechanische sterkte van het filtermateriaal, 

dat bestand moet zijn tegen hoge luchtdebieten. 

-Wanneer dunne trefplaten gebruikt warden, wordt de tel

snelheid van het spectrum niet meer bepaald door het achter

grondspectrum, maar door de karakteristieke pieken die 

daarop gesuperponeerd zijn. Ook de trefplaatdikte wordt dan 

bepaald door de hoeveelheid opgebracht luchtstof. De zelf

absorptie wordt afhankelijk van de samenstelling van het 

luchtstof. 

-Aerosolmonsters, gemaakt met behulp van een impactor, bevat

ten slechts kleine 'spots' waar het materiaal aanwezig is. 

Bij een gegeven bundelstroomdichtheid kan de PWA verhoogd 

worden door het bestraalde oppervlak Ob kleiner te maken. 
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-Het is erg moeilijk om voor gebieden met lichte spoorele

menten optimale parameterwaarden op te geven wegens de 

sterke afhankelijkheid met de concentraties. 

-Ook in het geval van aerosolen kan het noodzakelijk zijn 

te maximaliseren naar een specifiek element. Zo speelt Na 

een belangrijke rol bij de bestudering van maritieme aero

solen. Natrium kan met behulp van PIXE slechts gedetecteerd 

warden, wanneer het in hoge concentraties aanwezig is. De 

oorzaak hiervan is de slechte detectorefficiency (~25%), 
2 

de lage transmissie door de 4,7 mg/cm Be absorber (~8%), 

die noodzakelijk is om te verhinderen dat verstrooide pro

tonen in de detector komen, en het feit dat, wegens de lage 

transmissie, alleen Na aan het oppervlak van de trefplaat 

gedetecteerd wordt. Wanneer geen absorber gebruikt wordt, 

dient de bundelintensiteit zo laag gehouden te warden dat 

het aantal verstrooide protonen dat de detector bereikt 

(§ II-I), geen aanleiding geeft tot meer dan "1000 MeV per 

seconde (Kiv80)".In Fig.VI-4 is de gemeten PWA-verhouding 

voor Na weergegeven als functie van de protonenenergie. 

Het blijkt dat de PWA nauwelijks door de protonenenergie 

wordt beinvloed. 

De figuur is gemaakt met een qplossing van 0,5 g NaBr in 
2 

15 ml H
2
o waarvan 100 µl op 5 cm werd opgespoten op een 

0,1 mg/cm
2 

Formvar trefplaat. Bij een energie van 2,08 MeV 

bedraagt de detectielimiet, P=3VA, van Na ca. 350 ppm bij 

een stroom van 3 nA, gedurende een meettijd van 450 s. 

Omdat Na zelfs bij lage protonenenergien op de voorflank 

van bet achtergrondspectrum ligt, kan de telsnelheid af

komstig van het remstralingsspectrum, niet met behulp van 

de gebruikte, niet-selectieve absorbers geregeld warden. 

De telsnelheid kan verminderd warden door dunne trefplaten 

(voordeel:lage zelfabsorptie) en lage protonenenergien te 

nemen. Daardoor kan de bundelintensiteit verhoogd warden, 

omdat enerzijds minder protonen aan de trefplaat verstrooid 

warden, anderzijds dunnere absorbers gebruikt warden door

dat de protonen met een lagere energie in de detector ko-

men. 
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Fig.VI-4 Relatieve Piek-wortel-achtergrond 
verhouding voor Na als functie 
van de protonenenergie E . 

p 
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Conclusies en opmerkingen 

Voor de achtergrond onder een specifiek element is 

gebruik gemaakt van de theoretisch berekende detectieli

mietwaarden van Folkmann, die uitging van een dunne koolstof

trefplaat. De hieruit berekende achtergronden stemmen goed 

overeen met de experimenteel door ans bepaalde achtergronden, 

wanneer deze ontdaan zijn van het stoorspectrum. 

De aanname dat de hoeveelheid spoorelement per eenheid 

van laagdikte in de trefplaat constant is, geldt in het al

gemeen voor monsters, bereid met de door ons ontwikkelde me

thoden (Roo80). 

Als onderdeel van de maximalisering van de PWA (Piek

Wortel-Achtergrond verhouding) is gebruik gemaakt van be

ryllium absorbers. De PWA van een specifiek element kan 

echter nag verbeterd warden door gebruik te maken van een 

selectieve absorber. 

Om de PWA van een element zo groat mogelijk te maken, 

moeten de parameterwaarden van protonenenergie E , trefplaat-
p 

dikte dt' absorberdikte da en bundelintensiteit Ip zodanig 

gekozen warden <lat de waarde van de absorber optimaal is. 

Hieronder verstaan we die waarde van de absorber waarvoor de 

relatieve absorptie-toename gelijk is aan de relatieve bun

delintensi teits-afname, onder de voorwaarden dat E ,d en 
p t 

de totale telsnelheid constant warden gehouden. Voor ele-

menten met hoog-energetische K-lijnen kan vanwege de tempe

ratuurvoorwaarde hieraan niet voldaan warden. 

Als slechts naar de K-lijnen gekeken wordt, kunnen ele

menten met 23 < Z < 30 het allerbeste gedetecteerd warden. 

De diffusie folies beinvloeden in ernstige mate de ma

ximale PWA verhouding bij lage protonenenergieen en dunne 

trefplaten (weefselcoupes, aerosolmonsters bemonsterd op dun

ne folies (impactors)). De oorzaak hiervan is het grote ver

lies in bundelintensiteit en het door gammastraling veroor

zaakte stoorspectrum. Een goede af scherming van de diffusie 

folies is noodzakelijk. 
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Voor elementen met een lage K-rontgenenergie is de 

PWA sterk afhankelijk van de parameterwaarden. 

Voor aerosolmonsters is de geschetste PWA maximali

sering een bruikbare methode. Indien men geinteresseerd is 

in elementen waarvan de K-rontgenlijnen liggen in een be

paald energLegebied, kan aan de leverancier van de monsters 

die trefplaatdikte opgegeven warden, zodat bij een in te 

stellen I ,d ,E een zo hoog mogelijke PWA verkregen wordt. 
p a p 
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Appendix A 

Hierin zijn de coefficienten voor de polynomiale uitdrukking 

C(E ,Z) = E 
p 

a .• E i 
1 p 

opgenomen voor de elementen S,Ti,Fe,Zn,Se,Y. 

s 1 
Ea.ln E Ti Ea.E 

i 
Fe Ea.E 

1 

1 p 1 p 1 p 

0 0,48139 0 834,67239 0 209,89127 
1 -3,32877 l -8009,7887 l -887,60654 
2 30,51914 2 33327,018 2 1509,6283 
3 -86,32758 3 -78620,348 3 -1355,3640 
4 130,25304 4 115833,93 4 688,53189 
5 -113,63462 5 -110573,72 5 -171,56704 
6 60,17089 6 68445,49 6 17,93532 
7 -19,66080 7 -26517,642 
8 3,87539 8 5480,6168 
9 -0,42252 9 -557,69187 

I 0 0,01956 

Zn Ea.E i 
Se Ea.E 

i y Ea.E 
i 

1 p 1 p 1 p 

0 70,12244 0 651,340 0 395,1467 
1 -224,25767 1 -2436,44 l -930,5212 
2 320,77315 2 4020,917 2 952,9673 
3 -257,2776 3 -3800,969 3 -548,78752 
4 122,58811 4 2258,709 4 193,6328 
5 -34,19309 5 -873,849 5 -42,80502 
6 5,11282 6 220,0927 6 5,788738 
7 -0,31116 7 -34,8165 7 -0,4380784 

8 3,14096 8 0,0142208 
9 -0,12319 

Appendix B 

Hierin zijn de coefficienten voor de polynomiale uitdrukking 

van de detectorefficiency opgenomen (Omm79). 

0 
1 
2 
3 

-0,1952295 
0,5178979 

-0,1445044 
0,328429E-I 

4 
5 
6 
7 

i 
I: a. E 

1 r 

-0,5134679E-2 
0,5059943E-3 

-0,3112476E-4 
0,1189898E-5 


