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1. INLEIDING
Naar aanleiding van een aantal onderzoeken waarin wordt gesuggereerd dater een
verband bestaat tussen de opname van aluminium door het lichaam en bepaalde
ziektebeelden is een onderzoek gestart op de universiteit van Krakow waarin
wordt bestudeerd hoe deze aluminiumopname in het lichaam verloopt.
Er is hierdoor behoefte ontstaan aan een meetmethode waarmee lage concentraties
(in de orde van enkele µg/ g) aluminium in biologische preparaten aangetoond
kunnen worden. Er is besloten om in de groep kernfysische technieken van de
Technische Universiteit Eindhoven te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om met behulp van "Particle Induced X-ray Emission" (PIXE) deze lage
concentraties te bepalen. Veel aspecten die bij <lit onderzoek aan de orde komen
zijn belangrijk voor de detectie van alle lichte elementen ( Z=ll tot Z=25). PIXEanalyse met een microbundel behoort ook tot de mogelijkheden.
Tijdens <lit onderzoek is veel tijd besteed aan het optimaliseren van de opstelling.
Een belangrijk element uit de opstelling is de detector. In de huidige PIXEopstelling van de TUE wordt een Si(Li)-detector gebruikt. De eigenschappen van
de Si(Li)-detector in het lage energiegebied (voor lichte elementen) zijn uitgebreid
bestudeerd. Door ontwikkelingen op het gebied van detectoren is de laatste jaren
PIXE-analyse in het lage energiegebied in opkomst. Een nieuwe methode is
ontwikkeld voor efficientie-ijkingen in <lit lage energiegebied. Het gaat om het
energiegebied tussen 1 keV en 6 keV waarvoor commercieel geen ijkbronnen
verkrijgbaar zijn.
In <lit verslag wordt eerst een indruk gegeven van de hypothesen die in de
literatuur bestaan over de correlatie tussen verhoogde aluminiumconcentraties in
het lichaam en bepaalde ziektebeelden ( hoofdstuk 2). Vervolgens wordt de theorie
van de gebruikte meetmethoden besproken in hoofdstuk 3. Aan de detector wordt
een apart hoofdstuk gewijd (hoofdstuk 4) waarin zowel theorie als een aantal
metingen worden besproken. De PIXE-opstelling en de resultaten van het
analyseren van de biologische preparaten komen respectievelijk in de
hoofdstukken 5 en 6 aan de orde . Hoofdstuk 7 bevat de condusies van het
onderzoek.

4

2. ALUMINIUM IN HET LICHAAM

2.1 effecten van aluminium in het lichaam
Het doel van het onderzoek dat in Polen op de Universiteit van Krakow
plaatsvindt is in eerste instantie onderzoek naar de bijdrage van verschillende
elementen aan de calcificatie van de aorta. Dit verschijnsel, arteris clerosis, is al
lang bekend maar het mechanisme dat hieraan ten grondslag ligt is nog niet geheel
duidelijk. Er is een vermoeden dat de aanwezigheid van aluminium in de
slagaderwand hierbij een rol speelt (naast een aantal andere elementen). Dit heeft,
naast enkele aanwijzingen dat aluminium een rol speelt in een bepaalde botziekte,
geleid tot een onderzoeksvoorstel [Rok 90) om te komen tot een detectiemethode
van aluminium in biologisch materiaal. Het belangrijkste hierbij is dat de methode
een grote gevoeligheid moet hebben en dat eventueel plaatsafhankelijke
concentratiebepalingen in een celstructuur tot de mogelijkheden moeten behoren.
Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de aluminiumopname in bot
komt G.Stein [Ste 90) tot de conclusie dat er een relatie is tussen een verhoogde
concentratie aluminium in botten en een bepaalde botziekte (osteomalacia) waarbij
een gebrek aan mineralisatie in het bot optreedt.
Er is onderzoek gedaan aan een groep van 108 ratten. Omdat men vermoedt dat
een slechte nierfunctie de aluminiumopname in het lichaam befuvloedt, is bij de
helft van de 108 ratten 5/6 deel van de nier verwijderd. Deze groep wordt
aanged uid met 5I 6NX. De andere helft is niet geopereerd. De twee groepen van
54 ratten zijn allebei verdeeld in drie groepen van 18 ratten. Er zijn op deze manier
6 groepen ontstaan van 18 ratten. De verschillende doses aluminium die de ratten
(intraperitoneaal) toegediend krijgen is als volgt over deze 6 groepen verdeeld. De
doses zijn 5 x per week toegediend.
5/6NX-ratten:
groep 1: geen toediening aluminium, controle
groep 2: lage dosis aluminium, 0,05 mg per 100 g lichaamsgewicht
groep 3: hoge dosis aluminium, 0,5 mg per 100 g lichaamsgewicht
niet geopereerde ratten:
groep 1: geen toediening aluminium, controle
groep 2: lage dosis aluminium, 0,05 mg per 100 g lichaamsgewicht
groep 3: hoge dosis aluminium, 0,5 mg per 100 g lichaamsgewicht
In elke groep worden (na respectievelijk 4, 8 en 12 weken) 6 van de 18 ratten
gedood. Er vindt dan een uitgebreid bot-histologisch onderzoek naar opbouw en
samenstelling plaats (hiervoor wordt de wervelkolom van de rat gebruikt). Een
beschrijving hiervan zou te ver voeren in het bestek van dit verslag. Daarnaast
·vindt chemische analyse en analyse door middel van "atomic absorption
spectrografie" (AAS) plaats waarmee de aluminium-, calcium- en magnesiumconcentraties in het bot worden bepaald. De resultaten van de
aluminiumconcentratiemetingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
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1 mol = 27 gram, dus 1 µmoll g = 27 ppm <.Rarts Qer million = µg/ g)
Tabel 2.1: resultaten van concentratiemetingen aluminium (dw = dry weight). Tabel is direct
overgenomen uit [Ste 90).

groep

tijd (weken)

Al-gehalte bot (µmoll g dw)

niet geopereerde ratten
controle

0,05 mg

0,5 mg

4

0,43 ± 0,27

8

0,29 ± 0,19

12

0,51 ± 0,24

4

0,24 ± 0,23

8

1,61 ± 1,01

12

0,47 ± 0,40

4

2,03 ± 0,44

8

6,54 ± 0,67

12

4,73 ± 0,40
5/6 NX ratten

controle

0,05 mg

0,5 mg

4

0,84 ± 0,56

8

0,24 ± 0,21

12

0,35 ± 0,24

4

0,93 ± 0,85

8

0,92 ± 0,30

12

0,69 ± 0,36

4

3,11 ± 1,65

8

6,69 ± 0,87

12

3,72 ± 1,00

De statistisch relevante gegevens die uit deze tabel volgen, zijn de duidelijke
toenamen van de aluminiumconcentraties bij toediening van hoge doses
aluminium. Wanneer deze gegevens gecombineerd worden met de resultaten van
het zeer uitgebreide bot-histologisch onderzoek wordt geconcludeerd dat
aluminium waarschijnlijk de belangrijkste pathogenetische oorzaak is van
osteomalacia. Uit de gegevens in deze tabel blijkt niet dat het functioneren van de
nieren een grote rol speelt bij de aluminiumopname. Orn het precieze mechanisme
6

te achterhalen dat ten grondslag ligt aan de aluminiumopname en de toxische
werking moet ook de invloed van persoonlijke ontvankelijkheid en aanwezigheid
van vitamine en andere elementen zoals ijzer, fluor en silicium worden bestudeerd.
Een belangrijk hulpmiddel kan de mogelijkheid tot lokalisatie van het aluminium
in het bot zijn.
Een ander onderzoek [Kis 90] naar de opname van aluminium is gedaan bij
patienten die aan een maagzweer Iijden. Deze maagzweer wordt vaak behandeld
met een geneesmiddel (antacide) dat aluminium bevat. Tijdens het onderzoek is
de concentratie aluminium bepaald in bloedplasma en in maagslijmvlies. De
analyses zijn gedaan voor en na de behandeling met het aluminium bevattende
medicijn bij 15 patienten (normale nierfunctie). De bepaling van de
aluminiumconcentratie in het bloedplasma zou een hulpmiddel kunnen zijn bij het
aantonen van aluminium-toxicatie. Voorlopig is de correlatie tussen de klinische
symptomen en het effect van een verhoogde aluminiumconcentratie echter nog niet
eenduidig aangetoond.
In het onderzoek is de patienten gedurende twee weken, per dag 9,2 gram
aluminiumhydroxide (dit is een bestanddeel van het antacide) toegediend. De
analyse van het bloedplasma en het maagslijmvlies is gedaan door middel van
AAS en met een elektronenmicroscoop. Met deze laatste techniek zijn ook
plaatsafhankelijke metingen gedaan. Het resultaat hiervan is dat aluminium vooral
is aangetroffen in de lysosomen van de eel (deel waarin een bepaald enzym wordt
gemaakt). De resultaten van de metingen zijn in tabel twee 2.2 weergegeven.
Tabel 2.2: aluminiumconcentraties in bloedplasma
en maagslijmvlies ( fw = fresh weight). Tabel direct overgenomen uit [Kis 90).

bloedplasma
(µg Al/I)

maagslijmvlies
(µg Al/g fw)

voor therapie

21,9 ± 10,3

1,98 ± 0,83

na therapie

43,71 ± 10,2

5,42 ± 1,15

In de voorpublikatie van een artikel [Rob 91] over analyses met behulp van PIXE
en PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission) wordt een vermoeden geuit over
de samenhang tussen evenwichtsverstoringen in bepaalde elementconcentraties,
waaronder aluminium, en het ontstaan van Alzheimer Disease. Alzheimers Disease
(AD) wordt beschouwd als de meest algemene oorzaak van dementie. AD is een
ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij de intellectuele functie progressief
verslechtert. Bij veel analyses die gedaan worden om oorzaken te vinden van deze
ziekte worden preparaten onderzocht van het centrale zenuwstelsel. Omdat veel
spoorelementen zich ophopen in bot, zijn tijdens deze experimenten plakjes bot
geanalyseerd. Bij de PIXE-analyse wordt gewerkt met een dik preparaat en een
exteme bundel. Conclusies trekken is volgens Robertson nog niet mogelijk omdat
veel experimenten (nog) niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen.
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Zeker is in ieder geval dat in medisch onderzoek de detectie van aluminium van
groot belang is.
2.2 aluminium in grond- en drinkwater
Naar aanleiding van met name het vermoeden dat een verhoogde aluminiumconcentratie in het lichaam een oorzaak kan zijn van Alzheimers Disease is ook de
publieke opinie in beweging gekomen [Bro 91]. In Nederland is op veel plaatsen
sprake van een te hoge concentratie aluminium in het grondwater. De oorzaak van
deze toename van het aluminiumgehalte is de verzuring. Het metaal aluminium
dat van nature in de bodem aanwezig is lost hierdoor op en komt terecht in het
grondwater.
De organisatie die in Nederland belast is met de controle is CCRX (CoördinatieCommissie voor de metingen van radioactiviteit en Xenobiotische stoffen). Vorig
jaar (1990) zijn in Nederland voor het eerst metingen uitgevoerd aan aluminium.
Hoewel de meldingsplicht ligt op 30 mg per kubieke meter water, was in 70% van
de metingen het aluminiumgehalte hoger dan 200 mg/m3• Gezien het feit dat
tweederde deel van het drinkwater in Nederland betrokken wordt uit grondwater
hebben de drinkwaterfabrikanten er een nieuwe zorg bij.
In Engeland waar bij het zuiveringsproces aluminiumsulfaat wordt gebruikt omdat
het bepaalde bacteriën aan zich bindt is in 1988 een tank aluminiumsulfaat in het
drinkwater terechtgekomen [BBC 91]. De concentratie aluminium die de bewoners
in de omgeving van de drinkwaterfabriek (in Camelford) binnen kregen, was
dusdanig hoog dat inmiddels een onderzoek is gestart op de Universiteit van
Surrey naar de effecten van dit ongeluk. Van omwonenden zijn er veel klachten
over storingen in het functioneren van de hersenen. Bij deze klachten kunnen
natuurlijk ook psychologische effecten een rol kunnen spelen, ware het niet dat bij
dieren in de directe omgeving van het ongeluk ook afwijkend gedrag is
gesignaleerd.
Dit verslag geeft een beschrijving van een onderzoek om met behulp van de PIXEmethode kwantitatief aluminium aan te tonen in medisch-biologisch weefsel.
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3. THEORIE

3.1 "Particle Induced X-ray Emission", PIXE
3.1.1 inleiding
Een van de kernfysische analysetechnieken die de laatste twintig jaar sterk in
opkomst is, is particle induced X-ray emission. Deze techniek die in het kort
meestal PIXE wordt genoemd heeft een aantal belangrijke eigenschappen dat bij
bepaalde analyses voordelig is:
a) het target hoeft voor analyse niet beschadigd te worden; bij biologische
samples kunnen dus hele cellen bestudeerd worden
b) de snelheid van analyseren is hoog; een volledig spectrum kan worden
verkregen binnen een tijdsbestek van enkele tientallen minuten
c)

er kunnen verschillende elementen tegelijkertijd, quantitatief gedetecteerd
word en

d) de detectielimieten zijn klein
In dit hoofdstuk worden enkele principes toegelicht die van belang zijn bij het
uitvoeren van een PIXE-experiment.
3.1.2 het basisprincipe van PIXE
Het algemene principe dat aan PIXE ten grondslag ligt is de ionisatie of excitatie
van target-atomen door beschieting met een ionenbundel. In veel gevallen is dat
een protonenbundel maar soms worden ook wel iets zwaardere ionen gebruikt,
zoals bijvoorbeeld cx-deeltjes.
Wanneer een ion uit de bundel in het target komt is er een zekere kans dat een
atoom in het target geYoniseerd of geexciteerd wordt. Er kan op deze manier een
vacature in een van de binnenste schillen van het targetatoom ontstaan. Als deze
plaats opgevuld wordt doordat een elektron uit een hoger gelegen schil naar dit
gat terugvalt onder uitzending van rontgenstraling is er sprake van PIXE. De
energie van de straling die uitgezonden wordt is altijd karakteristiek voor het
uitzendende atoom. Door het aantal vrijkomende rontgenfotonen vast te leggen als
functie van de energie ontstaat een spectrum waarbij het aantal "counts" wordt
weergegeven als functie van de energie, zie figuur 3.1. De oppervlakte van een
bepaalde piek is een maat voor de concentratie van het, bij die energie behorende,
element in het geanalyseerde preparaat.
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Figuur 3.1: voorbeeld van een PIXE-spectrum, spierweefsel

3.1.3 karakteristieke rontgens in een PIXE-experirnent
De kans dat een ato.om in het preparaat daadwerkelijk gefoniseerd of geexciteerd
wordt, wordt uitgedrukt in de werkzame doorsnede, cr (eenheid cm2). Deze
werkzame doorsnede is afhankelijk van het soort inkomend ion en de energie
hiervan, van het atoomnummer Z van het targetatoom en van de schil waar de
ionisatie optreedt. Er wordt dan ook gesproken over crziE): de kans dat bij een
energie E ionisatie optreedt van een atoom met atoomnummer Z, in een schil met
index 'i'. De afhankelijkheid van de werkzame doorsnede van projectiel en
projectielenergie wordt benaderd door de volgende relatie.
2
EP
cr_,.,•
7 .(EP) =ZP ·cr..,..,•
7 .(
A- )

(3.1)

p

Hierin wordt de werkzame doorsnede gegeven van een projectiel met
atoomnummer Zp, massagetal Ap en energie Ep ten opzichte van die van een
waterstofion met Z=l, A=l en energie E= Ep/ Ap
Gegeven dat een vacature is ontstaan in een van de binnenste schillen zal er een
elektron uit een hogere schil terugvallen. De energie, die dit proces oplevert, kan
hierbij vrijkomen in de vorm van karakteristieke rontgenstraling (PIXE) of gebruikt
warden om een of meer elektronen uit hogere schillen vrij te maken (Augerelektronen). Er kan tevens een foton uitgezonden worden met een energie die gelijk
is aan de oorspronkelijk vrijgekomen energie verminderd met de bindingsenergie
en kinetische energie van het elektron. Deze twee processen zijn schematisch
weergegeven in figuur 3.2.
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De kans op rontgenemissies door PIXE is de fluorescentie-opbrengst, co ( de kans
op Augerelektronen is 1-co). Bij een elektron dat naar een vacature in de K-schil
vervalt, spreken we over '°1<.z (analoog: '°1.z voor verval naar de L-schil). De
fluorescentieopbrengst is afhankelijk van de atoomsoort.
Natuurlijk kunnen er per atoom een aantal karakteristieke lijnen voorkomen. De
energie van de rontgenstraling is immers afhankelijk van zowel het energieniveau
van de oorspronkelijke schil van het elektron als van het niveau van de schil
waarin het elektron terugvalt. Niet alle overgangen zijn mogelijk, de vrijheid wordt
beperkt door quantummechanische overgangsregels. De karakteristieke energielijn
die hoort bij de terugval van een elektron uit de L-schil naar de K-schil wordt
bijvoorbeeld Ka-lijn genoemd. Een elektron dat vanuit de M-schil vervalt naar de
K-schil vormt de K~-lijn. De intensiteitsverhouding tussen Ka-lijnen en K~lijnen
van een element ligt vast en is de vertakkingsverhouding, b (in sommige literatuur
wordt ook wel een 'k' gebruikt om deze grootheid aan te duiden). De
vertakkingsverhouding is voor elk element verschillend.
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Hieronder een overzicht van de nomenclatuur van de verschillende lijnen.
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Figuur 3.3: nomenclatuur karakteristieke rontgenlijnen

Wanneer de piekoppervlakken daadwerkelijk vertaald worden naar kwantitatieve
waarden van concentraties van bepaalde elementen in het preparaat, is het nodig
rekening te houden met een aantal effecten dat zich in een experimentele situatie
voordoet.
In een preparaat zal de ionenbundel door Coulombinteractie met de atomen in het
preparaat afgeremd worden: de energie van de ionen, E, neemt af en in het geval
van een dik preparaat wordt de bundel zelfs volledig gestopt. De mate waarin de
ionen afgeremd worden, wordt uitgedrukt in de 'stopping power'. De 'stopping
12

power' is afhankelijk van de energie van de ionen en van de samenstelling van het
preparaat en is als volgt gedefinieerd
S(E) =2_ dE

(3.2)

p dx

p= dichtheid (g cm"3), x= afstand in het preparaat (cm)

Omdat de energie van de bundel niet constant is bij het doorlopen van het
preparaat, is ook de werkzame doorsnede niet constant. Het verband tussen de
werkzame doorsnede en de diepte is niet direct bekend. Voor een juiste berekening
moet de werkzame doorsnede geihtegreerd worden over de energie.
Wanneer de bundel door een samengesteld preparaat komt, moet de stopping
power voor dat bepaalde preparaat apart berekend worden. Als c; de massafractie
van een bepaalde stof, met stopping power Si, in het preparaat is dan mag de totale
stopping power benaderd worden door de som van de afzonderlijke waarden van
de stopping power. Dit is de regel van Bragg die in formulevorm als volgt luidt
S(E)=ES,·c, __...-I

~ ~.

(3.3)

Een ander effect wordt veroorzaakt door de absorptie van de geproduceerde
rontgenstraling. Deze absorptie kan zowel in het preparaat als in elk ander
materiaal tussen het preparaat en de actieve laag van de detector plaatsvinden. De
absorptie is energieafhankelijk; fotonen met lage energie worden meer
geabsorbeerd dan fotonen met hoge energie. De transmissiecoefficient, van een laag
met weglengte x, wordt uitgedrukt als
(3.4)

TEr (x) =exp( -µx)

Waarin µ staat voor de lineaire verzwakkingscoefficient, deze is afhankelijk van het
materiaal en van de rontgenenergie. Wanneer de rontgenstraling meerdere lagen
passeert, of een laag passeert die is samengesteld uit meerdere componenten,
mogen de afzonderlijke massaverzwakkingscoefficienten gesommeerd worden om
de totale transmissie te bepalen. Als ci de massafractie van een bepaalde stof met
verzwakkingscoefficient_µi in het preparaat is geldt
~ ~~.

9
~ ~.

(3.5)

Van het absorptie-effect kan ook gebruik gemaakt worden door voor de detector
een absorber te plaatsen. Deze absorber zal functioneren als een soort hoogdoorlaatfilter. Het voordeel is dat de telsnelheid bij lage energie veel lager wordt,
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hierdoor kan de stroomsterkte hoger opgevoerd worden. De telsnelheid bij hoge
energie neemt dan toe. Voor een dik preparaat geldt dat de fotonen vrijgemaakt
worden op verschillende diepten. De transmissie van een rontgenlijn van element
Z, op een diepte waar de oorspronkelijke projectielenergie Eo is afgenomen tot E,
wordt gegeven door de volgende formule (de transmissie is nu uitgedrukt als
functie van de projectielenergie)
E

T (E) =ex {-( µ) cosaf dE }
z
p p sine E S(E)

(3.6)

0

p= dichtheid, a= hoek tussen de normaal op het preparaat en de bundel, 0= hoek
tussen normaal op het detectoroppervlak en het preparaat
De opbrengst bij een PIXE-meting is uit te drukken in een formule die nu
gemakkelijk te begrijpen is. Tijdens een meting wordt de bundellading gemeten en
op deze manier kan bepaald worden hoeveel projectielen er in totaal op het target
zijn geschoten. Dit ;;iantal is Np· Het aantal counts binnen een piek van de Ka-lijn
van een element Z wordt "Yield" genoemd en is gelijk aan
NA
EJ-'crzK(E)T(E)
Y(K Z)= N ·c . _ v ·co ·b ·E·
·
dE
a.'
P z A
I<.Z z
S(E)
z

(3.7)

E,,

Cz= massafractie van element Zin het preparaat, NA= getal van Avogadro,
Az= molaire massa van element Z, '°1<.z= fluorescentieopbrengst,
bz= vertakkingsverhouding, E= absolute detectorefficientie, O"z,K= werkzame
doorsnede, T= rontgentransmissie, 5= stopping power
Over het algemeen volgen de waarden van de stopping power, de transmissie, de
werkzame doorsnede, de fluorescentie-opbrengst en de vertakkingsverhouding uit
de literatuur. De detectorefficientie ( inclusief de openingshoek van de detector)
kan experimenteel bepaald worden; dit komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk
4. De integratiegrenzen worden bepaald door de dikte van het preparaat; van E0,
de energie aan de oppervlakte van het preparaat tot E6 na1, de energie van de bundel
bij het verlaten van het preparaat.
Bij dunne preparaten kan het voorkomen dat de bundel geen energie verliest en
dat de werkzame doorsnede constant mag worden beschouwd. Ook kan de
transmissie van de rontgenstraling door het preparaat volledig zijn (T=l). Bij lage
rontgenenergieen zal het preparaat erg dun moeten zijn voordat met recht kan
worden gesteld dat de transmissie volledig is. Voor een dun preparaat wordt de
formule een stuk eenvoudiger
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N·N
Y(Ka Z) = P z ·er ·co ·b •£
A
ZJC K.ZZ

(3.8)

I

Nz= absolute aantal atomen van het element Z

A= oppervlak van bundel
De factor A die in deze formule voorkomt verdient enige toelichting. Bij het
analyseren van een homogeen preparaat dat groter is dan het bundeloppervlak is
de opbrengst onafhankelijk van het bundeloppervlak (let op: dit geldt bij een
gegeven bundellading !) dus A= 1 en het resultaat van de meting is dat zich per
cm2, Nz atomen bevinden. In alle andere gevallen wordt voor A het
bundeloppervlak genomen en is over de verdeling van element Z geen uitspraak
te doen. Het resultaat van de analyse is dat in het geanalyseerde volume absoluut
Nz atomen aanwezig zijn. Bij de analyse van een inhomogeen preparaat moet de
bundelintensiteit homogeen zijn. Als dit niet het geval is kunnen plaatsen met een
hoge elementconcentratie samenvallen met een hoge stroomdichtheid. Er kan op
deze manier geen kwantitatieve analyse worden verricht.
3.1.4 achtergrondstraling
Alie rontgenquanta die gedetecteerd warden naast de karakteristieke rontgenlijnen
vormen de achtergrond in een spectrum. De achtergrondstraling bestaat uit een
aantal componenten dat achtereenvolgens besproken zal warden.
Eerst zullen we onderscheid maken tussen twee categorieen achtergrondstraling.
Een zekere hoeveelheid achtergrondstraling ontstaat in het preparaat (we zullen
dit verder interne achtergrondstraling noemen) en is inherent aan het feit dat het
preparaat wordt beschoten met (hoog)energetische projectielen. De intensiteit van
deze soort straling kan alleen beYnvloed worden door een gunstige keuze van
geometrie, bundelenergie en preparaat. Deze keuze moet echter wel voldoen aan
de randvoorwaarden van het meetprobleem. Over de specifieke geometrie,
bundelenergie en keuze van (ijk)preparaten voor de detectie van aluminium staat
meer in hoofdstuk 5 en 6. De aanwezigheid van deze achtergrondstraling is nooit
te vermijden.
Een andere categorie van achtergrondstraling wordt door andere objecten dan het
preparaat veroorzaakt (externe achtergrondstraling). Bij het manipuleren van de
bundel met diafragma' s en diffusoren kunnen in de verschillende onderdelen van
de opstelling materialen geactiveerd worden of kan in de onderdelen zelf PIXE
optreden. De exteme achtergrondstraling kan meestal door het optimaliseren van
de opstelling zover gereduceerd warden dat de invloed ervan verwaarloosbaar is.
Alle afzonderlijke vormen van achtergrondstraling staan hieronder beschreven:
• Rontgenstraling die ontstaat door de afremming van het projectiel in het
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preparaat (remstraling). Ook secundaire elektronen kunnen remstraling
veroorzaken. De intensiteit van deze straling is vooral hoog in het lage energiegebied (beneden 10 keV). Ook de kans dat een niet karakteristiek rontgen
ontstaat wordt uitgedrukt in een werkzame doorsnede. De productie van de
remstraling is hoekafhankelijk en er wordt meestal gesproken over de
differentiele werkzame doorsnede dcr/ dn. De remstraling vormt een
achtergrond die inherent is aan de meetmethode; door een gunstige keuze te
maken voor het dragermateriaal van het preparaat kan de intensiteit worden
beperkt. De bijdrage van deze achtergrondstraling is met name zeer afhankelijk
van de energie en aard van het projectiel en van de Z-waarde van het
preparaatmateriaal [Kuy 91]. In onderstaande figuur is het verloop
weergegeven van het niveau van de achtergrondstraling als functie van de
rontgenenergie, in een koolstofmatrix.
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Figuur 3.4: achtergrondstraling in een koolstofmatrix [Kuy 91).

* Rontgenstraling die ontstaat doordat er verontreinigingen in het
dragermateriaal van het preparaat zitten. Sommige filters bevatten
onzuiverheden zoals silicium, zwavel, chloor of calcium. Afhankelijk van het
experiment moet een geschikt dragermateriaal worden gekozen.

* Gammastraling die in het preparaat wordt veroorzaakt. De produktie van
gammastraling in het preparaat is haast niet te vermijden. Meestal zal de hoog
energetische gammastraling niet in het actieve deel van de detector
geabsorbeerd worden maar via comptonverstrooiing kan het toch nog
ongewenste achtergrond produceren.
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• Rontgenstraling die ontstaat in onderdelen die door de bundel geraakt
worden. Dit kan optreden als voorwerpen in de directe bundellijn staan of
wanneer voorwerpen geraakt worden door verstrooide deeltjes. Men moet er
op bedacht zijn dat de bundel enigszins divergerend of niet goed uitgelijnd
kan zijn. Het gaat hier wel om straling die in de vacuiimkamer wordt
geproduceerd: we gaan er vanuit dat rontgenstraling die elders in het
bundelgeleidingssysteem ontstaat niet door de wanden van de kamer in de
detector kan komen. Omdat de rontgenstralen in relatief dunne lagen
geabsorbeerd kunnen worden is het in de opstelling meestal mogelijk de
detector af te schermen van "bronnen" die ongewenste achtergrondstraling
veroorzaken. In sommige gevallen is het nodig onderdelen te vervangen of van
een meer geschikt materiaal te maken. Een van de meest geschikte materialen
is koolstof. De energie van rontgenstraling die in koolstof geproduceerd is
dermate laag dat deze niet eens door het detectorvenster kan dringen. Vaak
bevat het koolstof echter verontreinigingen en juist door de grote gevoeligheid
van PIXE kan dat leiden tot een te hoog achtergrondniveau.
• Gammastraling die ontstaat doordat in het bundelgeleidingsysteem of in de
vacuiimkamer de bundel kernreacties veroorzaakt. De energie van deze
gammastraling· is dusdanig hoog dat ze makkelijk in staat is de
aluminiumwanden van de vacuiimkamer te doordringen. Door
Comptonverstrooiing in de wanden van de kamer en in andere onderdelen van
de opstelling kan deze gammastraling ook in het lage energiegebied voor een
hinderlijke continue achtergrond zorgen. Verandering in de opstelling of
afschermen met lood is meestal de enige oplossing om de invloed van deze
achtergrond te beperken.
• Natuurlijke achtergrondstraling. Er is altijd een bepaald niveau aan straling
dat een continue achtergrond veroorzaakt. Doordat bovendien in de buurt van
de opstelling de produktie van radioactieve isotopen plaatsvindt kan het
"natuurlijke" achtergrondniveau een rol spelen in de metingen.
Wanneer de opstelling geoptimaliseerd is (zie hierover hoofdstuk 4, waarin wordt
toegelicht hoe de opstelling van de TUE is geoptimaliseerd), zal vooral in het
lagere energiegebied (0-10 keV) de invloed van de remstralings-achtergrond
overheersen.
3.1.5 detectielimieten
Bij het analyseren van preparaten met PIXE is men meestal gemteresseerd in de
concentratie van een spoorelement in een grote hoeveelheid bulkmateriaal. In dit
onderzoek gaat het om het berekenen van de concentratie aluminium in biologisch
materiaal, dat voor het grootste deel bestaat uit koolstof en zuurstof. De
karakteristieke energie van deze twee elementen is zo laag dat de rontgenfotonen
niet in staat zijn door het beryliumvenster van de detector te dringen. Een zeer
belangrijk kenmerk van een meetmethode voor het aantonen van spoorelementen
is de kleinste, nog aantoonbare hoeveelheid van het spoorelement: de
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detectielimiet
In de praktijk wordt de detectielimiet bepaald door de mate waarin nietkarakteristieke rontgenfotonen geproduceerd worden. De aanwezigheid van
achtergrondstraling beperkt de detectielimiet. De detectielimiet is sterk afhankelijk
van het te bepalen element. Ten eerste is de werkzame doorsnede van invloed, ten
tweede is de produktie van achtergrondstraling in elk energiegebied verschillend.
Men moet zich realiseren dat een detectielimiet dan ook per preparaat verschillend
is, het is geen absolute eigenschap van de opstelling.
Een ander effect dat de detectielimiet van een bepaald element, emstig kan
verstoren is de aanwezigheid van elementen met een rontgenenergie die dicht bij
de energie van het te meten element ligt. De piek die geanalyseerd moet worden
kan volledig verdrinken in de flank van de naburige piek. Dit effect wordt in de
meeste algemene beschouwingen over detectielimieten eigenlijk ten onrechte buiten
beschouwing gelaten.
Bij het bepalen van de detectielimiet wordt in een spectrum het aantal counts
bepaald in de achtergrond van de te meten piek. De oppervlakte van de piek moet
groter zijn dan de statistische onzekerheid in het achtergrondniveau. Het aantal
kanalen dat het gebied afbakent waarin het aantal counts wordt bepaald, wordt
gegeven door de breedte van de piek op halve hoogte. Het engels equivalent
hiervan is 'full width at half maximum' en wordt afgekort met FWHM. Als NB het
aantal "counts" in de achtergrond in dit gebied is, geldt voor de
standaardafwijking, crB:
(3.9)

Wanneer een grens genomen wordt van drie maal de standaardafwijking (3crB) is
de betrouwbaarheid 99,98%. Dit alles geldt alleen voor een normaalverdeling.
Combineren we deze gegevens met de formule voor een dun preparaat dan geeft
dit voor de detectielimiet

. l'muet=
.
d etectie
-3 ·
crz

FWHM·crBack ·A
N p ·e

(3.10)

crback=werkzame doorsnede van produktie van achtergrondstraling
De factor drie is arbitrair en staat dan ook ter discussie. Vaak wordt een factor 10
genomen wanneer quantitatieve gegevens uit de piekoppervlakte worden
berekend.
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3.2 "Rutherford Backscattering Spectrometry", RBS
3.2.1 RBS als aanvulling op PIXE
Zoals in de vorige paragraaf al is vermeld gaat het er bij de analyse van
spoorelementen om de concentratie te bepalen van een element in een matrix. Met
PIXE wordt de absolute massa van het spoorelement bepaald maar voor een
concentratieberekening is het dan nog nodig de massa te weten van het
bulkmateriaal. Bij dikke (en dus relatief zware) preparaten kan deze massa vaak
bepaald warden door weging maar een dun preparaat is hier te licht voor.
Bovendien wordt bij inhomogene preparaten niet altijd het hele preparaat door de
bundel geraakt en is het moeilijk om de massa te schatten van het geanalyseerde
bulkmateriaal.
Een goede methode om het aantal atomen van het geanalyseerde bulkmateriaal te
bepalen is het uitvoeren van een aanvullende RBS-meting. Wanneer het aantal
atomen in het geanalyseerde deel van de matrix is bepaald kan hieruit de massa
worden berekend. Het voordeel is dat de analyse met dezelfde bundel(energie) kan
plaatsvinden in dezelfde opstelling als de PDCE-analyse. In principe kan de meting
zelfs gelijktijdig met de PIXE-meting verlopen. Dit betekent dat de bundellading
en het bundeloppervlak in beide metingen gelijk zijn. Vooral het laatste is erg
belangrijk bij absolute concentratiebepalingen.

3.2.2 het basisprincipe van RBS
Bij een RBS-meting wordt een preparaat beschoten met ionen; de ionen die aan
atomen in het preparaat terugverstrooid warden, worden gedetecteerd en hun
energie geeft de informatie over de samenstelling van het preparaat. De energie
van het ion dat terugverstrooid wordt, Er, is namelijk afhankelijk van de massa van
het targetatoom (met atoomnummer Zr en massanummer Ar), de inkomende
energie van het ion, E1, de massa van projectiel en de verstrooihoek. Een RBSspectrum kan er als volgt uitzien.
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Figuur 3.5: voorbeeld van RBS-spectrum, biologisch materiaal

Wanneer een ion verstrooid wordt aan de oppervlakte van het preparaat is de
energie maximaal. Naarmate de verstrooiing dieper in het preparaat plaatsvindt,
treedt energieverlies van het ion op door stopping in het materiaal. Er ontstaat
hierdoor een rug aan de lage energiekant in het spectrum.
Het verstrooiingsproces wordt beschreven als een botsing tussen twee harde bollen
op basis van Coulombafstoting. In onderstaande figuur is het botsingsproces
schematisch weergegeven.
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Figuur 3.6: schematische wecrgave RBS-experiment

Het verband tussen energie van het ion voor en na interactie volgt uit toepassing
van de behoudswetten voor energie en impuls en luidt:
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2

2

2

K =ET= ( mcosa+JM -m sin 0
E1
M+m

(3.11)

)2

De kans dat een ion wordt terugverstrooid, wordt uitgedrukt in de werkzame
doorsnede (Rutherford werkzame doorsnede) en wordt gegeven door de volgende
formule

2

(

cose+ 1-(~) 2 sin2 0

dcr =(zZe )2·_4_.
dil
4E
sin40

)2

M

(3.12)

Omdat de werkzame doorsnede van RBS over het algemeen wat lager ligt dan de
werkzame doorsnede van PIXE is het in de praktijk soms niet zinvol om de
metingen tegelijkertijd uit te voeren. De telsnelheid kan vaak niet opgevoerd
worden door de bundelintensiteit te verhogen omdat dan beschadiging van het
preparaat optreedt. Vooral biologische preparaten zijn niet bestand tegen hoge
bundelintensiteit.
Bij de analyse van een dun preparaat waar de stopping verwaarloosbaar is volgt
uit het aantal counts in een piek, Y, het aantal atomen, Nz, per vierkante
centimeter.
(3.13)

Y(Z)=N . dcr il· Nz
P

dil

A

Np= aantal projectielen dat op het target komt, il= openingshoek van de detector,

·

A= bundeloppervlak
3.2.3 werken met niet Rutherford werkzame doorsneden

In de meeste gevallen wordt in de PIXE-opstelling van de TUE gemeten met 3
MeV protonen. Het is gunstig de RBS-analyse te doen met zoveel mogelijk gelijke
parameters. Het probleem doet zich voor dat bij gebruik van 3 MeV protonen voor
een aantal elementen niet meer gerekend mag worden met Rutherford werkzame
doorsneden uit formule 3.12. De energie van het projectiel is dusdanig hoog dat
er afwijkingen optreden in het model dat uitgaat van zuivere Coulombinteractie.
Er bestaat een kans dat in de kern van het targetatoom verschillende niveau's
aangeslagen worden. De werkzame doorsnede waarbij rekening wordt gehouden
met deze interactie is niet eenvoudig te beschrijven maar er zijn wel benaderingen
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gemaakt op zowel numerieke als analytische basis. Door de verschillende
energieniveau' s in de kern vertoont de werkzame doorsnede als functie van de
energie veel resonanties.
In onderstaande figuur is het verloop weergegeven van de werkzame doorsnede

van aluminium.
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Uitgaande van een methode waarbij de kerninteracties worden benaderd als een
storing op Coulomb-interactie, is berekend waar ongeveer de scheiding ligt tussen
wel of niet Rutherford-karakter van het verstrooiingsproces. De gegevens zijn
afkomstig uit een artikel van Bozoian [Boz 90], de lijn geeft aan vanaf welke
projectielenergie een afwijking van de Rutherford werkzame doorsnede optreedt
van 4%.
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4: DE DETECTOR
4.1 inleiding

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk aan te geven wat de belangrijke
eigenschappen zijn van detectoren. Nadat de werking van een halfgeleiderdetector
is uitgelegd zullen enkele principes van detectoren warden besproken. Vervolgens
wordt aangegeven welk soort detectoren bruikbaar is in welke energiegebieden. In
paragraaf 4.3 wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel de efficientie als de
responsie-functie van een Si(Li)-detector. Er wordt hier specifiek naar de Si(Li)detector gekeken omdat dit deel van de theorie ook aan experimenten getoetst
wordt. Een Si(Li)-detector is geschikt voor de detectie van rontgenfotonen van
ongeveer 1 tot 30 ke V.
Het belang van de precieze beschrijving van eigenschappen als efficientie en
responsie is groat bij het analyseren van spectra. Orn absolute concentratiemetingen
te doen is het nodig de absolute detectorefficientie te kennen. De detectorefficientie
is afhankelijk van de energie van de inkomende straling.
Een ander aspect, da t de noodzaak van een precieze beschrijving van de detector
met zich meebrengt, is het gebruik van een analyseprogramma voor de bepaling
van piekoppervlakken. Een goede aanpassing van de curve aan het gemeten
spectrum kan in principe alleen bereikt worden wanneer alle in het spectrum
optredende effecten verklaard kunnen warden. Een aantal typische piekvormen en
achtergronden wordt echter gevormd door in de detector optredende effecten.
Wanneer de detector goed beschreven is kan, in het analyseprogramma, de
piekvorm beter vastgelegd worden waardoor, tijdens de aanpassing van de curve
(gebaseerd op de kleinste kwadratenmethode), het aantal onbekende parameters
kleiner wordt.
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4.2 halfgeleiderdetectoren in het algemeen
4.2.1 de keuze van een halfgeleiderdetector
Bij het detecteren van straling is de keuze van een goede detector van het grootste
belang. De interactie van de soort straling met het materiaal waaruit de detector
bestaat, bepaalt in dit geval voor een groot deel de keuze. De straling die gemeten
moet worden in een PIXE-experiment is rontgenstraling. Het gaat hierbij om
rontgenstraling in het energiegebied van ongeveer 1 keV tot ongeveer 30 keV. Er
is een aantal eisen waaraan een detector moet voldoen waardoor de keuze van een
halfgeleider noodzakelijk wordt:

* de efficientie moet hoog zijn; omdat de halfgeleider een vaste stof is, is hier
automatisch aan voldaan

* ladingstransport moet snel verlopen; wanneer een voldoend hoog elektrisch
veld aangelegd wordt verloopt dit transport in een halfgeleider inderdaad snel
* als er geen signaal is mag er geen ladingstransport zijn; als de thermische
excitatie van elektronen wordt voorkomen (door koeling) is bij een halfgeleider
ook hieraan voldaan
De twee laatste eisen
halfgeleiderma teriaal.

zijn

eigenlijk

alleen

samen

realiseerbaar

in

Het verschil tussen isolatoren, geleiders en halfgeleiders zit in de afstand tussen
de valentieband en de geleidingsband (Eg) en is grafisch weergegeven in
onderstaande figuur.
geleidingaband

//

geleidingsbend

valentieband

77777/77
valentleband

valentieband

gel eider
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halfgeleider

geleidingsbencl

fffffff/

Figuur 4.1: overzicht van valentie- en geleidingsbanden

Bij een geleider is deze afstand zo klein dat er altijd elektronen in de
geleidingsband zitten. De geleider heeft een lage weerstand omdat er op het
moment dater een spanningsverschil onstaat elektronen beschikbaar zijn: er gaat
een stroom lopen. Bij een isolator kunnen de elektronen de afstand tussen valentieen geleidingsband niet overwinnen: er gaat geen stroom lopen.
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Bij een halfgeleider kan de afstand in sommige gevallen wel overbrugd worden.
Wanneer de temperatuur oploopt kan thermische excitatie optreden, er komt dan
een aantal elektronen in de geleidingsband. Tevens kunnen echter elektronen in de
geleidingsband komen doordat invallende straling geabsorbeerd wordt. Met de
vrijkomende energie worden elektron-gat paren gecreeerd. Het geleidingsvermogen
neemt toe: zowel de elektronen in de geleidingsband als de gecreeerde gaten in de
valentieband zorgen voor geleiding. Deze elektron-gat paren zijn de
informatiedragers in een halfgeleiderdetector. Ze zijn te vergelijken met de in een
gasgevulde detector gecreeerde ionenparen. Door een spanningsverschil aan te
brengen over de halfgeleider wordt de lading verzameld op de elektrodes.
De processen in halfgeleiders worden naast de temperatuur, ook nog door andere
processen beln.vloed. Wanneer het materiaal verontreinigd is met bijvoorbeeld een
drie- of een vijfwaardig materiaal, ontstaan respectievelijk extra gaten en extra
elektronen. Op deze manier kan het geleidingsvermogen veranderen. Veelal wordt
hiervan gebruik gemaakt en wordt het halfgeleidermateriaal opzettelijk
verontreinigd. Een materiaal met een overschot aan gaten behoort tot het p-type;
gaat het om een overschot aan elektronen dan wordt gesproken over een n-type
materiaal.

4.2.2 de werking van een halfgeleiderdetector
Wanneer een geladen deeltje of een foton het actieve gedeelte van een detector
binnenkomt zal het op heel zijn pad elektron-gat paren creeren. De energie die
nodig is voor de creatie van een elektron-gat paar in een halfgeleider is ongevoelig
voor de soort of de energie van de inkomende straling. Voor germanium en
silicium is deze energie (= eP) ongeveer drie elektronvolt (zie ook tabel 4.1). Voor
de creatie van een ionenpaar in een gasgevulde detector is dit ongeveer 30
elektronvolt. Omdat het aantal informatiedragers, bij gelijke energie, in een
halfgeleider hierdoor een factor tien grater is, is het energiescheidend vermogen
veel beter. Wanneer invallende straling met energie E0 volledig geabsorbeerd
wordt, is het aantal elektron-gat paren dus een maat voor de energie.
E0=(aantal paren) ·eP

(4.1)

Omdat de produktie van elektron-gat paren een statistisch proces is treedt er een
zekere variantie op in het aantal geproduceerde paren. Het gevolg hiervan is dat
in het energiespectrum piekverbreding optreedt. Er is een zekere kans dat er
recombinatie van elektronen en gaten optreedt voordat de volledige
ladingsverzameling een feit is. Tevens kunnen elektronen tijdelijk "gevangen"
worden. Als er in het materiaal een verontreiniging zit waarvan het energieniveau
van de geleidingsband net tussen de valentie- en de geleidingsband van de
halfgeleider valt, kunnen elektronen hier tijdelijk verblijven en op een later tijdstip
pas de overstap naar de geleidingsband van de halfgeleider maken. Verder kunnen
er nog thermische excitaties optreden (de detector zal over het algemeen zover
gekoeld worden dat de invloed hiervan te verwaarlozen is). Andere subprocessen
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geven een meer systematische afwijking en komen verderop aan de orde,
voorbeelden hiervan zijn drift en elektronische ruis. Een belangrijke eigenschap van
een detector is het energiescheidend vermogen. Een maat hiervoor is de resolutie,
die hier gedefinieerd wordt als de breedte van een piek op halve hoogte (Full
Width at Half Maximum).
Wanneer we er van uitgaan de produktie van elektron-gat paren onafhankelijk van
elkaar plaatsvindt zou de Poissonverdeling toepasbaar zijn. Er is in werkelijkheid
echter een zekere afwijking van deze Poissonverdeling. Om een idee te krijgen van
de grootte van deze afwijking is de fanofactor gedefinieerd. Deze geeft de relatie
tussen de waargenomen variantie in het aantal geproduceerde ladingsdragers en
de variantie die voorspeld wordt door de Poissonstatistiek.

JF=varianti~
p

L

::.

~

(4.2)

~,-N_

Het is duidelijk dat de Fanofactor kleiner zal zijn naarmate de resolutie van de
detector beter is.
Naast het proces van de produktie van ladingsdragers is de ladingsverzameling
van groot belang in een detector. Door over de halfgeleider een spanning aan te
brengen ontstaat er een elektrisch veld. De ladingsverzameling geschiedt door de
invloed van dit veld. De elektronen en de gaten bewegen parallel aan de
veldlijnen. De tijd die nodig is voor het verzamelen van de volledige lading wordt
de stijgtijd van de ladingspuls genoemd. De grootte van deze tijd is afhankelijk van
het soort gebruikte detector rnaar is in de orde van grootte van 10 nanoseconden.
Het detectorsignaal wordt aangeboden aan een voorversterker. Daarna volgt een
"shaping amplifier": het uitgangssignaal hiervan is een (spannings)puls waarvan
de amplitude een rnaat is voor de energie. Via een "analog to digital converter" (
ADC) wordt een spectrum opgeslagen dat per kanaal het aantal counts met een
bepaalde energie registreert. Deze ADC in combinatie met het geheugen waarin het
spectrum wordt opgeslagen wordt de "multi channel analyzer" (.MCA) genoernd.
Als de inkomende energie E0 is dan geldt voor de positie van die piek
(4.3)

Dit impliceert een lineair verband tussen energie en piekpositie. Om de constanten
a en b te bepalen rnoet een energiecalibratie worden uitgevoerd. Een preparaat dat
een aantal bekende energielijnen produceert is hier geschikt voor. Omdat de
incomplete ladingsverzarneling sorns een groter effect heeft bij lage energieen
kunnen in dit gebied afwijkingen voorkornen. Een tweedegraads polynoom kan
dan een betere voorstelling geven van de relatie tussen piekpositie en energie. Het
kan ook voorkornen dat de positie van de piek verschuift bij erg hoge telsnelheid.
In de praktijk betekent dit, dat bij meer dan een analyse de energiecalibratie af en
toe rnoet worden aangepast.
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Door de aanleg van een elektrisch veld over het halfgeleidermateriaal zal er echter
wel een lekstroom gaan lopen. Wanneer geen speciale configuraties gemaakt
worden zal deze lekstroom enkele orden van grootte hoger zijn dan de stroom die
het signaal veroorzaakt. In de volgende paragraaf worden kort enkele
halfgeleiderdetector-configuraties besproken.
4.2.3 eigenschappen van enkele detectoren
Om de invloed van de lekstroom te beperken zijn een aantal specifieke
configuraties in gebruik. Een van die configuraties is het maken van een p-novergang in het detectorkristal. Deze configuratie wordt gebruikt bij de p-n diffuse
junctie-detector en de er aan verwante surface barrier-detector.
De diffuse junctie-detector
Meestal wordt een p-type kristal gedurende enige tijd blootgesteld aan een damp
van het n-type. Het gevolg hiervan is dater een laag van n-type materiaal op het
p-kristal komt. Daarna treedt diffusie op van elektronen naar de acceptoren in het
p-materiaal en diffusie van gaten naar het n-type materiaal. Het resultaat hiervan
is dat er een volledig gecompenseerd gebied ontstaat waarin geen vrije
ladingsdragers aanwezig zijn. De verdeling van de ladingsdichtheid, p, komt er
dan zo uit te zien:

p

0

A

B

x

Figuur 4.2: ladingsverdeling in p-n overgang

Het gebied tussen A en Bis het eigenlijke actieve volume van de detector en wordt
het depletiegebied genoemd. De asymmetrie in deze figuur is het gevolg van een
onvermijdelijk verschil in de concentratie van verontreinigingen in het en n- en het
p-type materiaal. Het potentiaalverschil, ~, dat over de depletielaag staat voldoet
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aan de vergelijking van Poisson:
(4.4)

e= dielectrische constante
Op deze manier is een volledig werkende detector te maken. Het spanningsverschil
is echter zo laag ( ongeveer 1 volt) dat de ladingsverzameling traag verloopt. De
p-n overgang wordt in de praktijk dan ook meestal gebruikt als diode. Wanneer
een spanning aangebracht wordt zodanig dat de p-kant negatief is ten opzichte van
de n-kant, staat de diode in de sperrichting en zal er geen (lek)stroom lopen.
Omdat de depletielaag in het kristal de hoogste weerstand heeft, zal de
aangebrachte spanning in dit gebied een electrisch veld veroorzaken. Het verband
tussen de dikte van de depletielaag, d, en de spanning, V, kan uitgedrukt worden
in de volgende formule.
, /I
d: [2eV 1 'L
eN(j

(4.5)

N = het aantal verontreinigingen, e= dielectrische constante.
De depletielaag begint meestal niet aan het oppervlak van de detector en er is dus
een bepaalde dikte van het kristal dat de werking heeft van een dode laag. Bij een
"surface barrier" detector, die op het zelfde principe gebaseerd is als de diffuse
junctie detectoren is de dode laag veel kleiner. Een "surface barrier" detector wordt
meestal gemaakt van een n-type materiaal waarop een dunne p-laag wordt
aangebracht. De opgebrachte p-laag is zo dun dat zelfs straling met een laag
doordringend vermogen (belangrijk bij de detectie van deeltjes) makkelijk door
deze hele laag heen kan dringen. Op de p-laag zit alleen nog een dun contactlaagje
(meestal goud). Het nadeel van deze detector is dat hij ook gevoelig is voor licht.
Zowel de diffuse junctie-detector als de surface barrier-detector worden meestal
gemaakt van silicium. De toepassing ligt voornamelijk in de detectie van straling
met een korte dracht. Hierbij moet gedacht worden aan deeltjes als protonen en a.deeltjes. Ook bij de detectie van elektronen zijn deze detectoren bruikbaar.
Er is een aantal configuraties denkbaar, waarin dikte van het kristal en dikte van
de depletielaag gecombineerd worden. In onderstaande figuur is de veldsterkte
als functie -van de positie in het kristal weergegeven voor deze configuraties
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Figuur 4.3: overzicht van verschillende combinaties van dikte kristal en dikte depletielaag

De beperking in het aantal toepassingen van deze detectoren zit in de beperkte
dikte van de depletlelaag. Deze dikte wordt beperkt omdat vanaf een bepaalde
spanning doorslag optreedt. De maximale dikte is in de praktijk ongeveer twee a
drie millimeter [Kno 86]. Deze detectoren zijn dus niet speciaal geschikt voor de
detectie van straling met een grote dracht zoals gammastraling en rontgenstraling.
Lithium 'drifted' detectoren; de Ge(Li) en de Si(Li)
Halfgeleidermateriaal is zeer moeilijk zuiver te maken, vrijwel altijd hebben de
materialen hetzij een p-type, hetzij een n-type karakter. Toch zou, om een groot
actief volume te krijgen, een zuiver intrinsiek materiaal zeer wenselijk zijn. Dit zou
immers betekenen dat de weerstand erg hoog is (in het ideale geval waarin ook de
thermische bijdrage tot geleiding nul is, betekent dit dat de weerstand oneindig
hoog wordt), met als gevolg dat over een groot gebied een hoge spanning
aangelegd kan worden. Omdat er geen geleidingselektronen beschikbaar zijn treedt
dan ook geen lekstroom op.
·
Een goede vervanging van het zuivere materiaal is gevonden in een materiaal dat
gemaakt wordt door een metaal door een halfgeleiderkristal te drijven. Wanneer
gebruik gemaakt wordt van zo zuiver mogelijk silicium of germanium blijkt dit
meestal van het p-type te zijn. Er is dus een licht overschot aan gaten. Er wordt nu
een alkalimetaal, in de praktijk altijd lithium, door middel van diffusie aangebracht
op het oppervlak van het kristal. Het lithium zal zeer snel een elektron afstaan en
zelf een ion vormen dat zich niet als vrije ladingdrager gedraagt. Door een zeer
hoge spanning over het kristal aan te brengen zal het lithium-ion zich door het
kristal verplaatsen. Dit proces, dat een aantal stadia kent waarbij temperatuur en
spanning zorgvuldig gevarieerd worden, heeft als resultaat een volledig
gecompenseerd gebied in het halfgeleidermateriaal dat zich het zelfde gedraagt als
intrinsiek materiaal. In germanium kan dit gebied tot tien millimeter dik zijn.
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Orn een bruikbare detector te maken, worden aan de randen van het kristal
contacten aangebracht die voorkomen dat er een lekstroom gaat lopen. Door
vervolgens een spanning over het kristal aan te brengen ontstaat een bruikbare
detector die er in de praktijk uitziet als in deze figuur; ter vergelijking met de
diffuse junctie-detector is ook de ladingsverdeling weergegeven.
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Figuur 4.4: weergave van de opbouw van een P-1-N detector

De bekende lithium 'drifted' detectoren zijn vervaardigd door diffusie van lithium
in de materialen silicium en germanium. De verkorte notatie voor deze detectoren
is respectievelijk Si(Li) en Ge(Li). De Ge(Li) wordt vooral gebruikt in
gammaspectroscopie en de Si(Li) voornamelijk in rontgenspectroscopie. De grote
verschillen tussen deze detectoren zijn volledig terug te voeren op de verschillende
materiaaleigenschappen van silicium en germanium, waarvan de belangrijkste in
tabel 4.1 zijn weergegeven.
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Tabel 4.1: eigenschappen silicium en germanium

eigenschap (temperatuur, eenheid)

Si

Ge

atoomnummer

14

32

atoommassa

28,09

72,60

dichtheid (300K,g/ cm3)

2,33

5,33

bandafstand (300K,eV)

1,115

0,665

bandafstand (OK,eV)

1,165

0,746

intrinsieke weerstand (300K,.Qcm)

2,3.105

47

beweeglijkheid electron (300K,cm2 /Vs)

1350

3900

beweeglijkheid gaten (300K,cm2 /Vs)

480

1900

beweeglijkheid electron (77K,cm2 /Vs)

2,1·104

3,6·104

beweeglijkheid gaten (77K,cm2 /Vs)

1,1·104

4,2·1a4

energie electron-gat paar (300K,eV)

3,62

energie electron-gat paar (77K,eV)

3,76

2,96

Germanium heeft met name een grotere dichtheid en is dus geschikter voor
straling met groter doordringend vermogen. De resolutie van een
germaniumdetector is beter omdat de creatie van een elektron gat-paar minder
energie kost. Niet uitgedrukt is de beweeglijkheid van lithium in het
halfgeleidermateriaal; in silicium is deze zo klein dat het geen gevaar oplevert
wanneer de detector op kamertemperatuur komt. Orn in een germaniumdetector
te voorkomen dat het lithium door het kristal gaat bewegen, moet de detector altijd
gekoeld blijven.
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4.3 de Si(Li)-detector
4.3.1 inleiding
Het uitvoeren van kwantitatieve analyses vereist een grondige kennis van alle
factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van een spectrum. Bij de
experimenten die gedaan worden op de TUE wordt gebruikt gemaakt van een
Si(Li)-detector (Canberra, zie appendix voor technische gegevens).
Het algemene model van een detector is bekend zoals ook beschreven in
voorgaande paragrafen. Wanneer we echter naar de exacte responsiefunctie kijken,
dat wil zeggen het uitgangssignaal als functie van het aantal kanalen, bij een
ingangssignaal dat bestaat uit een mono-energetische rontgenlijn met energie E0,
dan blijkt er in de literatuur geen overeenstemming te bestaan.
In deze paragraaf worden de belangrijkste factoren besproken van de
responsiefunctie van een Si(Li)-detector. De responsiefunctie wordt beschreven en
vergeleken met een gemeten spectrum. In de volgende paragraaf worden enkele
methodes besproken, waarmee de absolute efficientie van de detector geijkt kan
word en.
4.3.2 de responsiefunctie van de Si(Li)-detector
De responsie van een Si(Li)-detector op mono-energetische rontgenstraling heeft
een specifieke piek in het gemeten energiespectrum tot gevolg. Wanneer monoenergetische rontgenstraling met energie Eo op de detector valt is de vorm van
deze piek in het spectrum weer te geven als een functie van de energie, Ei

(4.6)
De meeste beschrijvingen van de piekvorm die in de literatuur te vinden zijn, zijn
empirisch van aard: eerder wordt een gemeten effect kwalitatief verklaard uit
theoretische achtergronden
dan dat op basis van een theoretische
benaderingswijze bepaalde effecten worden voorspeld.
Bij experimenten worden vrijwel altijd K of L rontgenfotonen aan de detector
aangeboden: de natuurlijke breedte van het energie-interval dat wordt uitgezonden
is verwaarloosbaar ten opzichte van de verbreding van het signaal in de detector.
Zoals al beschreven is, worden elektron-gat paren gecreeerd wanneer een
rontgenfoton in de detector komt. Wanneer de detector-actieve laag dik genoeg is,
wordt de volledige energie afgegeven en ontstaat een Gaussisch gevormde piek:
de voile energiepiek (VE). De standaarddeviatie van deze Gaussische piek wordt
uitgedrukt als
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(4.7)

cre2= variantie ten gevolge van electronische ruis, £= energie nodig voor de creatie
van een ladingsdrager, F= fanofactor
Door een aantal fotonen worden in de detector siliciumatomen geexciteerd. Aan
de oppervlakte van de detector kunnen de rontgenfotonen die vervolgens door het
silicium worden uitgezonden uit het kristal ontsnappen. Wanneer deze fotonen uit
het kristal weten te ontsnappen, ontbreekt er een hoeveelheid energie aan de volle
energie van het foton dat gedetecteerd wordt, die gelijk is aan de energie van het
ontsnapte foton. Het gevolg hiervan is dater een piek ontstaat bij Eo - 1,742 keV.
In werkelijkheid lijkt de "escape-piek" meestal te liggen bij E0 - 1,752 keV. Dit komt '
omdat de fotonen alleen maar aan de rand van de detector ontsnappen: hier is over
het algemeen iets vaker sprake van onvolledige ladingsverzameling waardoor de
positie van de . piek iets naar de lage energiekant verschuift. Ook deze
ontsnappingspiek ondergaat dezelfde statistische verbreding als de volle
energiepiek en is daarom Gaussisch van vorm.

I'

In onderstaande fig'uur staat een algemene weergave van een piekvorm van een
detector [Cam 90]. In de meeste artikelen wordt van eenzelfde soort model
uitgegaan. Algemeen zijn de vlakke rug, de gaussische vorm voor voile energiepiek
, de escape-piek en de aanwezigheid van een exponentiele lage energiestaart. Over
de vorm van deze lage energiestaart bestaat echter geen overeenstemming. Zo
wordt in [Cam 90] onderscheid gemaakt tussen een langzame en een snelle
exponentiele term, maar dit is niet algemeen.
voile energie plek, VE(e)

snelle e-macht, SE(e)

vlakke rug. VR(e)

escape-piek, EP(e)

kanaal

Figuur 4.5: verschillende bijdragen aan de piekvorm [Cam 90).

Dit energiespectrum wordt de piekvorm, P, genoemd en het spectrum is
opgebouwd uit de volgende termen:
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*VE, voile energiepiek, gaussisch
* EP, escape-piek, gaussisch
* VR, vlakke rug, continu van Ei = 0 tot aan Ei = Eo. Deze rug ontstaat doordat
na het creeren van een elektron gat-paar de mogelijkheid bestaat dat een
elektron of een gat tijdelijk gevangen blijft in de energieband van een
veron treiniging.
* ES, exponentiele staart oplopend van Ei = 0 tot aan Ei = Eo. Deze lage
energiestaart wordt veroorzaakt door onvolledige ladingsverzameling. Wanneer
verschil wordt gemaakt tussen ladingsverlies aan de dode laag van de detector
en ladingsverlies aan de andere oppervlakken van de detector, kan deze term
gesplitst worden in een combinatie van twee exponentiele termen.
De piekvorm wordt in formulevorm [He 90] gegeven door:
P( E0 ,Ei) =a G ( Ei 1 E0 ,cr(E0 ))
+ bG(Ei 1 E0 -1.74,cr(E0 -1.74))
+{ c + d exp( a( E0 ) ( Ei- E0 ))
xF(Ei'E 01 cr(E0 ))

(4.8)

a,b,c,d en a zijn constanten die ook afhankelijk zijn van E0•
Er geldt:
(4.9)

(4.10)

..

erfc ( x) = ~ Jexp( -x 2 )dx

(4.11)

./ix

Het feit dater in de literatuur geen overeenstemming is over de beschrijving van
de responsiefunctie van de detector kan verklaard worden door de invloed van
enkele kleinere effecten die niet in de functies worden beschreven. Deze effecten
komen voort uit andere bronnen dan de eigenlijke detector en horen dus niet tot
de eigenlijke detector-responsiefunctie. Toch is het ontstaan ervan onvermijdelijk
en zullen ze in de praktijk altijd van invloed zijn. Achtereenvolgens worden deze
effecten besproken.
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• Auger-satellietlijnen. Wanneer een Auger elektron wordt vrijgemaakt, wordt
afhankelijk van de kinetische energie van het Augerelektron een rontgenfoton
uitgezonden. De energie van dit foton is het grootst als de kinetische energie
van het Augerelektron nul is, dit is tevens de meest waarschijnlijke waarde. De
lijn die bij deze energie ontstaat is de Auger-satelliet. De belangrijkste is de
KMM-lijn (ontstaat bij vacature in K-schil, Augerelektron uit M-schil door
deexcitatie van elektron uit M-schil) die een energie heeft die net aan de lagere
energiekant van de K~ ligt. Er kan verwarring ontstaan met de lage energierug. Aan de lage energiekant van de Ka-lijn ligt ook een satelliet {KLM), maar
de intensiteit ten opzichte van de Ka-lijn is verwaarloosbaar. Bij zwaardere
elementen neemt de intensiteit van deze lijnen af.
•door Comptonscattering van de straling in preparaat en omgeving ontstaat
bij hogere energie een lastige (extra) vlakke ondergrond;
• 180°-Comptonverstrooiing. In het materiaal achter de detector kan bij hogere
energie terugverstrooiing optreden. Dit effect wordt sterker naarmate de
energie van het invallend foton groter is, omdat de kans dat het foton zonder
interactie door het actieve volume komt steeds groter wordt. Er worden bij
hoge energie dan ook pieken waargenomen aan de lage energiekant van de
voile energiepiek.
De analyse die gedaan is met de detector in de PIXE-opstelling op de TUE is
uitgevoerd aan het spectrum van een 55Fe-bron die Mn-Ka en Mn-K~ lijnen
uitzendt. Orn een analyse van de piekvorm te maken moet wel gebruikt gemaakt
worden van een radioactief bronnetje. Het meten van folies met behulp van PIXE
levert een spectrum op waarin de details verloren gaan in de achtergrond. In
onderstaande figuur is het resultaat weergeven van het aanpassen van het model
uit formule 4.8 aan een gemeten spectrum. De discrepantie die optreedt tussen
model en gemeten spectrum is vrij groot tussen de Ka-lijn en de Kf3-lijn. Dit effect
wordt veroorzaakt door de detectie van Auger satellietlijnen. In het model zijn
duidelijk de bijdragen te onderscheiden van de verschillende termen uit formule
4.8. Alle termen komen twee keer voor omdat de bron Ka- en Kf3-lijnen uitzendt.
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Figuur4.6: a) spectrum van 55 Fe-bron met fit van detectorresponsie. b) weergave van de fit-waarden van
de detectorresponsie
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4.3.3 calibratie van de efficientie; methoden uit de literatuur
Afhankelijk van de dikte van een preparaat, de samenstelling en de
beschikbaarheid van ijkpreparaten, kunnen verschillende methoden worden
gebruikt om een kwantitatieve analyse uit te voeren. Orn een kwantitatieve analyse
te maken van een PIXE-experiment moeten in principe alle termen uit formule 1.5
bekend zijn. Een zeer belangrijk onderscheid kan gemaakt worden tussen absolute
en relatieve analyses.
Bij een relatieve analyse wordt de concentratieberekening uitgevoerd aan de hand
van een ijking. Bij een externe ijking wordt eerst een preparaat gemeten met een
bekende hoeveelheid van het element, dat men in het te analyseren preparaat wil
bepalen. Hieruit wordt een ijkconstante bepaald waarin de openingshoek, detectorefficientie en de productie-werkzame doorsnede uitgedrukt worden. Bij een interne
ijking wordt aan het preparaat dat geanalyseerd moet worden een bekende
hoeveelheid van een andere stof toegevoegd. Op deze manier wordt een ijkconstante bepaald met daarin, naast de openingshoek, ook de bundellading.
Bij een absolute meting worden alle termen uit formule 3.8 afzonderlijk ingevoerd.
De produktie-werkzame doorsnede en de transmissie van de rontgenenergie zijn
bekend uit de literatuur maar de andere termen, te weten de openingshoek, de
detectorefficientie en de bundellading zijn per experiment verschillend.
Een beperkende factor op de nauwkeurigheid van de kwantitatieve PIXE-analyse
is vaak de detectorefficientie. Vooral bij lichte elementen, zoals aluminium is dit
erg belangrijk. De absorptie in de verschillende lagen van de detector is zo hoog
dat een kleine fout in de aanname van bijvoorbeeld de dikte van het beryliumvenster, kan leiden tot een grote fout in de bepaling van de efficientie. Dit
probleem is niet altijd op te lossen door gebruik te maken van een externe ijking.
De voorwaarde voor toepassing van deze methode is namelijk dat het ijkpreparaat
wat betreft dikte en samenstelling zoveel mogelijk lijkt op het preparaat dat
geanalyseerd moet worden. Bij biologische preparaten, waarnaar in dit project de
belangstelling uit gaat, kan aan deze voorwaarde vaak niet voldaan worden. Dat
is de reden dat gezocht is naar een methode om de detector in het lage
energiegebied absoluut te ijken.
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In de literatuur zijn een aantal methodes beschreven waarin de efficientie van een
Si(Li)-detector geijkt wordt. Algemene werkwijze is het verzamelen van zoveel
mogelijk waarden van de efficientie bij verschillende energieen. Vervolgens wordt
op grond van de verzamelde gegevens een kleinste kwadraten-aanpassing gemaakt
om de efficientie vast te leggen als functie van de energie. Een algemeen model
voor de detector waarmee de efficientie kan worden berekend is
.Q

£

n

=-41t exp ( - ~
µ.d.) · f ( 1- exp ( -u
~
I

I

. D))

(4.12)

rs1

Hierin staat l1i voor de massa absorptie-coefficient van de verschillende lagen die
het foton moet passeren voor het in het actieve volume van de detector komt. Deze
lagen zijn Berylium-venster, de goudlaag en de dode laag. In sommige modellen
worden een ijslaagje en een vacuiimlaag opgenomen in het model. De fractie f staat
voor het aantal fotonen dat niet verloren gaat door escape-fotonen te veroorzaken.
Het laatste gedeelte geeft de absorptie van fotonen in het actieve volume van de
detector weer.
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Bij een van de belangrijkste methodes [Orl 88] wordt gebruik gemaakt van
rontgenfluorescentie. Preparaten van bekende samenstelling worden geexciteerd
door een 55Fe-bron van bekende intensiteit. Een voordeel van deze methode is de
grote nauwkeurigheid waarmee produktie werkzame-doorsneden van
rontgenfluorescentie bekend zijn. Nadelen zijn dat de preparaten makkelijk
verontreinigd of inhomogeen kunnen zijn en de sterke energieafhankelijkheid van
de werkzame doorsnede. Ook is de fout in de bepaling van openingshoek van de
detector van directe invloed op de efficientie-ijking. Er zijn alleen ijkingen
uitgevoerd in een gebied vanaf 1,5 keV. In onderstaande figuur wordt de
samenstelling van een preparaat schematisch weergegeven. Tevens zijn de
resultaten van de kleinste kwadraten-aanpassing afgebeeld.
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Een methode waarbij als preparaten alleen metaalfolies worden gebruikt [Den 90]
is ook op het principe van fluorescentie gebaseerd. De gegevens over de verkregen
ijkpunten strekken zich uit in een gebied vanaf 1 keV. Er worden op twee
manieren ijkbronnetjes geconstrueerd die bestaan uit een 55Fe-bron en een
metaalfolie, zie onderstaande figuur. De activiteit wordt geijkt met een
proportionele gasteller. In het artikel wordt geen melding gemaakt van een poging
om de resultaten te vergelijken met een detectormodel. De ijkbronnetjes die op
deze manier gemaakt worden zouden heel geschikt kunnen zijn om een detector
in de PIXE-opstelling van de TUE te ijken. Deze bronnetjes zijn echter nog niet
commercieel verkrijgbaar en de constructie is waarschijnlijk erg kostbaar .
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5

Een andere methode wordt door Campbell beschreven [Cam 86]. Hij maakt
gebruik van een geijkte gammabron. De dochterkernen die ontstaan zijn in
aangeslagen toestand en zenden dus rontgenlijnen uit waarvan de intensiteit
nauwkeurig te bepalen is. De methoden is erg nauwkeurig maar niet bruikbaar
voor energieen die lager zijn dan 3 keV. Opmerkelijk is dat naast het berylium
venster, de Si-dode laag en de goudlaag ook een ijslaagje wordt opgenomen in het
detectormodel om een goede fit te verkrijgen. De dikte van het Be-venster wordt
bepaald: 20,0 ± 2,5 (10-3 cm). In de volgende figuur staan de resultaten van de
detectorijking. Rechts is specifiek het lage energiegebied in beeld gebracht.
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4.3.4 calibratie van de efficientie; een nieuw ontwikkelde methode
Onze nieuwe methode die ontwikkeld is om de efficientie van de detector te
bepalen is gebaseerd op relatieve meetpunten. Dit wil zeggen dat de efficientie van
een punt bepaald wordt ten opzichte van een ander punt. Het grote voordeel van
deze methode is dat in de berekening de ruimtehoek, het oppervlak van de bundel
en bundellading geen invloed hebben. Dit levert een enorme beperking van het
aantal foutenbronnen op.
Van een chemische zuiver, oplosbaar zout wordt een oplossing gemaakt
(oplosmiddel = H 20). Het zout wordt zodanig gekozen dat er twee componenten
in zitten die duidelijk gescheiden pieken in het energiespectrum opleveren.
Vervolgens wordt een druppel van de oplossing aangebracht op een filter. Het
water verdampt en het zout blijft achter in het filter. Wanneer het oppervlak van
de vlek, die op deze manier ontstaan is, kleiner is dan het oppervlak van de
bundel wordt al het opgebrachte materiaal geanalyseerd. De exacte verhouding van
de hoeveelheid van de twee componenten is bekend. De absolute hoeveelheid is
niet relevant waardoor tijdens het maken van het preparaat ook geen fouten zijn
ontstaan door weging of bepaling van het druppelvolume. Omdat de bundel de
totale vlek omhult; en homogeen is, is het ook onbelangrijk of het preparaat
homogeen is.
Na het meten van een PIXE-spectrum van het op deze manier verkregen
preparaat,worden de piekoppervlakten van de twee componenten bepaald.
Wanneer het gebruikte zout de elementen A en B bevat geldt voor de detectorefficientie, £, van element A ten opzichte van de efficientie van element B:
(4.13)

Wanneer in het filter absorptie plaatsvindt van de rontgenlijnen moet daarvoor
gecorrigeerd worden en gaat deze formule over in
(4.14)

Om de ijking absoluut te maken worden de waarden van de efficientie gerelateerd
aan een element waarvan de rontgenenergie zo hoog is dat de efficientie nagenoeg
100% is. De fout die hiermee gemtroduceerd wordt is ongeveer 1%. De
openingshoek van de detector wordt apart bepaald (zie hoofdstuk 5).
Deze methode, die in dit onderzoek is ontwikkeld voor de ijking van de Si(Li)detector in het lage energiegebied, kan natuurlijk ook gebruikt worden voor andere
meetmethodes en detectoren.
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de preparaten
In het lage energiegebied komen achtereenvolgens de volgende elementen in
aanmerking voor een efficiëntieijking.
Tabel 4.2: gebruikte elementen bij detectorijking

element

symbool

energie Ka-lijn (eV)

fluor

F

870

natrium

Na

1041

magnesium

Mg

1254

aluminium

Al

1485

silicium

Si

1740

phosphor

p

2014

zwavel

s

2308

chloor

Cl

2622

kalium

K

3313

calcium

Ca

3691

De zouten die gebruikt zijn voor het maken van preparaten: CaF2, NaCl, AIC13,
Na504, Mg504, Al2(504)3, Ca504K4, K(Fe(CN)6).
Er is een aantal verschillende soorten filters gebruikt. In eerste instantie is gekozen
voor een zo dun mogelijk materiaal opdat de transmissie van de röntgenlijnen in
het preparaat volledig is. Er wordt daarom formvar gebruikt. Dit is een organische
verbinding die eerst opgelost moet worden in bijvoorbeeld cyclohexanon of
chloroform. Daarna wordt deze oplossing op water gedruppeld. Er ontstaat dan
een vlies van enkele micrometer dik.
Er is geprobeerd de zouten met het formvar samen op te lossen alvorens het vlies
werd gemaakt. De metingen aan verschillende preparaten van hetzelfde zout
stemden niet met elkaar overeen. Waarschijnlijk wordt op het moment dat de
formvar-oplossing op het water wordt gedruppeld de drang van de ionen groot
om in het water op te lossen. Hierdoor kan een verstoring ontstaan in de
verhouding tussen de ionen. Als alternatief is daarom eerst het formvarvlies
gemaakt. Daarna is een druppel zoutoplossing opgebracht (NaCl en K4(Fe(CN)6)).
Tijdens het verdampen van het oplosmiddel ontstaan kleine kristalletjes waardoor
het vlies scheurt en onbruikbaar wordt.
Vervolgens is naar een iets dikker filtermateriaal overgestapt. Nuclepore (Schleicher
& Schuell) 1,5 mg/ cm2. Omdat dit materiaal enigszins waterafstotend is, blijft
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tijdens het verdampen een grote druppel op het oppervlak liggen. Uiteindelijk
kristalliseert al het zout uit. De afmetingen van deze kristallen zijn zo groot (200
µm) dat zelfabsorptie optreedt. Het effect hiervan is niet verwaarloosbaar maar
correctie is ook niet mogelijk vanwege de onregelmatige struktuur van de
kristallen.
Tenslotte is gekozen voor een vrij dik filter. AE 98 (Schleicher & Schuell) 4,7
mg/ cm2. Een nadeel hiervan is dater wel degelijk gecorrigeerd moet worden voor
de absorptie die plaatsvindt. Deze correctiefactoren zijn uitgerekend met een
speciaal voor dikke-target-PIXE ontworpen programma [Mun 91].
In onderstaande figuur is het resultaat van de ijking weergegeven zoals die
verkregen is na een kleinste kwadraten-aanpassing van de resultaten aan het model
dat genoemd is in de vorige paragraaf.
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De kleinste kwadraten aanpassing is gebaseerd op een model dat bestaat uit drie
absorberende lagen, respectievelijk het berylium-venster, de Si-dode laag en een
goudlaagje. De resultaten van de voor de dikte staan in onderstaande tabel. In de
tabel worden ook de door de fabrikant opgegeven waarden vermeld.
Tabel 4.3: resultaat detector-ijking en gegevens van de fabrikant

laag

waarde volgens ijking

gegevens fabrikant

berylium-venster

10 ± 1 µm

s a 10 µm

Si-dode laag

0,17 ± 0,02 µm

0,15 µm (± 50%)

Au-con tactlaag

oA)t 0,1 µm

0,03 µm (± 10%)

'-.../

Alleen de waarde van de goud-contactlaag is sterk afwijkend. Dit is te verklaren
door de geringe invloed van de goudlaag op de totale absorptie. Hierdoor kan de
fout in de bepaalde dikte nog iets groter zijn dan de schatting.
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5. PIXE, DE MEETOPSTELLING

5.1 inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de PIXE-opstelling van de Technische
Universiteit Eindhoven is opgebouwd. In 1990 zijn alle meetopstellingen die aan
het cyclotron van de groep kernfysische technieken zijn verbonden volledig
herbouwd en verbeterd. Er wordt in dit hoofdstuk dan ook een aantal technische
verbeteringen besproken dat uitgevoerd is nadat de opstelling opnieuw in gebruik
is genomen in september 1990. Deze aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van
resultaten van de eerste metingen na de verbouwing.
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De opstelling begint met de afbuigmagneet, ME 1, waar de bundel naar de
verschillende opstellingen wordt geschakeld. Stroomafwaarts passeert de bundel
achtereenvolgens de volgende onderdelen:
VK

Vacuumklep die client om het vacuum van de PIXE-opstelling en het
vacuum van het bundelgeleidingssysteem te kunnen scheiden.

QFl,
QF2 Quadrupooldoublet om de bundel te (de)focusseren.
Dl

Diafragma met een doorsnede van 12 mm. Het diafragma is van koolstof,
wordt watergekoeld en de stroom die op het diafragma valt kan worden
gemeten. Orn een uniforme bundel te krijgen wordt de bundel zo
gefocusseerd dat de verhouding van stroom op dit diafragma en stroom op
de bundelstop (T6) 1 op 1 is.

MFl Correctiemagneet waarmee de richting van de bundel gecorrigeerd kan
word en.
Kl

Koppelblok 1. In dit koppelblok bevindt zich een kijktarget, KT. Het
kijktarget is· scintillatie-materiaal. Door een venster kan de bundelvlek
worden bekeken met behulp van een camera.

T6

Bundelstop. De stroom die op de bundelstop valt kan worden gemeten.

D2

Diafragma met een doorsnede van 12 mm. Dit diafragma is zowel voor
verdere diafragmering van de bundel als voor bescherming van de
afbuigplaten van het "beam on demand"-systeem. De stroom die op het
diafragma valt kan gemeten worden. Het diafragma is van koolstof.

BOD "Beam on demand"-systeem. Orn "pile-up"-effecten te voorkomen kan de
bundel afgebogen worden op het moment dat een puls wordt gedetecteerd.
Zie voor een precieze beschrijving stageverslag M.Creusen [Cre 91].
K2

Koppelblok 2. In dit koppelblok zit een koolstof mespunt (MP) dat
onderdeel is van het "beam on demand"-systeem en zorgt voor absorptie
van de bundel wanneer deze wordt afgebogen. Daama volgt een koolstof
diafragma met een doorsnede van 12 mm (D3). Dit dient, naast
diafragmering van de bundel vooral voor afscherming van de diffusor (DIF).
Na het diafragma bevindt zich een diffusorfolie. De diffusor is een koperen
folie met een dikte van 10 µm dat in een koolstof houder geplaatst is. Het
doel van de diffusor is het homogeniseren van de bundelintensiteit
(uitgebreid beschreven in stageverslag [Coe 91]). Het nadeel van het
diffusorfolie is dat ook productie van gammastraling plaatsvindt. Deze
gammastraling kan voor een deel ongehinderd de vacuumkamer bereiken
en daar voor hinderlijke achtergrond zorgen. Het mespunt, het diafragma
en de diffusor zijn naar keuze in of uit de bundellijn te schuiven.

K3

Koppelblok 3. In dit koppelblok bevindt zich de "rotating vane" (RV). Een
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een wolfraam draadje dat door de bundel beweegt vangt een deel van de
bundelstroom op. Wanneer een ijking gemaakt wordt van de stroom die de
RV opvangt en de totale bundelstroom kan de RV gebruikt worden om de
bundelstroom te meten. De RV wordt gebruikt als de preparaten die worden
gemeten zo dik zijn dat de bundel er in gestopt wordt. In dat geval is
stroommeting op normale wijze niet mogelijk (zie FC). De werking van de
RV is uitgebreid beschreven in het stageverslag van B.Krusemann [Kru 91].
D4

Diafragma met verschillende diameters. Door de diameter van dit diafragma
in te stellen wordt de grote van het bundeloppervlak op het preparaat
bepaald. De opening kan ingesteld worden op 4, 8 of 12 mm.

Vervolgens komt de bundel in de vacui.imkamer. Alle onderdelen kunnen op
tamelijk eenvoudige wijze gedemonteerd worden. De onderdelen zijn getekend in
figuur 5.1 op de positie waar ze gemonteerd worden op het moment dat ze in
gebruik zijn.
P

Preparaat. De preparaten worden altijd in een diaraampje of in een houder
van gelijke afmetingen geplaatst.

PW

Preparaatwisselaar. De wisselaar is een diaprojector die gebruikt wordt om
snel de preparaten voor de bundel te kunnen wisselen. De projector is voor
een groot deel gemaakt van aluminium en kunststof. De hoek tussen de
bundellijn en het preparaat is 90 graden.

RBS

PIPS-detector voor RBS-metingen. Orn van de preparaten een diktebepaling
te maken wordt aanvullend een RBS-meting gedaan. De detector wordt
geplaatst onder een hoek van 145 graden met de bundel. De openingshoek
van de detector is bepaald uit een meting van een dik koperfolie. De
ruimtehoek kan bepaald worden uit de hoogte van de rug in het spectrum.
De openingshoek is 2,9 ± 0,2 (msterrad).

SiLi

Si(Li)-detector om rontgenstraling te detecteren. De detector staat onder een
hoek van 135 graden met de bundellijn.

C

Detectorkapje of collimator. Wanneer in de vacuumkamer rontgenfotonen
ontstaan die in de detector komen kan afscherming nodig zijn. Een kunstof
kapje kan hiervoor om het uiteinde van de detector worden geschoven. De
opening in het kapje is groter dan het actieve oppervlak van de detector.
Eventueel kan door een collimator met een kleinere opening de ruimtehoek
befuvloed worden.

AH

Absorberhouder. Houder met een ronde draaibare schijf waarin
verschillende absorbers gezet kunnen worden. Op deze manier kan
makkelijk de absorberkeuze worden aangepast. Een extra gunstig effect dat
de absorberhouder veroorzaakt is blokkering van de lijn van het
detectoroppervlak naar de Faraday-cup. Omdat in de Faradaycup veel
rontgenfotonen ontstaan is deze afscherming noodzakelijk. De absorber is
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van 1 on dik kunststof en absorbeert alle uit de Faradaycup afkomstige
rontgens.
FC

Faradaycup. Uiteindelijk wordt de bundel gestopt in de Faradaycup. Deze
bestaat uit koolstof. In de achterwand wordt de bundel volledig geabsorbeerd. Hier wordt ook de bundelstroom gemeten. Wanneer het
preparaat zo dik is dat de bundel gestopt wordt, moet de stroom worden
gemeten met de rotating vane.

EG

Elektronenkanon. Wanneer preparaten worden gemeten die niet geleidend
zijn treedt oplading van het preparaat op. Hierdoor kan extra
achtergrondstraling optreden. De oplading wordt voorkomen door gebruik
van het elektronenkanon. Het elektronenkanon (gebaseerd op emissie van
electronen door een gloeidraad) zorgt ervoor dat een wolk van negatieve
lading om het preparaat aanwezig is ter compensatie van de lading van de
projectielen. Het effect van het elektronenkanon wordt beschreven in het
stageverslag van W. Verbakel [Ver 91].
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5.3 De openingshoek van de detector
In de huidige opstelling staat het preparaat onder een hoek van 45° met de
detector. Omdat de oppervlakte van het preparaat vrij groot is ten opzichte van de
afstand tussen preparaat en detector ontstaat een situatie waarin verschillende
punten van het preparaat een verschillende openingshoek van de detector zien.
Wanneer voor de afstand preparaat-detector een lengte aangenomen wordt van 47
mm (gemeten van centrum preparaat tot oppervlakte Be-venster) dan is de variatie
in de ruimtehoek maximaal 17% (van centrum tot uiterste rand). De afwijking in
het bepalen van concentraties die dit in inhomogene preparaten tot gevolg kan
hebben is van dezelfde orde. Dit probleem kan worden opgelost door het preparaat
te draaien zodat het preparaatoppervlak evenwijdig loopt met detectoroppervlak.
Bij gelijke dimensies loopt de maximale variatie in openingshoek terug tot 2%. Het
is duidelijk dat dit in de huidige opstelling op praktische problemen stuit. De
carrousel waarin de preparaten geplaatst worden staat draaiing van de preparaten
niet toe. Alleen wanneer de carrousel verwijderd wordt kunnen losse preparaten
op 45° met de bundel worden geplaatst. Voor het wisselen van een preparaat moet
de vacuiimkamer belucht worden. Een andere praktische oplossing (wanneer de
bundel niet omhullend hoeft te zijn) is het verkleinen van het bundeloppervlak. De
spreiding wordt bij een doorsnede van het bundeloppervlak van 2 mm zelfs kleiner
dan 1%. Bij inhomogene preparaten is het meestal echter wenselijk dat het
bundeloppervlak groter is dan het preparaat.
Bij de precieze bepaling van de ruimtehoek is gebruik gemaakt van een geijkte
radioactieve bron. Het is niet mogelijk de openingshoek nauwkeurig te bepalen
door het meten van de afstanden en oppervlakten omdat de afstand tussen Bevenster en actief oppervlak niet goed bekend is, de afstand wordt geschat op 5
mm. Er is voor de bepaling gebruik gemaakt van een radioactieve bron (Mixed
source, Amersham, zie appendix). De volgende lijnen zijn gebruikt voor de
bepaling van de ruimtehoek (het bronnetje heeft een doorsnede van enkele mm en
wordt onder 45° geplaatst, zodanig dat het centrum op dezelfde positie staat als
een sample dat onder normale geometrie wordt gemeten).
Tabel 5.1: ruimtehoekbepaling van Si(Li)-detector
(0/47t)

geometrisch

9,0·104

Rb-K

7,68·104

Sr-K

7,22·104

Ag-K

7,35·104

gemiddelde
waarde
7,42 ·104 ± 3%
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5.4 dode tijd-correctie
Het signaal dat op de electrodes van de detector wordt verzameld wordt
aangeboden aan een voorversterker en daarna via onderstaand schema verwerkt

detector
signaal

testpuls

L

MCA
PA= voorversterker
MA= "shaping" versterker
ADC= analoog digitaal omzetter
S100= combinatie van registratievan aantal counts/kanaal en geheugen
MCA= multi channel analyzer

Figuur 5.2: electronische verwerking van het detectorsignaal ·

Het is van groot belang dat de "shaping"-tijd en "pole zero" van de "shaping"versterker goed ingesteld worden [Amp 90]. Een slechte instelling heeft een
verslechtering van de resolutie tot gevolg. Een ander effect is de dode tijd. Op het
moment dat een bepaalde puls verwerkt wordt is het systeem ongevoelig voor
nieuwe signalen. In de praktijk kan de dode tijd erg hoog oplopen omdat protonen
die verstrooien aan het preparaat in staat zijn door te dringen in het actieve
volume van de detector en daar ongewenste signalen afgeven. Wanneer de
voorversterker ook een testpuls wordt aangeboden kan hiermee een correctie
worden uitgevoerd voor de dode tijd. De hoogte van de spanningspuls moet wel
zodanig zijn dat dit signaal niet stoort in het gemeten energiespectrum.
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5.5 verbeteringen aan de opstelling
Hoewel in veel gevallen de remstraling dominant is, is het ook van belang dat de
continue achtergrond beperkt wordt omdat deze de detectielimiet van alle
elementen fundamenteel begrenst. Toen de opstelling in gebruik genomen is na een
periode van verbouwing aan alle opstellingen van de groep kernfysische
technieken, zijn metingen gedaan aan achtergrondniveaus. Er zijn metingen gedaan
met de Si(Li)-detector maar ook met een Ge(Li)-detector toen bleek dat veel
achtergrond veroorzaakt werd door de produktie van gammastraling.
Aan de hand van deze metingen is in het koppelblok de aluminiumhouder van de
diffusor vervangen door een koolstof houder. Tevens is aan het begin van de
kamer een extra koolstof verlengstuk geplaatst. Orn de detector af te schermen van
rontgenstraling die in de Faraday-cup worden veroorzaakt is nu de houder van de
verschillende absorbers voldoende. Orn de invloed van gammastraling zoveel
mogelijk te beperken is een loodafscherming geplaatst tussen het eerste koppelblok
en de kamer. De gammastraling heeft door de bundelpijp natuurlijk vrije doorgang.
Op een aantal punten kan de huidige PIXE-opstelling nog verbeterd worden. Een
paar van deze punten zijn essentieel voor het maken van een betrouwbare
kwantitatieve analyse, andere zijn wenselijk omdat ze de metingen perfectioneren.

* Het preparaat moet 45° gedraaid worden zodat de spreiding in de
ruimtehoek beperkt blijft. Het lijkt er op dat om dit te bewerkstelligen, met
behoud van de mogelijkheid tot het snel wisselen van preparaten, de
vacuiimkamer moet worden aangepast.

* Het is beter als de SiLi-detector en de RBS-detector de achterkant van de
Faradaycup niet "zien". Afscherming is een oplossing maar het probleem is
structureler op te lossen door verlenging van de Faradaycup.

* Omdat bij de RBS-analyse opbrengst en massascheidend vermogen sterk
hoekafhankelijk zijn, is het wenselijk dat de RBS-detector verplaatsbaar is.
Vaak zijn literatuurgegevens over werkzame doorsneden ook niet bij iedere
willekeurige hoek bekend.

* De positionering van het preparaat moet zeer nauwkeurig en
reproduceerbaar zijn. Vooral bij grotere preparaten waarbij tijdens de analyse
de bundel omhullend moet zijn, moet de hartlijn van de bundel goed
overeenkomen met de hartlijn van het preparaat. In de huidige opstelling is
controle altijd nodig omdat in de preparaatwisselaar het preparaat soms
enkele millimeters te hoog zit.
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6. METINGEN VAN ALUMINIUMCONCENTRATIES

6.1 Inleiding
Orn nauwkeurige en reproduceerbare metingen te doen aan aluminium en daarna
ook absolute analyses te verrichten, is een aantal factoren van belang. De
experimenten die hier worden beschreven moeten leiden tot een betrouwbare
methode waarmee absolute concentraties aluminium gemeten kunnen worden.
Daarnaast moet ook de detectielimiet worden bepaald van aluminium in biologisch
materiaal.

6.2 Ijkpreparaten
6.2.1 relatieve metingen
Een van de veel gebruikte methoden om een opstelling te ijken is het maken van
ijkpreparaten op een manier die veel lijkt op de methode die gebruikt is voor het
maken van de ijkpreparaten voor de detectorijking (paragraaf 4.3.3). Wanneer deze
methode moet dienen voor het maken van ijkpreparaten waarvan de absolute
concentratie van een element bekend moet zijn, doet zich een aantal problemen
voor.
Chemische zoutverbindingen trekken vaak water aan. De chemische
structuurformule wordt dan: A+B- · n H 20. Hierdoor is de moleculaire massa
niet meer bekend. Dit werkt direct door in de concentratiebepaling van het
element op het filter;
Orn de concentratie op het filter te bepalen moet het volume bekend zijn van
de totale druppel die op het filter wordt aangebracht. Praktisch probleem
hierbij is dat de druppel erg klein moet zijn (enkele µl) om te zorgen dat het
oppervlak van de vlek binnen het bundeloppervlak valt De fout in het
bepalen van het druppelvolume neemt hierdoor toe;
Omdat een filter gebruikt moet worden met groot absorberend vermogen (om
te voorkomen dat tijdens de verdamping kristalvorming optreedt) wordt het
oppervlak vaak zo groot dat de doorsnede 10 of 11 mm is. Wanneer bundel
of vlek niet goed gecentreerd zijn wordt niet al het materiaal door de bundel
"gezien".
De methode wordt als absolute ijking niet meer gebruikt.
Orn uiteindelijk ijkpreparaten te verkrijgen waar reproduceerbare metingen aan
kunnen worden verricht, wordt aluminium opgedampt op Nuclepore (1,5 mg I
cm2). De lagen varieren van 5 nm tot 30 nm, in stappen van 5 nm. De opgegeven
waarden worden gegarandeerd met een absolute nauwkeurigheid van maxim.aal
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20 % (de preparaten zijn vervaardigd bij de centrale technische dienst van de TUE).
De fout in de stap van 5 nm is veel kleiner en wordt geschat op een paar procent.
Orn de lineariteit in de opstelling te testen tussen piekopbrengst enerzijds en aantal
atomen in het preparaat anderzijds wordt een ijkgrafiek gemaakt. Het aantal counts
wordt gegeven als functie van de opgegeven dikte van de preparaten. De fout in
de meetpunten is 10 %. Het lineaire verband is bepaald door een kleinste
kwadraten aanpassing.
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Figuur 6.1: PIXE-ijkgrafiek van aluminium

De ijking is in een vroeg stadium van de experimenten uitgevoerd. Bij een absolute
berekening van deze gegevens spelen daarom ruimtehoek-effecten en een
(onbekende) dode tijd door terugverstrooide protonen een rol. Omdat de
bundelstromen bij de verschillende metingen in dezelfde orde van grootte liggen
(varierend tussen 0,7 en 0,8 nA) verliezen de metingen hun relatieve waarde niet.
De lineariteit van de meetopstelling is aangetoond. Het bepalen van het absolute
aantal atomen in de aluminiumlaag is in een later stadium uitgevoerd en is dan
ook gerelateerd aan RBS-metingen.
De preparaten (waaraan gerefereerd wordt door de benaming Al 30, Al 25 etc.) zijn
zeer geschikt voor andere experimenten, zoals het ijken van bijvoorbeeld het
verloop van de detector-efficientie of het uitvoeren van andere ijkingen. De
redenen hiervoor:
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• Geen absorptie van rontgenfotonen van aluminium in het dunne
aluminiumlaagje;
•Geen stralingsschade door zeer goede wanntegeleiding in het preparaat;
• Preparaten zijn homogeen;
• Drager lijkt op biologisch materiaal.

6.2.2 Absolute metingen
Naar aanleiding van de tamelijk grote fout in de opgave van de dikte van de
aluminiumlaag (20 %) ontstaat de behoefte aan een absolute vergelijking met een
andere techniek. Tevens is het bepalen van het aantal atomen per vierkante
centimeter aan de hand van een opgeven van dikte van de aluminiumlaag een
extra onzekere factor omdat de dichtheid niet exact bekend is. Bij de PIXE-analyse
wordt wel direct het aantal atomen (cm-2) bepaald. Dit betekent dat bij de
vergelijking van de· meet- en opgegeven waarde de dichtheid van het aluminium
belangrijk is. Omdat er bij zeer dunne laagjes wel sprake kan zijn van
eilandvorming of wanneer een lichte mate van aluminiumoxide in het materiaal
aanwezig is treedt hierbij een extra fout op.
Door een extra analyse te maken met behulp van Rutherford-backscattering wordt
dit probleem omzeild omdat ook hierbij rechtstreeks een aantal atomen (cm-2)
bepaald wordt. Zoals in paragraaf 3.2 beschreven is, wordt bij de analyse gebruik
gemaakt van niet-Rutherford werkzame doorsneden. De resultaten van deze
metingen zijn weergegeven in onderstaande figuur. De fout in de RBS-analyse
wordt grotendeels bepaald door de fout in de werkzame doorsnede (dit wordt
veroorzaakt door een kleine onzekerheid in de energie van de bundel) en fouten
in oppervlakte-bepaling van de piek. De totale fout in de gemeten punten is 10%.
De rechte lijn in de ijkgrafiek is getrokken op basis van een kleinste kwadraten
aanpassing.
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Figuur 6.2: RBS-ijkgrafiek aluminium

Orn een absolute vergelijking te maken worden de metingen van het sample Al 30
met elkaar vergeleken. Bij de RBS-meting is gemeten met een bundelspot van 4
mm. De PIXE-meting met een bundelspot van 2 mm, zodat variaties in de
ruimtehoek beperkt blijven. De dode tijd wordt bepaald met een testpuls-signaal
dat naast het signaal van de detector aangeboden wordt aan de voorversterker.
De spectra worden verwerkt door gebruik te maken van een software-pakket. De
RBS-spectra worden geanalyseerd door RUMP [RUM 91], de PIXE-spectra met
behulp van het programma AXIL [AXI 91]. De analyse van de spectra levert de
volgende gegevens op.
Tabel 6.1: resultaten van metingen aan Al 30

1015 ·aantal atomen/ cm2

RBS

PIXE

GEGE VEN

181±10%

181±10%

181 ± 20%

6.3 Experimentele condities

Wanneer goede reproduceerbare resultaten zijn verkregen is het zaak de
experimentele opzet zodanig te optimaliseren dat de detectielimiet zo laag mogelijk
wordt.
Een aantal factoren is hierbij van belang voor de detectie van alle elementen,
ongeacht de waarden van de karakteristieke rontgenenergie die ze produceren. De
befuvloeding van deze factoren is besproken in hoofdstuk 5. Het gaat dan om het
vergroten van de ruimtehoek, verbeteren van de detectorresolutie en het
terugdringen van achtergrondstraling vanuit de opstelling.
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Een antler aspect, dat bij de detectie van lichte elementen veel belangrijker is, is het
optimaliseren van de verhouding tussen piek en achtergrond. Zoals al eerder is
gebleken is de remstraling in dit gebied dominant.
Voor de produktie van Al-rontgenfotonen in een koolstof-matrix is het verloop van
de piek-achtergrond verhouding bekend [Kuy 91]. In grafiek 6.3 wordt de
verhouding weergegeven van de productie werkzame doorsnede van aluminium
en de werkzame doorsnede van de productie van achtergrondstraling in een
koolstof-matrix.

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5 . 4.0

4.5

Figuur 6.3: verloop van de verhouding werkzame doorsnede van aluminium en de werkzame
doorsnede van de remstraling [Kuy 91].

Orn het verloop van de curve uit figuur 6.3 experimenteel te toetsen worden de
preparaten Al 15, Al 20 en Al 30 gemeten bij verschillende bundelenergie. Een
absolute vergelijking met de curve is niet mogelijk want deze is namelijk sterk
afhankelijk van de hoeveelheid aluminium en de hoeveelheid bulkmateriaal. In
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onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de metingen met
verschillende protonenergie. De preparaten die gebruikt zijn, zijn erg geschikt
omdat geen verwarrende absorptie van de uit het aluminium afkomstige
rontgenfotonen optreedt. De resultaten zijn ook te vertalen naar metingen aan
biologische preparaten omdat de matrix een C-0-H verbinding is.
15
"D

c
0

~)

12

L
(].)

..c
u
0

'""'

9

..:,:

(l)

o_

en
c

6

"D
:J

0
L

3

L

(l)

>

o·
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Bundelenergie (MeV)

Figuur 6.4: gemeten piek/achtergrondverhoudingen (per µC)

Aanvullend zijn metingen gedaan waarbij in plaats van protonen heliumionen zijn
versneld. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de metingen,
bundelenergie en projectiel zijn gegeven. De spectra van de metingen met het
preparaat van 20 nm zijn ook grafisch weergegeven in figuur 6.5.
Tabel 6.2: piek/achtergrond verhoudingen; alle gegevens per µC

bundel

preparaat

piekopp (P)
{* 1a6)

"achtergrond

(P /"acht.)
{* 1a3)

12 MeV
He2+

Al,20 nm

0,775

432

1,76

Al,30 nm

1,18

449

2,68

4MeV
He+

Al,20 nm

0,393

190

1,97

Al,30 nm

0,597

210

2,99

3MeV
H+

Al,20 nm

0,343

291

1,17

Al,30 nm

0,503

296

1,80

Al,30 nm
(+absorber)

0,105

132

0,80
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De verhouding van de piek en de achtergrond die in deze tabel wordt gegeven
wordt mede bepaald door de dikte van de aluminiumlaag. Orn een uitspraak te
doen over het verbeteren van de detectielimiet kunnen dus alleen metingen aan
een bepaald preparaat vergeleken worden. Uit deze resultaten blijkt dat de
detectielimiet beter wordt als in plaats van 3 MeV protonen 12 MeV alfa's worden
gebruikt. De continue achtergrond wordt in dit geval wel veel groter. Het meest
voordelig zijn laag energetische alfa-deeltjes. Experimenteel is het niet mogelijk
geweest de alfa-deeltjes te versnellen met een energie lager dan 4 MeV. De 4 MeV
alfa-deeltjes zijn in dit geval dus optimaal voor een lage detectielimiet.
Hoewel in het cyclotron 4 MeV heliumionen worden versneld met een lading van
1+ is het vrij zeker dat de heliumionen hun extra elektron in het preparaat
verliezen. Deze aanname wordt gemaakt op grond van een vergelijking van de
werkzame doorsnede van PIXE met 4 MeV heliumionen en 3 MeV protonen [Coh
85] in onderstaand schema. De verhouding van de piekoppervlakken is
uitgerekend aan de hand van de gegevens uit tabel 6.2. De stroom wordt achter het
preparaat gemeten: om het aantal projectielen te bepalen dat op het target is
gekomen moet rekening gehouden worden met de lading van het projectiel. Als
wordt uitgegaan van een He 2+ ion dan is de verhouding van de
piekoppervlakten, genormeerd op totaal aantal projectielen, in overeenstemming
met de verhouding van de werkzame doorsneden (afwijking 3%). De reden dat de
piekoppervlakten in dit verslag toch altijd genormaliseerd worden op bundellading
is dat dit vergelijking met andere onderzoeken eenvoudiger maakt.
Tabel 6.4: vergelijking van piekoppervlakken en werkzame doorsnede, helium en protonen op
aluminium. Gegevens per µC

cr(He,4 MeV)
(1a4barns)

cr(H,3 MeV)
(104barns)

cr(He)/ cr(H)

piek(He)/
piek(H)

6,917

3,069

2,25

1,16
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Figuur 6.5: resultaten van de metingen met projectielen He en H. Orn overzicht te behouden zijn in de
figuur de resultaten van de AXIL-fit in plaats van volledige spectrum weergegeven. Gegevens per µC.

6.4 Biologische preparaten

6.4.1 Beschrijving preparaten
Vanuit de universiteit in Krakow, Polen [Rok 91] zijn biologische preparaten
aangeleverd van een aantal verschillende weefsels. De preparaten zijn afkomstig
uit verschillende ratten die op de volgende manier zijn behandeld. De preparaten
dienen als testpreparaten voor het ontwikkelen van een goede meetprocedure.
Toediening van aluminium is geschied door het toevoegen van aluminiumchloride
aan het drinkwater. De schatting van de hoeveelheid water die per dag door een
rat wordt gedronken is 50 ml. De dosering is als volgt:
7 dagen, 2% A1Cl3 in H 20
vervolgens:
10 dagen, 4% A1Cl3 in H 20
Na deze periode worden de preparaten gemaakt van een aantal organen: De lever,
nier, spierweefsel, hersenen en bot. Alleen van de lever, nier en het spierweefsel
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worden met een microtome, na vriesdrogen van de organen dunne plakjes
gesneden met een dikte van 8 µm (voor droging). Een dun vlies (bereiding: 8g
formvar op 11 cyclohexaan) dient als drager voor deze preparaten. Het formvarvlies wordt gedragen door een ring met een vrij kleine doorsnede ea 8 mm. Een
algemene beschrijving van het prepareren van biologisch weefsel voor PIXEanalyse is te vinden in een verslag over elementanalyse in hartspierweefsel [Kuy
91].
Uit dezelfde organen kunnen ook dikke targets worden gemaakt. Voor de analyse
van dikke targets met PIXE wordt in de groep kernfysische technieken momenteel
een programma ontwikkeld [Mun 91].
Omdat een aantal preparaten voor dan wel tijdens de analyse beschadigd is
geraakt worden uiteindelijk de volgende analyses gemaakt 3 spier-preparaten, 2
lever-preparaten, 1 nier-preparaat. De kans op beschadiging is groot bij het
afpompen van de vacuumkamer. De totale massa van het geanalyseerde ~olume \' \ f"Jvan de 3 preparaten word! bepaald door een RBS-analyse.
I

I

6.4.2 Diktebepaling door RBS

.

h.v,o'\' H~

-\.0~~

Van een aantal van de biologische preparaten wordt bepaald hoeveel atomen het
werkelijk geanalyseerde volume bevat. In de spectra van een spier- en een
leverpreparaat (figuur 6.5) zijn duidelijk de drie verschillende bijdragen te
onderscheiden van koolstof, stikstof en zuurstof.
Het analyseprogramma (RUMP) maakt een simulatie van een spectrum aan de
hand van een opgegeven model van het preparaat. De breedte van de piek wordt
dus bepaald door de stoppingpower en de dikte van het materiaal. De hoogte
wordt bepaald door de werkzame doorsnede en door de vaste parameters als
openingshoek en bundellading. De onderlinge verhouding kan worden veranderd
door de samenstelling aan te passen. De parameters worden net zolang aangepast
tot de simulatie en het spectrum overeenkomen met elkaar. Orn tot een goede
simulatie van het spectrum te komen blijkt invoering van een schalingsfactor
noodzakelijk. De verklaring hiervan is dat de bedekkingsgraad van het preparaat
niet volledig is. De bundel ziet minder materiaal dan men op grond van een
homogene dikte zou verwachten. De simulatie kan dan ook niet verbeterd worden
door de totale hoeveelheid materiaal te verhogen: Dit heeft immers ook een
toename van de dikte en dus een verbreding van de piek tot gevolg. De
schalingsfactor is dus een maat voor de fractie van het bundeloppervlak dat met
biologisch materiaal bedekt is.
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Tabel 6.4: overzicht massabepaling met RBS

SPIER

LEVER

NIER

dikte (µm)

1,8

2,7

2,0

samenstelling
(atoomverhouding)

H5
C45
N 10
017

H 10
C44
N5
019

H 10
C45
N7
018

corr.factor

1,3

1,65

1,6

massa (µg)

5,5

9,1

4,8

De fractie waterstof in het preparaat kan geschat worden door de invloed op de
stopping power. Door in de simulatie de fractie waterstof te varieren verandert de
stopping power en dus de piekbreedte.
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In de analyse van de PIXE-spectra kan als maat voor de massa van het
geanalyseerde volume het niveau van de remstraling gehanteerd worden. Met de
gegevens over het niveau van de remstraling kunnen alleen de massa's van
verschillende preparaten met elkaar worden vergeleken. De vergelijking van de
verhouding van de massa van een lever- en een spierpreparaat staat in tabel 6.3.
Tabel 6.3: verhouding tussen massa van spierpreparaat en leverpreparaat bepaald met RBS en PIXE (uit
de achtergrond van het spectrum)

massaverhouding
SPIER/LEVER

RBS

PIXE

0,61

0,63

De verhoudingen van de niveaus van remstralingen geven dus ook een goede
schatting voor de relatieve dikte. Als gebied is de achtergrond onder de
zwavelpiek bepaald omdat het verloop van de achtergrond hier vrij vlak is.
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Figuur 6.7: PIXE-spectra van biologisch weefsel
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6.4.3 concentratiebepaling
Er is een controlepreparaat (rat zonder aluminiumdieet) beschikbaar voor analyse
van het spierweefsel. Van een rat met aluminiumdieet zijn ook twee preparaten
beschikbaar van het spierweefsel. Alleen de gegevens van deze drie spierpreparaten zullen gepresenteerd worden. In figuur 6.7 worden de drie PIXE-spectra
weergegeven. Het absolute aantal natrium-, magnesium- en kaliumatomen in het
geanalyseerde volume wordt bepaald uit de piekoppervlakten. Deze
piekoppervlakten worden bepaald met behulp van het analyseprogramma AXIL.
Op grond van een detectormodel en een model voor de remstralingsachtergrond
wordt in het programma AXIL eerst een schatting voor het verloop van het
spectrum berekend. Vervolgens wordt een kleinste kwadraten aanpassing gemaakt.
Over de verdeling of de concentratie van een element in een preparaat is aan de
hand van de PIXE-analyse op zich zelf geen uitspraak te doen. De concentratie van
de elementen natrium, magnesium en kalium wordt bepaald door de combinatie
van de PIXE-analyse en de resultaten van de RBS-metingen waarmee een schatting
is gemaakt voor de massa van het preparaat.
Vanwege het feit dat bij het meten van biologische samples de spreiding vaak erg
groot is, is het gevaarlijk om aan deze gegevens conclusies te verbinden. Orn
uitspraken te doen over biologisch relevante effecten moet een grote serie
preparaten, afkomstig van verschillende proefdieren, geanalyseerd worden. Wel is
te concluderen dat de analysemethode nu goed functioneert. Aluminium is niet
aantoonbaar aanwezig maar wel kan uit deze gegevens de detectielimiet bepaald
worden. In tabel 6.4 zijn de resultaten weergegeven van de concentratiebepalingen.
De detectielimieten worden behandeld in paragraaf 6.4.4..
Tabel 6.4: concentratiebepaling in het spierweefsel, in 1000 ppm. De fout in de resultaten is 15 %.

Spier 1
met Al-dieet

Spier 2
met Al-dieet

Spier 3
geen Al-dieet

Na

1,8

0,68

1,05

Mg

0,94

0,57

0,25

K

9,1

9,0

3,8
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6.4.4 De detectielimiet
Om een uitspraak te doen over de detectielimiet van aluminium in biologisch
weefsel wordt het aantal counts bepaald in het gebied waar de aluminiumpiek zich
zou bevinden. Ook van de elementen natrium, kalium en magnesium wordt de
detectielimiet op dezelfde manier bepaald. Het gaat om detectielimiet bij een
bundellading van 1 µC. Omdat de bundelstromen meestal in de orde van 1 nA
liggen, houdt dit een analysetijd van iets meer dan een kwartier in. De
literatuurwaarden komen uit een artikel van Ishii en Morita [Ish 89].
Tabel 6.5: detectielimieten van enkele elementen. Gegevens per µC.

detectielimiet
element

literatuur

gemeten

natrium

>50 ppm

17 ppm (± 15%)

magnesium

10-50 ppm

13 ppm(± 15%)

aluminium

10-50 ppm

10 ppm (± 15%)

kalium

5-10 ppm

7 ppm(± 20%)

In de preparaten is de concentratie aluminium dus lager dan dan 10 ppm.
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7. CONCLUSIES
De resultaten van het onderzoek naar lage aluminiumconcentraties heeft een aantal
resultaten opgeleverd dat ook belangrijk is voor de detectie van andere lichte
elementen.
Er is een methode ontwikkeld voor de ijking van de Si(Li)-detector in het lage
energie-gebied. Voor de elementen natrium, magnesium, aluminium, zwavel,
kalium en calcium is de efficientie bepaald. Het detector-model dat beschreven is
kan de responsie van de detector op de rontgenfotonen, die worden uitgezonden
door een 55Fe-bron, goed verklaren.
Orn optimale omstandigheden te krijgen voor de detectie van lichte elementen
moeten nog enkele wijzigingen in de opstelling worden aangebracht. Het dient
altijd overwogen te worden de metingen uit te voeren met laag energetische
protonen of nog beter: laag-energetische helium-ionen. Experimenteel is bevestigd
dat 4 MeV heliumionen een betere piek-achtergrond verhouding opleveren dan 3
MeV protonen. Dit betekent dat de detectielimiet kleiner wordt. Wanneer op
helium wordt overgestapt moet wel bestudeerd worden hoe een homogene bundel
kan worden verkregen.
Proefpreparaten uit een onderzoek naar de effecten van aluminium in het lichaam
zijn gemeten om de meetmethode te testen en om detectielimiet van aluminium in
biologisch materiaal te bepalen. Tevens is voor natrium, magnesium en kalium de
detectielimiet bepaald.
element

detectielimiet (ppm)

natrium

17 ± 15%

magnesium

13 ± 15%

aluminium

10 ± 15%

kalium

7 ± 20%

Aan laagjes opgedampt aluminium zijn absolute PIXE-metingen gedaan. Met
behulp van RBS zijn dezelfde preparaten gemeten zodat deze twee methoden met
elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten van deze metingen stemmen met
elkaar overeen (de afwijking is kleiner dan de fout in de metingen afzonderlijk).
De algemene condusie is dat de PIXE-opstelling geschikt is voor de analyse van
lichte elementen, vanaf natrium, in biologisch materiaal. Absolute metingen zijn
mogelijk maar om een optimale detectielimiet te verkrijgen kan de experimentele
opzet nog op enkele punten verbeterd worden.
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DETECTOR SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA

Specifications
290506
The purchase specifications, and therefore the warranted performance, of this detect_or are as follows:
Energy

5.9keV

Resolution [eV (FWHM)]

122keV

165

CryostatdescriptionorDrawingNumberifspecial

7905-158 (0.75 inch diameter by 11.4 inch long end cap)

Physical Characteristics
Active diameter _ _ _ _6_._2_ _ _ _ _ mm
Active area

30
mm2
----------3
Thickness _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ mm
5
Distance from window - - - - - - - - mm
Window thickness _ _ _ _ _O_.0_0_8_ _ mm

Electrical Characteristics
Depletion voltage ___<_l_o_o_____ V de
Recommended bias voltage

( - ) 300
V de
1
4
Reset rate at recommended bias ___·__ _ sec (PO preamp only)
Preamplifier test point voltage at recommended bias ___N_/_A_ _ _ _ _ _ V de (RC preamp only)

Resolution And Efficiency
With amp time constant of ___1_2_ _ _ µ.s
Isotope

SSFe

s1co

s1co

Energy (keV)

5.9

6.4*

122

FWHM (eV)

160

FWTM(eV)

298

Approved

Date:

February 27, 1990

Amersham lntematlonal pie
Amersham Laboratories

CALIBRATION
No. 0146

Description

Product code:

Source number:

QCD. 1

1814QB

This mixed radionuclide gamma-ray reference source contains the nine radionuclides listed below.
Measurement
and Accuracy

Reference time:

Parent
radionuclide

Purity

Remarks

1200GMTon

Gamma-ray
energy (MeV)

Gamma-rays
per second

1 October 1990

Random
uncertainty

Systematic
uncertainty

Overall
uncertainty

Cadmium·109

0.088

777

± 0. 2

~~

± 3.4 %

± 3.6 %

Cobalt-57

0.122

706

± 0. 2

%

± 2.4 %

± 2.6 %

Cerium-139

0.166

896

± 0.4 %

± 1.7 %

± 2. 1 %

Mercury-203

0.279

2315

± 0. 1 %

± 2.3

%

± 2.4 %

Tin-113

0.392

2575

± 0. 2

%

± 4.2

%

± 4.4 %

Strontium-85

0.514

4812

± 0. 2 %

± 2. 1

OI

± 2.3 %

Caesium-137

0.662

2938

± 0. 2

%

± 3. 1 %

± 3.3

Yttrium-88

0.898

7613

± 0. 1

01

,0

± 3.9

%

± 4.0 %

Cobalt·60

1.173

4109

± 0. 1

~{,

± 0.7

%

± 0.8

Cobalt-60

1.333

4112

± 0. 1

%

± 0.7

9'o

:!:

0.8 %

Yttrium-88

1.836

8068

:!:

0. 1

~{,

± 2.8

%

:!:

2.9 %

,o

%

~'a

At the reference time the following impurities were also present:
Cerium-141

5
equal to 6.4 x 10- microcuries per gram

Cobalt-56

6
equal to 4.3 x 10- microcuries per gram

Cobalt-58

6
equal to 1 .1 x 10- microcuries per gram

Further details, including preparation of the source, methods of measurement, decay scheme assumptions,
decay tables and definitions of uncertainties, are given in the data sheet accompanying this certificate.
Tests for leakage and for surface contamination have been carried out with satisfactory results.
This product meets the quality assurance requirements of NRC Regulatory Guide 4.15 for achieving
explicit NIST traceability as defined in NCRP58 (1985).

Aproved
Signatory

G D M Parker
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